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- zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie Ing. Stanislav BAUMGARTNER  

- zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie Ing. Iveta GIČOVÁ 

- zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Mgr. Ľudmila JANÁKOVÁ  

- vedúca výchovy Mgr. Ľudmila MALYŠOVÁ  
 

1 Základné identifikačné údaje 
 
 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

Stravovacie služby 

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

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia  3 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 30. august 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 

Webové sídlo 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 

- zástupca riaditeľa pre praktické 
vyučovanie 

Ing. Iveta GIČOVÁ 0910931065 057/7623309, 
7622493 kl. 103 

- zástupca riaditeľa pre teoretické 
vyučovanie 

Ing. Stanislav 
BAUMGARTNER  

  057/7623309, 
7622493 kl. 102 

- zástupca riaditeľa pre teoretické 
vyučovanie 

Mgr. Ľudmila 
JANÁKOVÁ  

  057/7623309, 
7622493 kl. 102 

mailto:skola@zsssnina.edu.sk
mailto:soup@stonline.sk
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- vedúca výchovy Mgr. Ľudmila 
MALYŠOVÁ  

  057/7623309, 
7622493 kl. 211 

- vedúca finančného oddelenia Emília ZAREMBOVÁ    057/7623309,  
7622493 kl. 226 

- hlavný majster odborného 
výcviku  

Ing. 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  
 

Naplnenie hlavného poslania školy – poskytovanie kvalitného vzdelávania si vyžaduje 
vytýčiť určitý dlhodobý smer, určitú víziu, na základe ktorej sa škola chce rozvíjať, postupovať 
a napredovať. 

 
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
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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 pre štúdium na vysokých 
školách a tiež 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: 
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 zakúpiť interaktívnu výpočtovú techniku ako nástroj moderného vyučovania, 
 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, 
 dokončiť výmenu okien a dverí v škole, 
 zatepliť aranžérsku dielňu,  
 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. 
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Stredná odborná škola  je celkom, ktorý sa skladá z troch častí. 

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  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. 

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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Príležitosti Ohrozenia 

- okrajový región s dostatočnou ponukou  
  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. 

- neúspešný rozvoj dvoch nosných podnikov  
(JAS, Vihorlat),  

- pokles reálnych miezd, 

- odchod kvalifikovaných pracovníkov mimo 
regiónu, 

- nedostatok finančných prostriedkov na  rozvoj 
školy a modernizáciu. 

 

 

3.1 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. Ubytovaní žiaci majú zabezpečenú celodennú 
stravu v školskej jedálni. Cena za ubytovanie je 15,- €/mesiac, stravná jednotka pre ubytovaných 
žiakov je 2,42,-€/deň. Cena obeda pre žiakov školy je 1,02,-€. 

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.  
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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.  

3.1.1Plánované aktivity školy 

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: 

Názov krúžku:     

 Internetový     

 Hravá ekonomika    

 Podnikateľské vzdelávanie   

 Práca s PC     

 Podnikanie hrou    

 Krúžok slovenského jazyka   

 Krúžok „Angličtina po novom“   

 Fyzikálno-astronomický krúžok   

 Konverzácie z nemeckého jazyka   

 Športovo-turistický krúžok   

 Volejbal – chlapci, florbal   

 Krúžok ruského jazyka    

 Aerobno-relaxačný krúžok   

 Internetový krúžok     

 Krúžok výpočtovej techniky    

 Dopravný krúžok     

 Čitateľský krúžok     

 Výpočtová technika     

 Píšeme desiatimi     

 Basketbal, futbal     

 Daňovníctvo a účtovníctvo    

 Volejbal – dievčatá, posilňovňa – chlapci   

 Módne návrhárstvo     

 Prírodovedný krúžok     

 Mladý účtovník      

 Turistický krúžok     

 
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. 
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 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.  

 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. 
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 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. 

3.2  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. 

3.3 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. 
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 Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského 
systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej 
dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

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

 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. 

3.4 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, 

 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. 

3.5 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.  
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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.   

3.6  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.  

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.     
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 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU V UČEBNOM ODBORE 6445 H KUCHÁR 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola,  

Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu Stravovacie služby 

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

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia  denná 

 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie služby v učebnom odbore 6445 H kuchár, 
zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie .Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované 
v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, 
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a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako 
odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích 
služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.  

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

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, 
základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní 
je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloženia a skladovania 
potravín a výživy, stolovania, technológie prípravy pokrmov. V rámci odborného výcviku žiaci 
získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku prípravy jedál. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj 
osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej 
orientácie.  

Škola vo výučovacej 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 Sládkovičova 2723/120, Snina. Praktická 
príprava prebieha v 1. ročníku v školských odborných učebniach, v 2. a 3. ročníku , v reštauráciách 
Minos, Adria, Herkules, Caravela, Escada, Densima, pizzéria Korzo, hotel Armales a Vojenská 
zotavovňa Zemplínska Šírava, ktoré sú našími zmluvnými partnermi.  

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. Učebný odbor 6445 H kuchár 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 naša škola. 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 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.     

4.2 Základné údaje o štúdiu 

Kód a názov učebného odboru: 6445 H kuchár 

 

Dĺžka štúdia: 3 roky 
 
 

Forma štúdia: 
 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:  

 Nižšie stredné vzdelavanie a splnenie podmienok prijímacieho     
 konania 
 Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 

Záverečná skúška 

Doklad o získanom stupni vzdelania:  
 
 

Vysvedčenie o záverečnej skúške 
 

Doklad o získanej kvalifikácií:  
 

Výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  

 
 

Stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3C 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

v pracovných pozíciách ako kuchár, súkromný podnikateľ v oblasti 
cestovného ruchu a spoločného stravovania 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných 
učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – 
úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A 
Špeciálne kurzy, ktoré rožširujú odbornú kvalifikáciu absolventov. 

4.3 Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie služby v učebnom odbore 6445 H kuchár 
zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná v týždňových cykloch – 
strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania a jeden týždeň odborného výcviku.  

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Sládkovičova 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 a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. 
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, 
zloženia a skladovania potravín a výživy, stolovania, technológie prípravy pokrmov a pod. V rámci 
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odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku prípravy jedál. Veľký 
dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych 
vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole a priamo na pracoviskách 
zamestnávateľov. Praktická príprava prebieha v prvom polroku 1. ročníka v školských odborných 
učebniach, v druhom polroku 1. ročníka, v  2. a 3. ročníku , v reštauráciách Escada, Densima, Sin Bad 
– pizzeria Korzo, Adria, hotel Armales – Stakčín, Minos, reštaurácia Herkules a Vojenská zotavovňa 
Zemplínska Šírava . Tieto reštaurácie sú základom odbornej prípravy žiakov v tomto učebnom odbore. 
Prevádzkové podmienky reštaurácií a rýchleho občerstvenia umožnia žiakom podieľať sa na výrobe 
a distribúcii pokrmov pre školské a podnikové stravovanie, hotových a minútkových jedál pre širokú 
verejnosť vrátane bežnej a príležitostnej obsluhy pri rôznych gastronomických akciách a aktivitách 
školy. Odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách buď v reštauráciách pri 
komerčných objednávkach alebo školských akciách. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby 
si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú 
zriedkavo.  Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom majstra odborného výcviku. Každý 
štvrťrok si žiaci majú možnosť vyskúšať svoje teoretické a praktické zručnosti priamo v styku s klientmi 
buď reštauráciách alebo v škole. Takéto podujatia sú pre žiakov veľmi lákavé, motivujúce 
a inšpirujúce. Plánujeme realizovať spoločenské akcie pri príležitosti organizovania rôznych domácich 
akcií, spoločenských akcií Domova dôchodcov v Novej Sedlici Žiaci v priebehu štúdia sa dostanú na 
rôzne pracoviská, nakoľko ich práca sa štvrťročne strieda.  

Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek prípravy 
jedál so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi 
pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.  

Časť odborného výcviku máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami. 
Žiaci v priebehu štúdia sa dostanú na rôzne pracoviská, nakoľko ich práca sa štvrťročne strieda.  

Učebný odbor 6445 H kuchár integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. ročníku dominujú 
vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Odborný výcvik je zameraný na tom, že žiaci  
získavajú  vedomosti o základných pracovných činnostiach vo výrobných strediskách, naučia sa 
základné postupy predbežnej úpravy surovín a základné tepelné úpravy potravín. Naučia sa pracovať 
s receptúrami teplých a studených jedál. Po získaní základných vedomostí sa vyučuje a precvičuje 
príprava polievok, príloh a doplnkov k jedlám a príprav omáčok. V 2. ročníku je ťažisko vyučovania 
v získavaní a upevňovaní zručnosti a pri príprave bezmäsitých jedál, múčnych jedál a múčnikov 
a jedál zo všetkých druhov jatočného mäsa. V 3. ročníku sú tematické celky zamerané na prípravu 
jedál z rýb, na prípravu jedál studenej kuchyne a jedál na objednávku. Žiaci sa učia pripravovať zložité 
múčniky, cukrárenské výrobky. Oboznamujú sa s gastronómiou iných krajín sveta a učia sa prípravu 
diétnych jedál a prípravu diferencovanej stravy. 

Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, 
situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod 
dozorom majstra odborného výcviku. Každý štvrťrok si žiaci majú možnosť vyskúšať svoje teoretické 
a praktické zručnosti priamo v styku s klientmi buď v reštauráciách alebo v škole.  

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

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

4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do učebného odboru 6445 H kuchár môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným 
stavom. Uchádzači, ktorí majú zmenenú pracovnú schopnosť, pripoja k prihláške rozhodnutie 
príslušného všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor podľa všeobecne záväzných 
predpisov o prijímaní na štúdium na stredné školy. Učebný odbor 6456 H kuchár nie je vhodný pre 
uchádzačov s mentálnym postihnutím. 

4.5 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 
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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 
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 svojími 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 majster odborného výcviku alebo vedúci 
zamestnanec vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

1. Pracovné oblečenie 

 Biele tričko 

 Biele nohavice 

 Biele ponožky 

 Biela zásterka 

 Biela pokrývka hlavy (šatka, čiapka, lodička, sieťka) 

 Zdravotné topánky (nie vsuvky) 

2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami 

Zakazuje sa nosenie „pírsingu“. Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na určených pracoviskách 
(zmluvných).  
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5 CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA PROFIL ABSOLVENTA 
UČEBNÉHO ODBORU 6445 H KUCHÁR 

 

 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola,  

Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu Stravovacie služby 

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

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia  denná 

 

5.1 Charakteristika absolventa 

 
Absolvent trojročného učebného odboru 6445 H kuchár po ukončení štúdia úspešne vykonanou 
záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Absolvent 
učebného odboru 6445 H  kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v  
oblasti  spoločného stravovania ako  pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariaseniach 
spoločného stravovania a ako živnostník.  
Absolvent po treťom roku ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, 
nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry 
a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent po 3 
rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže byť zaradený ako kuchár v reštauráciách, 
hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej 
praxe. Absolvent je  kvalifikovaný a spĺňa podmienky na  výkon práce v oblasti spoločného 
stravovania. 

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, 
schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah 
zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udržiavanie rovnováhy, rozlišovanie 
čuchových podnetov, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, 
prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania 
a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Požiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb 
a farebných odtieňov, rozlišovanie chuti, samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaži.  

Povolanie kuchár nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej pozície. 
Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním alebo neodporúčaním výkonu tejto 
pozície je možné iba po konzultácii s lekárom. Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách  kuchár 
v rôznych stravovacích zariadeniach. 

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v 
skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. 
Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní 
vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa 
efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. 

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže 
pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového 
nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore spoločné stravovanie a získať úplné 
stredné odborné vzdelanie, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju 
kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako 
je kvalifikácia v danom učebnom odbore.  
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Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy 
povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. 
Týmto má absolvent učebného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností 
a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov. 

5.2 Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 
kompetenciami: 

5.2.1 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. Kľúčové kompetencie ako výkonové 
štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích 
stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho 
predmetu. 
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie 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 na cieľavedomé a zodpovedné riadenie a 
organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať 
svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, 
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, 
opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a 
poznávania. 
 

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

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie             

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

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. 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, 
- pozitívne motivovať seba a druhých, 
- stanoviť priority cieľov, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady 
  a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- samostatne pracovať v menšom kolektíve, 
- určovať nedostatky v pracovných výkonoch, 
- 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. 
 
 
 

5.2.2 Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má:  

- aktívne používať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti, 
- chápať podstatu ekonomických javov a aplikovať ich v praxi, 
- mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 
- orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho 

a pracovného práva, 
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- ovládať technologické postupy v odbore 6445 2H kuchár s využívaním poznatkov 
o technologických normách, 

- poznatky o uplatňovaní gastronomických pravidiel 
- schopnosť ovládať predpisy o HACPP, o preberaní a výdaji tovaru 
- osvojiť si návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, 
- ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené pojmy pri 

riešení praktických úloh, 
- mať poznatky o zásadách dietetiky, alternatívnych spôsoboch stravovania 
- mať vedomosti o materiáloch, o ich zložení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej manipulácii 

s ohľadom na zdravie človeka, 
- vedieť používať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  prevádzok,   
- mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,  
- vedieť zásady správnej výrobnej praxe, 
- poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom kontakte 

s klientmi, 
- samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 
 
 
 
 

b) Požadované zručnosti 

 
Absolvent vie: 

- uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, 
- aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu, 
- uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti 

práce na prevádzke, 
- voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a predmety, 
- vykonávať výpočty pri kalkulácii jedál a nápojov 
- deliť a spracovávať mäso jatočných zvierat, zveriny, hydiny, rýb a morských živočíchov 
- používať polotovary 
- vykonávať expedíciu a estetickú úpravu jedál 
- uchovávať pokrmy vo vodnom kúpeli, v pare, v suchom teple a chladnom priestore 
- prijímať a registrovať objednávky jedál a nápojov a účtovať ich 
- ovládať bežnú údržbu pracovných prostriedkov, ktoré používa, 
- ovládať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a zásady 

pri riešení praktických úloh, 
- základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 
- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie, 
- dbať na estetickú úroveň pracovného prostredia, 
- pracovať v tíme, 
- základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 
- konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja. 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  

Absolvent sa vyznačuje: 

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

- požadovaným rozsahom zrakového poľa, priestorovým videním, rozlišovaním farieb a farebných 
odtieňov, 

- rozlišovaním smeru zvuku a má kinestetický zmysel, 
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- rozlišovaním chuti, čuchových podnetov, 
- kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania, schopnosťou 

sociálneho kontaktu, 
- odolnosťou voči senzorickej záťaži, 
- krátkodobou pamäťou, praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním pozornosti. 
-     budovaním imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou,         
      dodržovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry,  
-    schopnosťou riešiť konfliktné situácie 
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6 UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 6445 H KUCHÁR 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Snina Sládkovičova 2723/120 069 01 Snina 

Názov ŠkVP Stravovacie služby 

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

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár  

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí Minimálny počet týždenných 
vyučovacích hodín  vo 
vzdelávacom programe za 
štúdium 

Vyučovací predmet Počet týž. vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny 

VŠEOBECNÉ  VZDELÁVANIE 22 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 30,5  

Jazyk a komunikácia 11,5  12  

Ústna a písomná komunikácia  

 

3,5 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

3,5 

 

Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti  

 

8 

 

 

Cudzí jazyk 

 

 

8,5 

 

 

0,5 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  

 

 

 

 

  

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, a hodnoty  1  1  

Etická výchova/Náboženská výchova  1 Etická výchova/Náboženská výchova 1  

Človek a  spoločnosť  

 

1 

 

 

Občianska náuka 

 

 

1 

 

Človek v ľudskom spoločenstve 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 1  3  

Základy biológie  Biológia 1  

Mechanika      

Termika 

Elektrina a magnetizmus 
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Vlnenie a optika  

Fyzika  

 

 

Fyzika atómu 

Vesmír 

Všeobecná chémia   

Chémia 

 

2 

 

2 

Anorganická chémia 

Organická chémia 

Biochémia  

Matematika a práca s informáciami 3  9 6 

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami   

 

 

3 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

Geometria a meranie  

 

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Informácie okolo nás, digitálne technológie a komunikácia 0  Informatika 3 3 

Zdravie a pohyb 4.5  4,5  

Zdravie, telo a poruchy zdravia   

Telesná  a športová výchova 

 

4,5 

 

 

Zdravý životný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového režimu 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 Odborné vzdelávanie   72,5  

Teoretické vzdelávanie 18    

Ekonomické vzdelávanie 3  3  

Základné ekonomické pojmy   

 

 

 

Ekonomika  

 

 

 

 

2 

 

Podnikanie a podnikateľ 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku 

Peniaze, mzdy, dane a poistné 

Zamestnanci  

Medzinárodný trh práce 

Voľba povolania   

Úvod do svete práce 

 

1 

 

 

Osobný manažment  

Pracovné právo  

Bezpečnosť práce 

Komunikácia                             2                       2  

Základné pojmy  Spoločenská komunikácia   

Informácia     

Komunikácia s okolím     

Technologické vzdelávanie 13  15 2 
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Suroviny a potraviny  

 

 

Potraviny a výživa 5  

Technológia prípravy pokrmov Technológia 7  

Základy stolovania Stolovanie 3 2 

Praktická príprava 47,5    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci , HACCP   

 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

47,5 

 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností 

Technológia prípravy pokrmov 

Organizácia práce, pracovné stroje 

Nácvik komunikácia so zákazníkom 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 11,5 Voliteľné predmety 5 5 

  Ekológia 1 1 

Regionálna gastronómia 2 2 

Hygiena potravín 1 1 

Odpadové hospodárstvo 1 1 
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UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 6445 H KUCHÁR 

 

Názov a sídlo školy SOŠ Snina Sládkovičova 2723/120 

Názov ŠkVP Stravovacie služby 

Kód a názov ŠVP 
64 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Stupeň vzdelávania stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecno vzdelávacie 
predmety 13 9,5 8 30,5 

slovenský jazyk a literatúra  1,5 1 1 3,5 

cudzí jazyk  3 3 2+0,5 8,5 

občianska náuka 1  -  - 1 

etická výchova/náboženská 
výchova 1  -  - 1 

biológia 1  -  - 1 

chémia +1 +1   2 

matematika  1+1 1+1 1+1 6 

 informatika  +1 +1 +1 3 

telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety 20,5 22 25 67,5 

ekonomika -  1 1 2 

úvod do sveta práce  -  - 1 1 

spoločenská komunikácia 1 1  - 2 

potraviny a výživa 2 2 1 5 

technológia 2,5 2 2,5 7 

stolovanie   +1 1+1 3 

odborný výcvik a), f) 15 15 17,5 47,5 

Voliteľné predmety 1 2 2 5 

ekológia +1 -   - 1 

regionálna gastronómia   +2  - 2 

hygiena potravín  -  - +1 1 

odpadové hospodárstvo  -  - +1 1 

Spolu 34,5 33,5 35 103 

Účelové kurzy         

Ochrana človeka a zdravia         -          18          -        18 

Kurz pohybových aktivit v 
prírode        30            -          -        30 
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Prehľad využitia týždňov     

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška  -  - 1 

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie 
učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie 
ai.) 7 6 6 

Účasť na odborných akciách  - 1  - 

Spolu týždňov 40 40 37 

     
 
Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre učebný odbor 6445 H kuchár: 
 
a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným 
    vzdelávaním (teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento 
    plán je východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských 
    vzdelávacích programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované do 
    učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty vyučovacích 
    hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum. 
    V školských vzdelávacích programoch sa rozširujú podľa potrieb odborov 
    a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín. 
b) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké 
    ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele 
    vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa 
    prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením 
    v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. 
    Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, 
    formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na 
    výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové 
    zabezpečenie, ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu 
    zdravotného znevýhodnenia. 
c) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je 
   minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 99 
   hodín, maximálne 105 hodín. Výučba v učebných odboroch sa realizuje v 1. 
   a 2. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 3. ročníku v rozsahu 30 týždňov 
   (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie 
   počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová 
   rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na kurz na ochranu života 
   a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v poslednom ročníku na 
   absolvovanie záverečnej skúšky. 
d) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 
e) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými 
    právnymi predpismi. 
f) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v učebných odboroch realizuje 
   s dotáciou minimálne v rozsahu 1,5 vyučovacích hodín v 1 ročníku, minimálne 
   v rozsahu 1 vyučovacej hodiny v 2. a 3. ročníku. 
g) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, 
    španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. 
    Výučba prvého cudzieho jazyka sa v učebných odboroch realizuje minimálne 
    v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1., 2. ročníku a 2 týždenných 
    vyučovacích hodín v 3. ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako 
    voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 2 
    týždenných vyučovacích hodín v ročníku. 
h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská 
  výchova v alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/ 
  náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 
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  žiakov. 
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska 
   náuka. 
j) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a 
   hodnoty“ predmet náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa). Predmet etická 
   výchova môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov. Súčasťou 
   vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska náuka. 
k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia 
   a biológia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Vyberie sa 
   z predmetov podľa ich účelu v danom odbore štúdia. 
l) Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety 
   matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore 
   štúdia. Výučba matematiky sa v učebných odboroch realizuje s dotáciou 
   minimálne 2 hodín týždenne za celé štúdium. 
m) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová 
   výchova. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj 
   v popoludňajších hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových celkov. 
n) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových 
    komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej 
    prípravy možno spájať do viachodinových celkov. 
o) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
    v rozsahu minimálne 1520 hodín za štúdium, čo je podmienkou vykonania 
    záverečnej skúšky. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať 
    podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností 
    formou praktických cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, 
    cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na praktických cvičeniach 
    a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na 
    bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa 
    všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra 
    odbornej výchovy je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
p) Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie. Sú 
    prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom 
    programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej 
    škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 
    výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní 
    v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie 
    základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho 
    rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. 
    Predmet cudzí jazyk s časovým navýšením 0,5 hodín, predmet informatika 
    s časovým navýšením 3 hodiny, predmet matematika s časovým  
    navýšením 3 hodiny, predmet chémia s časovým navýšením 2 hodiny, 
    predmet stolovanie s časovým navýšením 2 hodiny. 
    Volitelné predmety ekológia 1 hodina, predmet regionálna gastronómia 2 hodiny, 
    hygiena potravín 1 hodina, predmet odpadové hospodárstvo 1 hodina.  
q) Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku 
    alebo v rámci praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom 
    učiva predmetu odborný výcvik. 
r) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia 
   a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne 
   školského vzdelávacieho programu. 
   Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto 
   obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, 
   pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa 
   v druhom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii 
   internátnou formou. 
   Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. 
   Uskutočňuje sa jedno v každom ročníku štúdia, 6 hodín v teréne. 
   Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, 
   najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa jeden v 1. 
   ročníku štúdia. 
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7 UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉHO ODBORU 6445 H KUCHÁR 

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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Prehľad názov predmetov 

Povinné všeobecnovzdelávacie 
predmety 

slovenský jazyk a literatúra    

cudzí jazyk    

náuka o spoločnosti    

etická/náboženská  výchova    

biológia    

chémia    

matematika    

informatika    

telesná a športová výchovy    

Povinné odborné predmety  

ekonomika    

úvod do sveta práce    

spoločenská komunikácia    

potraviny a výživa    

technológia    

stolovanie    

odborný výcvik    

Voliteľné predmety 

ekológia    

regionálna gastronómia    

hygiena potravín    

odpadové hospodárstvo    

Účelové kurzy 

Ochrana človeka a prírody    

Telovýchovno-výcvikový kurz    

 

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, 
metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných 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.  

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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Názov predmetu slovenský jazyk 
a literatúra1 

Časový rozsah výučby 1,5 hodiny týždenne, spolu 51 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 
 

 Charakteristika predmetu 

 

Vzdelávací program zo slovenského jazyka a literatúry je spracovaný na základe štátneho 

vzdelávacieho programu platného od 1.9.2013 s dotáciou 1,5 hodiny týždenne. Obsahovú časť 

predmetu slovenský jazyk a literatúra ako súčasti vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia tvoria dve 

rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajúce zložky – jazyk a literatúra.  

 Jazyková zložka predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie 

medzi ľuďmi, pričom primárne sa kladie dôraz na vnímanie jazyka ako potenciálneho zdroja osobného 

a kultúrneho obohatenia človeka. Do popredia sa vo vyučovaní jazyka dostáva analýza a interpretácia 

textov a tvorba vlastných textov, ktoré budú zodpovedať konkrétnej komunikačnej situácii. Kvalitné 

ovládanie materinského jazyka treba považovať za východisko lepších študijných výsledkov žiakov a 

ich schopnosti uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote.  

Literárna zložka kladie dôraz na rozvoj čítania ako estetického osvojovania umeleckého textu a 

postupné rozvíjanie čitateľských schopností smerujúcich od analýzy umeleckého textu ku schopnosti 

hodnotiť prečítaný text. 

V predmete slovenský jazyk a literatúra sa rozvíjajú kľúčové kompetencie: počúvanie, 

komunikácia (hovorenie), čítanie, písanie – s porozumením 

Obsah učiva SJ   je v prvom ročníku usporiadaný do tematických celkov: 

1. Zvuková rovina jazyka a pravopis 

2. Významová/lexikálna rovina jazyka 

3. Štylistická rovina jazyka 

5. Sloh 

6. Komunikácia 

Obsah učiva literatúry zahŕňa poznatky z teórie a dejín literatúry. 

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 univerzálnych učebniach. Triedy sa nedelia na 

skupiny.  Keďže poznatky žiak neprijíma hotové, proces systematizácie a upevňovania získaných 

vedomostí je možný v pracovných skupinách, čo prispieva k rozvoju sociálnych väzieb žiaka 

a k rozvoju schopnosti kooperácie. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

 

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry významnou mierou prispieva k všestrannej 

príprave žiakov pre život. Žiaci sa zdokonaľujú v rečovej komunikácii spojenej s ich spoločenským a 
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pracovným prostredím. Prakticky poznávajú funkciu reči ako nástroja myslenia, informácie a 

vzájomného dorozumievania. 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry  v trojročných učebných  odboroch je: 

 naučiť žiakov vyjadrovať sa správne, výstižne a pohotovo v konkrétnych   spoločenských i 

pracovných komunikačných situáciách,  

 

 naučiť žiakov získavať, spracúvať a prakticky využívať potrebné informácie, 

 

 zvýšiť a upevniť rečovú kultúru žiakov a pravopisnú správnosť ich písomných  prejavov,  

 

 rozvíjať logické, abstraktné a tvorivé myslenie žiakov pri tvorení samostatných    súvislých 

rečových prejavov,  

 

 rozvíjať názor na svet poznávaním vzťahov medzi jazykom a myslením, medzi   vývojom  

spoločnosti a vývojom jazyka, medzi rečovou komunikáciou a výrobným  procesom, 

 

 rozvíjať estetické cítenie poznávaním funkcie jazyka v slovenskej umeleckej  literatúre, 

 

 prehlbovať literárnu zložku  obsahom textov, s ktorými žiaci pracujú receptívne,  reprodukčne 

a produkčne, 

 

 posúdiť umeleckú a ideovú výstavbu umeleckých diel,  

 

 vyjadriť charakteristické osobitosti literárneho vývinu a sledovať posun v koncepcii   človeka 

v jednotlivých umeleckých prúdoch. 

 

 

Všeobecné ciele predmetu 

 

Žiak  

svoje osobné a kultúrne bohatstvo,  

 v rámci Európy a sveta a v rámci jednotlivých sociálnych 

prostredí,  

jazyka pre národnú kultúru,  

– písať, počúvať, hovoriť,  

 

 

 

Špecifické ciele predmetu 

 

1 Ústna a písomná komunikácia  

 

Žiak  

 

ácie a ucelené textové pasáže z rozličných zdrojov,  
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2 Čítanie s porozumením  

 

Žiak  

islý vecný a umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a dodržiava 

spisovnú výslovnosť,  

 

ska,  

 

3 Zapamätanie a reprodukcia  

 

Žiak  

 

 

 

 

Prierezové témy 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj– jazykovedné slovníky, úradný list, verbálna a neverbálna 
komunikácia 
Mediálna výchova–  informačný slohový postup  
Multikultúrna výchova–slovná zásoba, umelecké texty, jazyk a reč 
Ochrana života a zdravia–  umelecké texty antického Grécka 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti– vybrané literárne dielo alebo autor, administratívny štýl  

 

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:  

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.  
 

 Tvorivé zručnosti  

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

  Ústne prezentovať vlastný text.  

  Samostatne napísať krátky opis.  
 

 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.  
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 Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 
   

 Literárna zložka: 

 Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti  

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

 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.  

 Hodnotiť dielo z vlastného stanoviska a v súčasnom kontexte.  
 

 Tvorivé zručnosti  

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

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

 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Zvuková rovina jazyka 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh  
  

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

Štylistická 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 

Lexikálna rovina jazyka 

 

 

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

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

Komunikácia 
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 

Kontrolné diktáty 
a kontrolné písomné 
práce 

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  

Literatúra ako umenie 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   

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

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

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

Literatúra 
veľkomoravského obdobia 
a renesancie 

Informačnoreceptívna - výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh  

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

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

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

Zvuková rovina jazyka 
KAČALA, J.: Spisovná 
slovenčina v 20. storočí. 
Bratislava: Veda, 1998. 

Tabuľa 
 Videotechnika  
  

Knihy 
 

Knižnica 
 

Štylistická rovina jazyka 
BALLAY, J.: Slovenský 
jazyk pre dvojročné 
a trojročné učebné odbory 
SOU. Bratislava: SPN, 
2004. 
ISBN 80-10-00282-8 
FINDRA, J.: Štylistika  
slovenčiny. Martin:  
OSVETA, 2004.  

PC 
 Tabuľa 
  

Učebnice 
  
Texty 
  

Knižnica 
  

Lexikálna rovina jazyka 
  
BALLAY, J.: Slovenský 
jazyk pre dvojročné 
a trojročné učebné odbory 
SOU. Bratislava: SPN, 
2004. 
ISBN 80-10-00282-8 
MISTRÍK, J.: Jazyk a reč. 
Bratislava: Mladé letá, 
1999. 

PC 
 Tabuľa 
  

Učebnice 
  
Texty 
 

Internet 
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Komunikácia 
BALLAY, J.: Slovenský 
jazyk pre dvojročné 
a trojročné učebné odbory 
SOU. Bratislava: SPN, 
2004. 
ISBN 80-10-00282-8 
MISTRÍK, J.: Jazyk a reč. 
Bratislava: Mladé letá, 
1999. 

PC 
 Tabuľa 
 Videotechnika 
 

Texty 
 

Internet 
 

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

Videotechnika 
 Tabuľa 
 

Učebnice 
  
Umelecké  
texty 
 

Internet 
 

Staroveká literatúra 
POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Literatúra pre stredné 
školy. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2011. 
ISBN 978-80-8120-061-8  
 
POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Zbierka textov a úloh pre 
stredné školy. Bratislava: 
Orbis Pictus Istropolitana, 
2011.  
ISBN 978-80-8120-060-1 
 

PC 
 Videotechnika  
 Tabuľa 
  
  

Texty 
  

Knižnica 
 

Literatúra 
veľkomoravského 
obdobia a renesancie 

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

PC 
 Tabuľa 
 Videotechnika 
 

Učebnice 
  
Umelecké  
texty 
 

Internet 

Novodobá literatúra 
POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Zbierka textov a úloh pre 
stredné školy. Bratislava: 
Orbis Pictus Istropolitana, 
2011.  
ISBN 978-80-8120-060-1 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1,5 hodina týždenne, spolu 51 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny 
Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zvuková rovina 
jazyka a pravopis 

6  Žiak má: Žiak:   

 Systém hlások 
 Interpunkčné 

a diakritické 
znamienka 

 Prozodické 
vlastnosti reči – 
pauza, rytmus, 
tempo, dôraz 

 Výslovnosť 
cudzích slov 

 Ortografia 

 DEJEPIS 

 

 Aplikovať v ústnom 
a písomnom 
prejave vedomosti 
z pravopisu. 

 V komunikačnej 
situácii správne 
využíva 
mimojazykové 
prostriedky. 

 Aplikoval v ústnom 
a písomnom 
prejave vedomosti 
z pravopisu. 

 V komunikačnej 
situácii správne 
využíval 
mimojazykové 
prostriedky. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Štylistická rovina 
jazyka 

7  Žiak má: Žiak:   

 Opisný slohový 
postup 

 Opis predmetu 
 Opis osoby 
 Opis pracovného 

postupu 
 Cvičná práca 

 GEOGRAFIA 

 

 

Reprodukovať 
definície 
štandardizovaných 
jazykovedných 
pojmov. 
Odlišovať nárečové 
a spisovné slová, 
používať spisovné 
slová, pracovať so 
slovníkmi 
a pravopisnou 
príručkou. 

Reprodukoval 
definície 
štandardizovaných 
jazykovedných 
pojmov. 

 Odlišoval nárečové 
a spisovné slová, 
používal spisovné slová, 
pracoval so slovníkmi 
a pravopisnou príručkou. 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

 

Lexikálna rovina 
jazyka 

7  Žiak má: Žiak:   

 Slovná zásoba 
 Štylistické 

 FILOZOFIA 
Používať rôzne 
techniky a spôsoby 

Používal rôzne 
techniky a spôsoby 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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rozvrstvenie 
slovnej zásoby 

 Skracovanie, 
značky, skratkové 
slová 

 Nárečia 
 Slovníky 
 Platné kodifikačné 

príručky 

OBČIANSKA NÁUKA 

 

spracovania 
informácií, 
orientovať sa v texte. 
Charakterizovať 
diferenciácie 
a spoločné znaky 
informačných  
slohových útvarov. 

spracovania 
informácií, orientoval 
sa v texte. 

 Charakterizoval 
diferenciácie 
a spoločné znaky 
informačných  
slohových útvarov. 

  

Komunikácia 5  Žiak má: Žiak:   

 Informácia, 
spôsoby 
spracovania 
informácií 

 Kľúčové slová, 
osnova 

 Zdroje informácií 
 

 OBČIANSKA NÁUKA 

ETICKÁ VÝCHOVA 

 Štylizovať myšlienky 
v súlade 
s požiadavkami 
Slovenskej 
technickej normy. 

 Štylizoval myšlienky 
v súlade 
s požiadavkami 
Slovenskej 
technickej normy. 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne 
ústne skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede  

 

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny 
Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

 Titulok, 
marginálie, 
masmédiá, 
poznámky pod 
čiarou 

 DEJEPIS 

 

    
Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Kontrolné diktáty 
a kontrolné písomné 
práce 

8  Žiak má: Žiak:   

Žánre: 
 Opis predmetu, 

  
Aplikovať získané 
vedomosti zo 

 Aplikoval  získané 
vedomosti zo štylistiky 
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osoby 
 Oznámenie, 

správa, 
pozvánka 

štylistiky 
a pravopisu pri 
písaní diktátov 
a kontrolných 
písomných prác. 

a pravopisu pri písaní 
diktátov a kontrolných 
písomných prác. 

Literatúra ako umenie 5  Žiak má: Žiak:   

 Literárne druhy 
a žánre 

 Umelecké 
prostriedky 

 Štruktúra 
umeleckého diela 

 FILOZOFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

 

Vysvetliť pojem 
literatúra ako 
zovšeobecnenie 
vecných  
umeleckých textov. 
Reprodukovať 
definície 
umeleckých 
prostriedkov – 
prirovnania, epiteta, 
metafory. 

 Vysvetlil pojem 
literatúra ako 
zovšeobecnenie 
vecných  
umeleckých textov. 
Reprodukoval 
definície umeleckých 
prostriedkov – 
prirovnania, epiteta, 
metafory. 

Písomné 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Staroveká literatúra 3  Žiak má: Žiak:   

 Grécka antická 
literatúra 

 Rímska antická 
literatúra 

 OBČIANSKA NÁUKA 

ETICKÁ VÝCHOVA 

 Reprodukovať 
základné znaky 
umeleckého 
obdobia. 
Prezentovať 
vybrané osobnosti 
a literárne diela 
danej umeleckej 
etapy a pomenovať 
ich prínos do 
umeleckej literatúry. 

Reprodukoval 
základné znaky 
umeleckého 
obdobia. 
Prezentoval vybrané 
osobnosti a literárne 
diela danej 
umeleckej etapy 
a pomenoval ich 
prínos do umeleckej 
literatúry. 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede  
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny 
Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Literatúra 
veľkomoravského 
obdobia a renesancie 

4  Žiak má: Žiak:   

 Konštantín  
a Metod 

 Pamiatky 
staroslovienskej 
literatúry 

 Humanizmus 
a renesancia 

 Epos 

 DEJEPIS 
 Primerane nahlas, 

plynulo, výrazne 
a jazykovo 
správne prečítať 
úryvky 
z vybraných diel. 

Primerane nahlas, 
plynulo, výrazne 
a jazykovo správne 
prečítal úryvky 
z vybraných diel. 

Frontálne 
ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Novodobá literatúra 6      

 Romantizmus 
 S. Chalupka: Mor 

ho! 
 A. Sládkovič: 

Marína, Detvan 
 J. Kráľ: Zakliata 

panna vo Váhu 
a divný Janko 

 FILOZOFIA 
Správne, výstižne 
a esteticky účinne 
vyjadriť svoje 
myšlienky 
o prečítanom diele, 
resp. úryvku.   

 Správne, výstižne 
a esteticky účinne 
vyjadril svoje myšlienky 
o prečítanom diele, 
resp. úryvku.   

Písomné 
skúšanie 

Frontálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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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. Hodnotenie predmetu prebieha v súlade s Metodickým pokynom č.8/2009–R zo 

14. mája 2009 čl. 7 a na základe navrhnutých kritérií hodnotenia predmetu v príslušnej predmetovej 

komisii a schválených pedagogickou radou a radou školy na začiatku každého školského roka. 

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. 

 

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 
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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 

 

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 písomnej práce 

 z ústnej odpovede 

 z opakovacieho testu z TC 

 z bleskoviek /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/ 

 

Učiteľ hodnotí aj: 

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

prípadne známkou 
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 aktivitu na hodinách 

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

 

Kritéria hodnotenia kontrolných diktátov: 
 

0 – 2 chyba                  výborný (1﴿ 
3 – 4 chyby                  chválitebný  (2﴿       
5 – 7 chýb                    dobrý   (3﴿ 
8– 10 chýb                  dostatočný  (4﴿ 
11 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 písomných prác/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. 
Pri hodnotení písomných prác sa používa bodovací systém. 
 

Výsledky testu musia byť oznámené do 14 dní. 

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). 
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Názov predmetu slovenský jazyk 
a literatúra2 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích  

 hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk a literatúra 

 
 

 Ciele predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra v druhom ročníku učebných 

odborov je zabezpečenie kontinuálnej vzostupnosti literárneho a jazykového vzdelania so sústredením 

sa na dosiahnutie týchto poznatkov:  

V jazykovej zložke sú tieto tematické celky:  

1. Morfologická rovina 

2. Štylistická rovina 

3. Syntaktická rovina 
 
Špecifické ciele predmetu: 

 
Jazyková zložka: 

 odlíšiť jednotlivé slovné druhy v texte 
 uplatňovať gramatické kategórie slovných druhov pri tvorbe viet a textov 
 texte odlíšiť plnovýznamové slovné druhy od neplnovýznamových 
 texte odlíšiť plnovýznamové slovesá od neplnovýznamových 
 pri tvorbe syntakticky jednoduchých viet dodržiavať pravidlá a požiadavky syntaxe 
 vysvetliť funkciu vetných členov vo vete 
 odlišovať jednoduchú vetu od súvetia  
 naučiť sa presvedčivo rečniť, obhájiť svoj názor, uplatňovať logickú nadväznosť 

a komunikatívnu funkčnosť jazykových prostriedkov, výraznú artikuláciu, spisovnú výslovnosť, 
intonáciu 

 
V literárnej zložke sú poznatky rozdelené do nasledovných tematických okruhov: 

1. Teória literatúry 
2. Literatúra v období realizmu 
3. Láska mladých ľudí 

 
Literárna zložka: 

 zhodnotiť charakteristické  žánrové znaky poviedky a novely, identifikovať dejový 

a významový plán diela 

 nahlas prečítať umelecký text s uplatnením vlastného frázovania 
 vysvetliť drámu ako literárny druh, jej vnútornú a vonkajšiu kompozíciu slovne sformulovať 

čitateľský zážitok 
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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:  

Jazyková zložka: 
 

 Analytické a syntetické zručnosti  

 Uskutočniť jazykovú analýzu textu. 

 Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 

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

 Tvorivé zručnosti  

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

 Ústne prezentovať vlastný text. 

 Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

 Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy.  

 Reprodukovať rečnícky text (doslovne, podrobne, stručne). 
 

Literárna zložka: 

 Analytické a interpretačné zručnosti  
 

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

 Hodnotiť dielo v kontexte doby jeho vzniku, z vlastného stanoviska a v súčasnom kontexte.  
 

 Tvorivé zručnosti  
 

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

 Inscenovať kratší dramatický text. 
                                 
 

  Prierezové témy 
Mediálna výchova– rečnícky štýl  
Osobnostný a sociálny rozvoj–  slovné druhy, dramatické umenie, práca s literárnym  
textom 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti– slávnostný príhovor, dramatická literatúra 
Environmentálna výchova–  neživotné podstatné mená mužského rodu, neohybné slovné druhy  

 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Morfologická rovina 
jazyka 

Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - 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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Štylistická rovina jazyka - 
Rozprávanie 

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 -  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh  

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

Štylistická rovina jazyka – 
Rečnícky štýl 

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 

Kontrolné slohové práce a 
diktáty 

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  

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

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

Literatúra v období 
realizmu 

Informačnoreceptívna - výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh  

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

Láska mladých  ľudí 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh  

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

Morfologická rovina 
jazyka 

BALLAY, J.: Slovenský 
jazyk pre dvojročné 
a trojročné učebné odbory 
SOU. Bratislava: SPN, 
2004. 
ISBN 80-10-00282-8 
 

Tabuľa 
 Videotechnika  
  

Knihy 
 

Knižnica 
 

Štylistická rovina jazyka – 
rozprávanie 

 

BALLAY, J.: Slovenský 
jazyk pre dvojročné 
a trojročné učebné odbory 
SOU. Bratislava: SPN, 
2004. 
ISBN 80-10-00282-8 
FINDRA, J.: Štylistika  
slovenčiny. Martin:  
OSVETA, 2004.  

PC 
 Tabuľa 
  

Učebnice 
  
Texty 
  

Knižnica 
  

Syntaktická rovina jazyka 
 BALLAY, J.: Slovenský 
jazyk pre dvojročné 
a trojročné učebné odbory 
SOU. Bratislava: SPN, 
2004. 
ISBN 80-10-00282-8 

PC 
 Tabuľa 
  

Učebnice 
  
Texty 
 

Internet 
 

Štylistická rovina jazyka – 
rečnícky štýl 

BALLAY, J.: Slovenský 
jazyk pre dvojročné 
a trojročné učebné odbory 
SOU. Bratislava: SPN, 
2004. 
ISBN 80-10-00282-8 
MISTRÍK, J.: Jazyk a reč. 
Bratislava: Mladé letá, 
1999. 

PC 
 Tabuľa 
 Videotechnika 
 

Texty 
 

Internet 
 

Kontrolné slohové práce 
a diktáty 

 FINDRA, J. : Štylistika  
slovenčiny. Martin: 
OSVETA, 2004 
 
 

Videotechnika 
 Tabuľa 
 

Učebnice 
  
Umelecké  
texty 
 

Internet 
 

Teória literatúry 
POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Literatúra pre stredné 
školy. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2011. 
ISBN 978-80-8120-061-8  
 
POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Zbierka textov a úloh pre 
stredné školy. Bratislava: 
Orbis Pictus Istropolitana, 
2011.  
ISBN 978-80-8120-060-1 

PC 
 Videotechnika  
 Tabuľa 
  
  

Texty 
  

Knižnica 
 

 Literatúra v období 
realizmu 

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

PC 
Tabuľa 
Magnetická 
tabuľa 

Učebnice 
 Texty 
  

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

Láska mladých ľudí 
IHNÁTKOVÁ, N.: 
Literatúra a čítanka pre  
2. ročník dvojročných 
a trojročných stredných 
odborných učilíšť. 
Bratislava: SPN, 2004.  

PC 
 Videotechnika 
 Tabuľa 
  

Knihy  
  

Knižnica 
  
Internet 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov 
tematického celku 

Témy  

H
odiny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá 
hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Morfologická 
rovina jazyka 

3  Žiak má: Žiak:   

 Slovné druhy 
 Gramatické 

kategórie 

 CUDZIE JAZYKY 
 V ústnom 

a písomnom 
prejave aplikovať 
vedomosti 
z morfológie 
a pravopisu. 

 Odlíšiť slovné 
druhy a určiť ich 
gramatické 
kategórie. 

 V ústnom 
a písomnom 
prejave aplikoval 
vedomosti 
z morfológie 
a pravopisu. 

 Odlíšil slovné druhy 
a určil ich 
gramatické 
kategórie. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomn
é skúšanie 

 

Ústne 
odpovede 

 

Neštandardi
zovaný didaktický 
test 

 

Štylistická rovina 
jazyka 

2  Žiak má:    

 Rozprávanie 
 Rozprávanie 

s prvkami opisu 

 ESTETICKÁ 
VÝCHOVA 

 

 Uplatňovať logickú 
nadväznosť, časovú 
postupnosť 
a komunikatívnu 
funkčnosť slov 
a viet. 
 

 Uplatňoval logickú 
nadväznosť, časovú 
postupnosť 
a komunikatívnu 
funkčnosť slov 
a viet. 
 

Ústne 
skúšanie 

Písomn
é skúšanie 

 

Ústne 
odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

 

Syntaktická rovina 
jazyka 

3 

 
 Žiak má: Žiak:   

 Vetné členy 
 Veta a súvetie 

 CUDZIE JAZYKY 
 Odlíšiť 

jednoduchú vetu 
od súvetia, 
určovať  hlavné 
a vedľajšie 

  
 Odlíšil 

jednoduchú vetu 
od súvetia, 
určoval  hlavné 

Písomn
é skúšanie 

 

Neštandardi
zovaný didaktický 
test 
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vetné členy. a vedľajšie 
vetné členy. 

Štylistická rovina 
jazyka 

4  Žiak má: Žiak:   

 Rečnícky štýl 
  

   
  

 

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny 
Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

 Fázy tvorenia 
prejavu 

 Príležitostné 
prejavy 

 Mimojazykové 
prostriedky, 
gestikulácia 

 SPOLOČENSKÁ 
KOMUNIKÁCIA 

 

 Štylizovať myšlienky 
a informácie 
s určitým cieľom 
a ohľadom na dané 
publikum. 

 Štylizoval myšlienky 
a informácie 
s určitým cieľom 
a ohľadom na dané 
publikum. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Kontrolné diktáty 
a kontrolné písomné 
práce 

6  Žiak má: Žiak:   

Žánre: 
 Rozprávanie 

s prvkami opisu 
 Príležitostný 

prejav 

  
 Aplikovať získané 

vedomosti zo 
štylistiky a pravopisu 
pri písaní diktátov 
a kontrolných 
písomných prác. 

 Aplikoval  získané 
vedomosti zo štylistiky 
a pravopisu pri písaní 
diktátov a kontrolných 
písomných prác. 

  

Teória literatúry 2  Žiak má: Žiak:   

 Chronologický 
kompozičný princíp 

 Prvky výstavby 
kompozície  epického 
diela 

 FILOZOFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

 

 Reprodukovať 
pojem 
chronológia 
v epickom diele 
a nájsť v ňom 
časovú a príčinnú 

 Reprodukoval 
pojem 
chronológia 
v epickom diele 
a našiel v ňom 
časovú a príčinnú 

Písomné 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

53 

 

následnosť. 
 Vysvetliť pojmy: 

expozícia, 
zápletka, 
vyvrcholenie, 
peripetia, 
rozuzlenie. 

následnosť. 
 Vysvetlil pojmy: 

expozícia, zápletka, 
vyvrcholenie, 
peripetia, rozuzlenie. 

Literatúra v období 
realizmu 

10  Žiak má: Žiak:   

 Európska realistická 
literatúra 

 H. de Balzac: Otec 
Goriot 

 Slovenská realistická 
literatúra 

 P. O. Hviezdoslav 
 M. Kukučín 
 B. S. Timrava 
 J. G. Tajovský 

 OBČIANSKA NÁUKA 

ETICKÁ VÝCHOVA 

 Reprodukovať 
základné znaky 
umeleckého obdobia. 
Prezentovať vybrané 
osobnosti a literárne 
diela danej umeleckej 
etapy a pomenovať 
ich prínos do 
umeleckej literatúry. 

Reprodukoval 
základné znaky 
umeleckého obdobia. 
Prezentoval vybrané 
osobnosti a literárne 
diela danej umeleckej 
etapy a pomenoval 
ich prínos do 
umeleckej literatúry. 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede  

 
 
 

 

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny 
Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Láska mladých ľudí     3  Žiak má: Žiak:   

 Shakespeare: 
Romeo a Júlia 

 DEJEPIS 
 Sám alebo v 

spolupráci so 
spolužiakmi 
analyzovať 
prečítaný 
úryvok, zaradiť 
ho do príbehu 
hry, vyjadriť 
kľúčové 
myšlienky a v 

 Sám alebo v 
spolupráci so 
spolužiakmi 
analyzoval 
prečítaný 
úryvok, zaradil 
ho do príbehu 
hry, vyjadril 
kľúčové 
myšlienky a v 

Frontálne 
ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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diskusii uviesť 
argumenty 
podporujúce 
vlastné 
stanovisko.  

 

diskusii uviedol 
argumenty 
podporujúce 
vlastné 
stanovisko.  
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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. Hodnotenie predmetu prebieha v súlade s Metodickým pokynom č.8/2009–R zo 

14. mája 2009 čl. 7 a na základe navrhnutých kritérií hodnotenia predmetu v príslušnej predmetovej 

komisii a schválených pedagogickou radou a radou školy na začiatku každého školského roka. 

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. 

 

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 
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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 

 

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 písomnej práce 

 z ústnej odpovede 

 z opakovacieho testu z TC 

 z bleskoviek /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/ 
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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 – 2 chyba                  výborný (1﴿ 
3 – 4 chyby                  chválitebný  (2﴿       
5 – 7 chýb                    dobrý   (3﴿ 
8– 10 chýb                  dostatočný  (4﴿ 
11 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 písomných prác/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. 
Pri hodnotení písomných prác sa používa bodovací systém. 
 

Výsledky testu musia byť oznámené do 14 dní. 

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 
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Kontrolná slohová práca je hodnotená jednou známkou, zápis známky je slovný, v zátvorke 

číslicou (napr. výborný (1﴿ + podpis). 
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Názov predmetu 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA3 

Časový rozsah výučby 
 

1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 H  kuchár 
 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

 Ciele vyučovacieho predmetu 

V jazykovej zložke sú tieto tematické celky:  

1. Štylistická rovina 

2. Komunikácia 

3. Jazyková kultúra 
 

Špecifické ciele predmetu:  

Jazyková zložka predmetu 

 rozvíjať vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a 
spolupatričnosti s inými etnikami 

 poznať normy spisovného jazyka a viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych 
ústnych i písomných jazykových prejavov 

 naučiť sa pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými jazykovými príručkami 
 chápať význam jazykovej kultúry a funkcií spisovného jazyka, spisovne sa vyjadrovať 

v situáciách, ktoré si to vyžadujú 
 rozvíjať vedomosti a nadobudnuté kompetencie, ktoré žiakom umožnia vzdelávať sa po celý 

ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote. 

V literárnej zložke sú poznatky rozdelené do nasledovných tematických okruhov: 
1. Svetová medzivojnová literatúra 
2. Dramatická literatúra 
3. Literatúra po roku 1945 

 

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.  

 

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:  

   Jazyková zložka: 
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 Informačné zručnosti 

 vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z rôznych zdrojov 

 Tvorivé zručnosti 

 vytvoriť text na základe dodržania stanoveného žánru 

 ústne prezentovať vlastný text 

 

 

Literárna zložka: 

 Poznávacie a čitateľské kompetencie 

  Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text v 

zhode s vlastným chápaním jeho významu. 

 extrahovať a lineárne reprodukovať dejovú líniu štandardizovaného epického diela.  
 
 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. 

 

Prierezové témy 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj– prozodické vlastnosti, sociálne nárečia 
Multikultúrna výchova– nárečia, jazyk a reč  
Ochrana života a zdravia– úvaha 

 

 

 

 

Stratégie vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Štylistická rovina jazyka – 
administratívny štýl 

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

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

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

Kontrolné slohové práce a 
diktáty 

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 

Svetová medzivojnová 
literatúra 

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  

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

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

Literatúra po roku 1945 
Informačnoreceptívna - výklad 
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: 

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Štylistická rovina jazyka 
BALLAY, J.: Slovenský 
jazyk pre dvojročné 
a trojročné učebné odbory 
SOU. Bratislava: SPN, 
2004. 
ISBN 80-10-00282-8 
 

Tabuľa 
 Videotechnika  
  

Knihy 
 

Knižnica 
 

Komunikácia 
BALLAY, J.: Slovenský 
jazyk pre dvojročné 
a trojročné učebné odbory 
SOU. Bratislava: SPN, 
2004. 
ISBN 80-10-00282-8 
FINDRA, J.: Štylistika  
slovenčiny. Martin:  
OSVETA, 2004.  

PC 
 Tabuľa 
  

Učebnice 
  
Texty 
  

Knižnica 
  

Jazyková kultúra 
 BALLAY, J.: Slovenský 
jazyk pre dvojročné 
a trojročné učebné odbory 
SOU. Bratislava: SPN, 
2004. 
ISBN 80-10-00282-8 

PC 
 Tabuľa 
  

Učebnice 
  
Texty 
 

Internet 
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Kontrolné slohové práce 
a diktáty 

FINDRA, J. : Štylistika  
slovenčiny. Martin: 
OSVETA, 2004 
 
 

PC 
 Tabuľa 
 Videotechnika 
 

Texty 
 

Internet 
 

Svetová medzivojnová 
literatúra 

 IHNÁTKOVÁ, N.: 
Literatúra a čítanka pre  
2. ročník dvojročných 
a trojročných stredných 
odborných učilíšť. 
Bratislava: SPN, 2004. 

Videotechnika 
 Tabuľa 
 

Učebnice 
  
Umelecké  
texty 
 

Internet 
 

Dramatická literatúra 
POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Literatúra pre stredné 
školy. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2011. 
ISBN 978-80-8120-061-8  
 
POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Zbierka textov a úloh pre 
stredné školy. Bratislava: 
Orbis Pictus Istropolitana, 
2011.  
ISBN 978-80-8120-060-1 

PC 
 Videotechnika  
 Tabuľa 
  
  

Texty 
  

Knižnica 
 

 Literatúra po roku 1945 
 POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Literatúra pre stredné 
školy. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2011. 
ISBN 978-80-8120-061-8  
 
POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Zbierka textov a úloh pre 
stredné školy. Bratislava: 
Orbis Pictus Istropolitana, 
2011.  
ISBN 978-80-8120-060-1 

PC 
Tabuľa 
Magnetická 
tabuľa 

Učebnice 
 Texty 
  

Internet  
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov 
tematického celku 

Témy  

H
odiny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá 
hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Štylistická 
rovina jazyka 

4  Žiak má: Žiak:   

 Slohové útvary 
administratívneho 
štýlu: 
štrukturovaný 
životopis 

 Žiadosť, motivačný 
list 

 Objednávka, 
úradný list, 
zápisnica, 
splnomocnenie 

 Diskusný 
príspevok 

 Úvaha 

 OBČIANSKA  

NÁUKA 

 Vytvoriť ucelený 
text na základe 
stanoveného žánru. 

 Používať 
informácie a 
ucelené textové 
pasáže z iných 
zdrojov.  
 

 Vytvoril ucelený 
text na základe 
stanoveného 
žánru. 

 Používal informácie 
a ucelené textové 
pasáže z iných 
zdrojov.  

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomn
é skúšanie 

 

Ústne 
odpovede 

 

Neštandardi
zovaný didaktický 
test 

 

Komunikácia 3  Žiak má:    

 Spoločenské 
zásady 
komunikácie 

 Defektná 
komunikácia 

 Propagácia, 
propaganda 

 ETICKÁ  

VÝCHOVA 

 Dodržiavať v 
komunikačných 
situáciách 
zásady 
spoločenskej 
komunikácie. Pri 
vzniknutej 
defektnej 
komunikácii je 
ústretový a 
dokáže zmierniť 
napätie.  

 Dodržiaval v 
komunikačných 
situáciách 
zásady 
spoločenskej 
komunikácie. Pri 
vzniknutej 
defektnej 
komunikácii je 
ústretový a 
dokáže zmierniť 
napätie.  

Ústne 
skúšanie 

Písomn
é skúšanie 

 

Ústne 
odpovede 

Skupinová 
písomná práca 
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Jazyková kultúra 
2 

 
 Žiak má: Žiak:   

 Formy spisovného 
jazyka 

 Jazyky 
národnostných 
menšín 

 CUDZIE JAZYKY 
 Používať v 

pripravenom ústnom 
a písomnom prejave 
spisovné slová.  

 

  Používať v 
pripravenom ústnom 
a písomnom prejave 
spisovné slová.  

 
 

Písomn
é skúšanie 

 

Neštandardi
zovaný didaktický 
test 

 

 

 

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny 
Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Kontrolné diktáty 
a kontrolné písomné 
práce 

  Žiak má: Žiak:   

Žánre: 
 Úvaha 
 Žiadosť, 

štrukturovaný 
životopis 

  
 Aplikovať získané 

vedomosti zo 
štylistiky a pravopisu 
pri písaní diktátov 
a kontrolných 
písomných prác. 

 Aplikoval  získané 
vedomosti zo štylistiky 
a pravopisu pri písaní 
diktátov a kontrolných 
písomných prác. 

  

Svetová 
medzivojnová 
literatúra 

4  Žiak má: Žiak:   

 Stratená 
generácia 

 E. M. 
Remarque 

 R. Rolland 

 DEJEPIS 
 Vysvetliť protirečenie 

v politickom živote 
a ich odraz 
v literatúre. 

 Vysvetlil 
protirečenie v politickom 
živote a ich odraz 
v literatúre. 

  

Dramatická literatúra 2  Žiak má: Žiak:   
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 I. Stodola 
 J. B. Ivan 

 FILOZOFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

 

 Reprodukovať 
základné pojmy 
o teórii drámy, 
základoch 
profesionálneho 
divadelníctva 
u nás. 

 Reprodukoval 
základné pojmy 
o teórii drámy, 
základoch 
profesionálneho 
divadelníctva u nás. 

Písomné 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Literatúra po roku 
1945 

10  Žiak má: Žiak:   

 Odraz duálneho 
sveta v literatúre 

 J. D. Salinger: Kto 
chytá v žite 

 Absurdná dráma 
 Slovenská literatúra 

po roku 1945 
 F. Hečko: Červené 

víno 
 A. Bednár: Kolíska 
 L. Mňačko: Ako 

chutí moc 

 OBČIANSKA NÁUKA 

ETICKÁ VÝCHOVA 

 Po primeranej 
príprave nahlas, 
plynulo, výrazne a 
jazykovo správne 
(výslovnosť, 
intonácia, tempo) 
prečítať úryvky z 
preberaných diel.  

 

 Po primeranej 
príprave 
nahlas, plynulo, 
výrazne a 
jazykovo 
správne 
(výslovnosť, 
intonácia, 
tempo) prečítal 
úryvky z 
preberaných 
diel.  

 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede  
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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. Hodnotenie predmetu prebieha v súlade s Metodickým pokynom č.8/2009–R zo 

14. mája 2009 čl. 7 a na základe navrhnutých kritérií hodnotenia predmetu v príslušnej predmetovej 

komisii a schválených pedagogickou radou a radou školy na začiatku každého školského roka. 

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. 

 

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 
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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 

 

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 písomnej práce 

 z ústnej odpovede 

 z opakovacieho testu z TC 

 z bleskoviek /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/ 
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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 – 2 chyba                  výborný (1﴿ 
3 – 4 chyby                  chválitebný  (2﴿       
5 – 7 chýb                    dobrý   (3﴿ 
8– 10 chýb                  dostatočný  (4﴿ 
11 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 písomných prác/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. 
Pri hodnotení písomných prác sa používa bodovací systém. 
 

Výsledky testu musia byť oznámené do 14 dní. 

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... 
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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). 
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Názov predmetu Anglický jazyk1 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet anglický jazyk v učebných odboroch svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej 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 troch rokov štúdia s časovou dotáciou 3 hodiny v prvom a druhom 
ročníku a 2,5 hodiny v treťom ročníku. 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 jednotlivé skupiny vznikajú často spojením 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 anglický jazyk poskytuje žiakom vedomosti 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.  

Anglický 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 angličtiny, 
jednak na základe odbornej angličtiny, poznanie reálií a lingvistické poznatky vybrané 
z komunikatívno-funkčného hľadiska. 

Vo vyučovaní predmetu anglický 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 anglický jazyk 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. 
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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 učebného 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, 
- 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, 
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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. 
 
Všeobecné kompetencie  
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre 
rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.  
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Žiak po absolvovaní učebného 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 učebného 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 učebného 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 učebného 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 učebného 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 učebného 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, ktorý dosiahne úroveň A1:  
 
      • rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, 
        ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy 
        dokáže používať, 
      • dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o 
        osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o 
        veciach, ktoré vlastní,  
      • dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner 
        v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.  
 
Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných 
   údajov a potrieb konkrétneho typu,  
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 
   vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,  
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov 
   viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,  
 
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 
   zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s 
   cudzincami,  
• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché 
   pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a 
   bežne používané ustálené spojenia,  
• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.  
 

Sociolingvistická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije 
   najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, 
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   predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.  
 
Pragmatická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych 
   spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,  
• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, 
   ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie 
   výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o 
   vhodnejšiu formuláciu.  

 
Komunikačné zručnosti  
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 
(integrované zručnosti).  
 
1 Počúvanie s porozumením  
Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa 
   jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia 
   hovoria pomaly a jasne,  
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas 
   na pochopenie zmyslu,  
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a 
   dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.  

 
2 Čítanie s porozumením  
Učiaci sa na úrovni A1  
 

• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, 
   napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,  
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného 
   života,  
• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých 
   opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,  
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.  

3 Písomný prejav  
Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  
• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako 
   meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  
• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o 
   tom kde žijú a čo robia,  
• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,  
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, 

„ale“ alebo „pretože“.  
 
Odporúča sa napísať jednu kontrolnú slohovú prácu v ročníku . Odporúča sa 
písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách / na prvej hodine  
si žiak pripraví koncept, na druhej hodine s ním pracuje a vypracuje čistopis /. 
V prvom ročníku by mal žiak napísať prácu v rozsahu 60  – 80 slov, v druhom  
ročníku v rozsahu 80 – 100 slov a v treťom ročníku v rozsahu 100 – 120 slov.  

 
4 Ústny prejav  
Ústny prejav – dialóg  
Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v 
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   komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri 
   pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,  
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných 
   potrieb alebo na známe témy,  
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa 
   niekoho ako sa má,  
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,  
• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie 
   jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na 
   jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,  
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo 
   požiadať a niekomu niečo oznámiť.  

 
Ústny prejav – monológ  
Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, 
   miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.  
 
 

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  
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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  
      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  
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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 

 
 
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  
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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  
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  
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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 

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

 
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. 
 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v cudzích jazykoch sú nasledovné zručnosti: 

- čítanie s porozumením 
- písanie 
- počúvanie s porozumením 
- samostatný ústny prejav a interakcia v rozhovoroch 
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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% - 75% = 2 
  74% - 50% = 3 
  49% - 30% = 4 
  29% -   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% - 75% = 2 
  74% - 50% = 3 
  49% - 30% = 4 
  29% -   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:   
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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: 
 
 
 
1.CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 

 

 
Učebný odbor 

I 1 50 - 70 

 2 60 -80 

II 1 70 – 90 

 2 80 - 100 

III 1 90 – 110 

 2 100 - 120 

 
                                         
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 
nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do 
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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. 

 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní  sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 
Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. Hello everybody! 
/Zdravím všetkých!/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

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

2. Meeting people 
/Zoznamovanie sa ľudí/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

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

3. The world of work 
/Svet práce/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

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

4. Take it easy! 
/Ber to zľahka/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

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

5. Where do you live? 
    /Kde žijete?/  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

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

6. Can you speak English? 
  /Hovoríš po anglicky?/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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7.Then and now. 
   /Vtedy a dnes/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

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

8. A date to remember 
    /Pamätný dátum/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

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

9. Food you like! 
   /Jedlo, ktoré Ti chutí/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

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, ... 

1. Hello everybody! 
/Zdravím všetkých!/ 

Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Student´s book 
Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Workbook, Worksheets 

CDprehrávač,TV 
prijímač, PC  

Anglicko-slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

Internet , CD 
 

2. Meeting people 
/Zoznamovanie sa 
ľudí/ 

Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Student´s book 
Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Workbook, Worksheets 

CDprehrávač,TV 
prijímač, PC  

Anglicko-slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

Internet , CD 
 

3. The world of work 
/Svet práce/ 

Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Student´s book 
Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Workbook,W orksheets 

CDprehrávač,TV 
prijímač, PC  

Anglicko-slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

Internet , CD 
 

4. Take it easy! 
/Ber to zľahka/ 

Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Student´s book 
Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Workbook, Worksheets 

CDprehrávač,TV 
prijímač, PC  

Anglicko-slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

Internet , CD 
 

5. Where do you live? 
    /Kde žijete?/ 

Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Student´s book 
Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Workbook, Worksheets 

CDprehrávač,TV 
prijímač, PC  

Anglicko-slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

Internet , CD 
 

6. Can you speak 
English? 
/Hovoríš po anglicky?/ 

Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Student´s book 
Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Workbook, Worksheets 

CDprehrávač,TV 
prijímač, PC  

Anglicko-slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

Internet , CD 
 

7.Then and now. 
   /Vtedy a dnes/ 

Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Student´s book 
Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Workbook, Worksheets 

CDprehrávač,TV 
prijímač, PC  

Anglicko-slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

Internet , CD 
 

8.A date to remember 
   /Pamätný dátum/ 

Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Student´s book 
Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Workbook, Worksheets 

CDprehrávač,TV 
prijímač, PC  

Anglicko-slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

Internet , CD 
 

9. Food you like! 
   /Jedlo, ktoré Ti chutí/ 

Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Student´s book 
Soars, Liz and John: New Headway 
Elementary Workbook, Worksheets 

CDprehrávač,TV 
prijímač, PC  

Anglicko-slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

Internet , CD 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   ANGLICKÝ JAZYK    ROČNÍK:  PRVÝ 
 
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 

    
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

1. Hello everybody! 

/Zdravím všetkých!/ 
Gramatika: 

•  Oznamovacie vety, 
slovosled v jednoduchej 
vete 
• Privlastňovacie  zámená 
• Časovanie slovesa byť 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Pozdravy pri stretnutí 
a lúčení sa 
• Predstavovanie 
• Krajina pôvodu a jazyky 
• Abeceda /hláskovanie/ 
• Používanie dvojjazyčného 
slovníka 
• Podst. mená v množnom 
čísle 
 

11 Slovenský jazyk 

Geografia 

Etická výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Ovládať časovanie slovesa 
byť a privlastňovacie 
zámená 

 Vedieť používať 
dvojjazyčný slovník 

 Zvládnuť tvorbu množného 
 Čísla podstatných mien 
 Vedieť sa predstaviť a 

pozdraviť 
  
 

 Ovládal časovanie slovesa 
byť a privlastňovacie 
zámená 

 Vedel použiť bilingválny 
slovník 

 Zvládol  tvorbu množného 
 Čísla prídavných mien 
 Vedel  sa predstaviť a 

pozdraviť 
  

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

Ústne hodnotenie 

3. The world of work 

/Svet práce/ 
Gramatika: 

• Prítomný čas – 3. Os. 
• Tvorenie slov / podstatné 
mená / - názvy povolaní 
• Použitie „quarter, to, past“ 
v spojení s časom 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca a povolania 
• Pomenovanie mesiacov 
• Inzeráty k téme 
• Nezvyčajné povolania 

11 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Environmentálna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Vedieť používať pomocné 
sloveso do a does 
v otázkach a don´t 
a doesn´t v zápore 

 Vedieť sa spýtať ľudí na 
ich prácu 

 Vedieť sa spýtať ,,koľko je 
hodín,, 

 Vedel  používať pomocné 
sloveso do a does 
v otázkach a don´t 
a doesn´t v zápore 

 Vedel  sa spýtať ľudí na 
ich prácu 

 Vedel   sa spýtať ,,koľko je 
hodín´´ 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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4. Take it easy! 

/Ber to zľahka/ 
Gramatika: 

• Jednoduchý prítomný čas 
• Tvorenie otázky  
• Tvorenie záporu 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Voľný čas – záujmy 
a záľuby 
 

11 Slovenský jazyk 

Geografia 

Etická výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 Vedieť používať prít. čas 
jednoduchý aj v množnom 
čísle 

 Zvládnuť rozprávať 
v tomto čase o svojom 
voľnom čase a pracovnom 
dni 

 Zvládnuť vytvárať pozitíva 
a negatíva vo vetách 

  

Vedel používať prítomný čas 
jednoduchý aj v množnom čísle 
Zvládol rozprávať v tomto čase 
o svojom voľnom čase 
a pracovnom dni 
Zvládol vytvárať pozitíva 
a negatíva vo vetách 
 
 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

5. Where do you live? 

    /Kde žijete?/ 
Gramatika: 

• Väzba there is/are 
• Predložky miesta 
• Zámená SOME a ANY,    
používanie ukazovacích 
zámen  
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Opis miesta  
• Pomenovanie farieb 
• Opis domu, bytu 
• Bytové zariadenie, 
elektrospotrebiče 
 

11 Slovenský jazyk 

Geografia 

Environmentálna výchova 

 Vedieť používať väzbu 
,,there is´´ , ,,there are´´, 

 Zvládnuť  používanie 
predložiek miesta 

 Vedieť používať zámená 
SOME a ANY 

 Ovládať používanie 
ukazovacích zámen 

 Vedieť porozprávať 
o bývaní a o izbách v byte, 
či v dome 

 Vedel používať väzbu 
,,there is´´ , ,,there are´´, 

 Zvládol  používanie 
predložiek miesta 

 Vedel používať zámená 
SOME a ANY 

 Ovládal používanie 
ukazovacích zámen 

 Vedel porozprávať 
o bývaní a o izbách v byte, 
či v dome 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

6. Can you speak 
English? 

  /Hovoríš po anglicky?/ 
Gramatika: 

• Spôsobové sloveso CAN 
a CAN´T, COULD a 
 COULDN´T 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Vyplnenie dotazníka 
• Slová s rovnakou 
výslovnosťou 
• Telefonovanie – pýtať sa 
na niekoho 
 

11 Slovenský jazyk 

Geografia 

Environmentálna výchova 

Vedieť používať spôsobové 
sloveso CAN a CAN´T a jeho 
podobu COULD a COULDN´T 
Zvládnuť používanie 
jednoduchého času minulého 
slovesa TO BE 
Vedieť používať slovnú zásobu 
a výslovnosť slov, ktoré znejú 
rovnako 
Naučiť sa telefonovať 

 Vedel používať spôsobové 
sloveso CAN a CAN´T 
a jeho podobu COULD 
a COULDN´T 

 Zvládol používanie 
jednoduchého času 
minulého slovesa  TO BE 

 Vedel  používať slovnú 
zásobu a výslovnosť slov, 
ktoré znejú rovnako 

 Naučiť sa telefonovať 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 
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7.Then and now. 

   /Vtedy a dnes/ 
Gramatika: 

• Jednoduchý minulý čas 
• Pravidelné a nepravidelné 
slovesá 
• Tiché hlásky 
• Vyjadrenie času 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Slovné spojenia 
• Zložené podstatné mená 

11 Slovenský jazyk 

Environmentálna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Vedieť tvorbu minulého času 
jednoduchého 
pravidelných a 
nepravidelných slovies 

Naučiť sa používať časové 
výrazy spojené 
s jednoduchým časom 
minulým časom 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
používanú pri zvláštnych 
príležitostiach 

  

Vedel tvorbu minulého času 
jednoduchého pravidelných a 
nepravidelných slovies 
Naučil  sa používať časové 
výrazy spojené s jedn. časom 
minulým časom 
Zvládol  slovnú zásobu 
používanú opri zvláštnych 
príležitostiach 
 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

8. A date to remember 

    /Pamätný dátum/ 
Gramatika: 

• Zápor  v jednoduchom 
prítomnom čase 
• Predložky spojené 
s časom, dňom, mesiacom, 
rokom 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Tiché hlásky 
• Špeciálne príležitosti 

11 Slovenský jazyk 

Environmentálna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Vedieť používať minulý 
čas jednoduchý 
s príslovkou AGO 
a s niektorými časovými 
výrazmi 

 Vedieť sa spýtať a vedieť 
odpovedať na dátumy 

 Zvládnuť výslovnosť  
tichých hlások 

  

Vedel používať minulý čas 
jednoduchý s príslovkou AGO 
a s niektorými časovými 
výrazmi 
Vedel sa spýtať a vedieť 
odpovedať na dátumy 
Zvládol  výslovnosť tichých 
hlások 
 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

 

9. Food you like! 

   /Jedlo, ktoré Ti chutí/ 
Gramatika: 

• Počítateľné 
a nepočítateľné podstatné 
mená 
• Frázy ,,DO YOU LIKE´´ a 
,,WOULD YOU LIKE´´ 
• Neurčitý člen A a zámeno 
SOME 
• Príslovky MUCH a MANY 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Potraviny – pomenovanie 
• Udávanie množstva 
• Rozhovory pri nakupovaní 
• Popísať obrázky k téme 

11 Slovenský jazyk 

Ochrana života a zdravia 

 

 Vedieť používať 
počítatelné 
a nepočitateľné podstatné 
mená 

 Zvládnuť používanie fráz 
,,DO YOU LIKE´´ a 
,,WOULD YOU LIKE´´ 

 Vedieť používať neurč. 
Člen A a zámeno SOME 

 Ovládať používanie 
prísloviek MUCH  a MANY 

 Vedieť porozprávať 
o jedlách a nápojoch, ako 
aj o obchodoch 
a nakupovaní 

 Vedieť zdvorilo požiadať 

Vedel  používať počítateľné 
a nepočitateľné podstatné 
mená 
Zvládol  používanie fráz ,,DO 
YOU LIKE´´ a ,,WOULD YOU 
LIKE´´ 
Vedel  používať neurčitý člen 
A a zámeno SOME 
Ovládal používanie prísloviek 
MUCH  a MANY 
Vedel  porozprávať o jedlách 
a nápojoch, ako aj o obchodoch 
a nakupovaní 
Vedel  zdvorilo požiadať 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Prezentácia - 
Referát 
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Názov predmetu Anglickýcký jazyk2 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
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 A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby 
dokázal používať:  
 

• bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých 
   komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,  
• základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach 
   prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov,  
• vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov 
   pokrývajúcich predvídateľné základné komunikačné situácie. 
• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré 
   sa týka známych situácií a tém,  
• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy 
   dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.  
 

Sociolingvistická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja 
tak, aby dokázal:  
 

• komunikovať v bežných spoločenských situáciách,  
• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. 
   výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a 
   postojov, pozvanie, ospravedlnenie atď.,  
• udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom 
   jednoduchých bežných výrazov.  

 
Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa známych a 
bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je 
nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.  
 
Pragmatická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, 
aby dokázal:  
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• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, 
   logická následnosť),  
• funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na 
   jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, 
   prekvapenia, rozčarovania, strachu,  
• vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,  
• použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie 
   krátkeho rozhovoru,  
• používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet 
   potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.  

 
Komunikačné zručnosti  
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (ide o 
integrované zručnosti). 
 
1 Počúvanie s porozumením  
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby za 
predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná:  
 

• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,  
• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti 
   každodenného života,  
• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých 
   sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,  
• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,  
• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,  
• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,  
• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.  

 
2 Čítanie s porozumením  
Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu.  
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby:  
 

• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, 
   akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové 
   harmonogramy,  
 
• vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné 
   informácie,  
• rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných 
   miestach, akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď.,  
• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 
   prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články,  
• porozumel jednoduché osobné listy,  
• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych 
   slov,  
• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.  

 
3 Písomný prejav  
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby vedel:  
 

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,  
• napísať jednoduché osobné listy,  
• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 
   zopakovanie a preformulovanie, 
• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  
• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,  
• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).  
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4 Ústny prejav  
Ústny prejav - dialóg  
Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 
priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáže 
zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať.  
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,  
• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  
• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,  
• povedať, čo sa mu páči a čo nie,  
• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.  

 
Ústny prejav - monológ  
Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole, opis 
každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu jednoduchých 
slovných spojení a viet.  
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,  
• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,  
 
• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím 
   jednoduchých slovných spojení a viet,  
• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov 
   zo školy a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,  
• opísať svoje plány a osobné skúsenosti  
 
 

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 
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. Bigger and better! 
  /Väčšie a lepšie/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

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

2. Looking good! 
 /Vyzerať dobre/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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3. Life´s an adventure 
 /Život je dobrodružstvo/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

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

4. Storytime 
/Čas na príbeh/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

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

5. Have you ever...? 
/Už si niekedy...?/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

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

6. Getting to know you 
/Spoznávame sa/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

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

7. The way we live 
/Spôsob života/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

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

8. What happened next? 
/Čo bolo potom?/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

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

 
9. The market place 
/Trhovisko / 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

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

10. What do you want to do? 
/Čo chceš robiť?/ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

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, ... 

1. Bigger and better! 
    /Väčšie a lepšie/ 

Soars, Liz and John: New 

Headway Elementary 

Student´s book 

Soars, Liz and John: New 

Headway Elementary 

Workbook, Worksheets 

CDprehrávač,TV 

prijímač, PC  

Anglicko-

slovenský 

a slovensko-

anglický 

slovník 

Internet , CD 

 

2. Looking good! 
    /Vyzerať dobre/ 

Soars, Liz and John: New 

Headway Elementary 

CDprehrávač,TV 

prijímač, PC  

Anglicko-

slovenský 

Internet , CD 
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Student´s book 

Soars, Liz and John: New 

Headway Elementary 

Workbook, Worksheets 

a slovensko-

anglický 

slovník 

3. Life´s an adventure 
    /Život je  
dobrodružstvo/ 

Soars, Liz and John: New 

Headway Elementary 

Student´s book 

Soars, Liz and John: New 

Headway Elementary 

Workbook, Worksheets 

CDprehrávač,TV 

prijímač, PC  

Anglicko-

slovenský 

a slovensko-

anglický 

slovník 

Internet , CD 

 

4. Storytime 
/Čas na príbeh/ 

Soars, Liz and John: New 

Headway Elementary 

Student´s book 

Soars, Liz and John: New 

Headway Elementary 

Workbook 

CDprehrávač,TV 

prijímač, PC  

Anglicko-

slovenský 

a slovensko-

anglický 

slovník 

Internet , CD 

 

5. Have you ever...? 
   /Už si niekedy...?/ 

Soars, Liz and John: New 

Headway Elementary 

Student´s book 

Soars, Liz and John: New 

Headway Elementary 

Workbook 

CDprehrávač,TV 

prijímač, PC  

Anglicko-

slovenský 

a slovensko-

anglický 

slovník 

Internet , CD 

 

6. Getting to know you 
   /Spoznávame sa/ 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 

Student´s book 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 

Workbook 

CDprehrávač,TV 

prijímač, PC  

Anglicko-

slovenský 

a slovensko-

anglický 

slovník 

Internet , CD 

 

7. The way we live 
   /Spôsob života/ 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 

Student´s book 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 

Workbook 

CDprehrávač,TV 

prijímač, PC  

Anglicko-

slovenský 

a slovensko-

anglický 

slovník 

Internet , CD 

 

8. What happened    
next? 
   /Čo bolo potom?/ 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 

Student´s book 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 

Workbook 

CDprehrávač,TV 

prijímač, PC  

Anglicko-

slovenský 

a slovensko-

anglický 

slovník 

Internet , CD 

 

 
9. The market place 
/Trhovisko / 

 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 

Student´s book 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 

Workbook 

 

CDprehrávač,TV 

prijímač, PC  

 

Anglicko-

slovenský 

a slovensko-

anglický 

slovník 

 

Internet , CD 

 

10. What do you want 
to do? 
/Čo chceš robiť?/ 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 

Student´s book 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 

Workbook 

CDprehrávač,TV 

prijímač, PC  

Anglicko-

slovenský 

a slovensko-

anglický 

slovník 

Internet , CD 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   ANGLICKÝ JAZYK           ROČNÍK: DRUHÝ 
 

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 

    
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

1. Bigger and better! 

  /Väčšie a lepšie/ 
Gramatika: 

• Stupňovanie prídavných 
mien 
• Fráza HAVE GOT 
• Ako sa niekam dostať – 
udávanie miesta a smeru 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Opis miesta – dedina, 
mesto 
• Porovnávanie života 
v meste a na dedine 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk 

Geografia 

Etická výchova 

 

 

 

 

 

 

 

-Zvládnuť vytváranie druhého 
a tretieho stupňa prídavných 
mien 
-Vedieť používať frázu HAVE 
GOT 
-Naučiť sa vyjadriť smery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Zvládol  vytváranie druhého 
a tretieho stupňa prídavných 
mien 
-Vedel používať frázu HAVE 
GOT 
-Naučil  sa vyjadriť smery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontálne ústne 
skúšanie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Looking good! 

 / Vyzerať dobre/ 
Gramatika: 

• Jednoduchý prítomný čas 
a prítomný priebehový 
• Privlastňovacie zámená 
• Fráza WHOSE IS IT? 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Oblečenie, v obchode 
• Opis človeka – zovňajšok 

10 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk 
 
Etická výchova 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 

-Zvládnuť používanie 
prítomného času 
poriebehového 
-Naučiť sa používať 
privlastňovacie zámená, ako aj 
frázu WHOSE IS IT? 
-Vedieť popísať ľudí 
a porozprávať o oblečení, ako 
aj  viesť rozhovor v obchode 
s oblečením 
 
 
 
 

- Zvládol  používanie 
prítomného času priebehového 
Naučil  sa používať  
privlastňovacie zámená, ako aj 
frázu WHOSE IS IT? 
Vedel  popísať ľudí 
a porozprávať o oblečení ,ako 
aj  viesť rozhovor v obchode 
s oblečením 
 
 
 
 
 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 
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3. Life´s an adventure 

/Život je dobrodružstvo/ 
Gramatika: 

• Formy budúceho času – 
väzba GOING TO 
• Účelový neurčitok  
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Počasie, predpoveď 
počasia 
• Dialógy o športe 
• Písanie pohľadnice 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk 
 
Geografia 
 
Etická výchova 

 

 

 

 

 

 

-Naučiť sa používať väzbu 
GOING TO 
-Zvládnuť používanie neurčitku 
účelu 
-Vedieť slová a slovesá spojené 
s počasím 
-Vedieť robiť návrhy 
-Naučiť sa písať pohľadnice  
 
 
 
 
 
 
 

-Naučil  sa používať väzbu 
GOING TO 
-Zvládol  používanie neurčitku 
účelu 
-Vedel slová a slovesá spojené 
s počasím 
-Vedel robiť návrhy 
-Naučil  sa písať pohľadnice  
 
 
 
 
 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Čas na príbeh 

/Storytime/ 
Gramatika: 

- formy otázok „Why?, 
Which?, How much?, How 
many?“ 

10 Spoločenská komunikácia 

Slovenský jazyk 

Etická výchova 

 

 

- formulovať otázky „Why?, 
Which?, How much?, How 
many?“ 
- rozlíšiť prídavné mená a 
príslovky 

 

- formulovať otázky „Why?, 
Which?, How much?, How 
many?“ 
- rozlíšil  prídavné mená a 
príslovky 

 
Ústne skúšanie 
 
Písomné skúšanie 

 

 
Ústna odpoveď 
 
Didaktický test 
 
 

- prídavné mená 
a príslovky 
-opis pocitov  
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

- v lekárni – dialógy 
- rozprávanie príbehu 

  

 

 

- vedieť opísať svoje pocity  
- dokázať  prerozprávať 
prečítaný príbeh 
- povedať symptómy choroby 
a požiadať o radu v lekárni 

- vedel opísať svoje pocity  
- dokázal  prerozprávať 
prečítaný príbeh 
- povedať symptómy choroby 
a požiadať o radu v lekárni 

 
 

 
5. Už si niekedy...? 

/Have you ever...?/ 
Gramatika: 

- predprítomný čas /minulý 
čas 
- „ever/never“, „just/ yet“ 
- odpovede na otázky 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

- na letisku - dialógy 
- písanie emailu 

10 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk 

Spoločenská komunikácia 

Administratíva a korešpondencia 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikultúrna výchova 

- používať predprítomný čas 
a rozlíšiť od minulého času 
- porozumieť používanie slov 
ever/never, just yet 
- používať tieto slová 
v otázkach i odpovediach 

- používal predprítomný čas 
a rozlíšiť od minulého času 
- porozumel používanie slov 
ever/never, just yet 
- používal  tieto slová 
v otázkach i odpovediach 

Písomné – 
formálny 
a neformálny list 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

Písanie emailu 

 
6. Spoznávame sa 
/Getting to know you/ 

10 

 

Slovenský jazyk 

Spoločenská komunikácia 

- uviesť základné údaje o sebe, 
záujmoch, práci a spýtať sa na 
podobné údaje kamaráta 

- dokázal uviesť základné údaje 
o sebe, záujmoch, práci ,  
 porozumel rozprávaniu iných 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne hodnotenie 
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Gramatika: 

- prítomný, minulý, budúci 
čas 
- tvorba otázky 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

- vetné členy 
- antonymá 
- hľadanie v bilingválnom 
slovníku 
- bežné spoločenské 
výrazy pri stretnutí a lúčení 
- opis priateľa 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Etická výchova 

Multikultúrna výchova 

 

 

 

 

 

 

- porozumieť rozprávaniu iných 
o svojich priateľoch 
- vedieť opísať svojho priateľa 
- používať spoločenské frázy 
v konkrétnych simulovaných 
rozhovoroch 
- vedieť napísať neformálny list 
o svojej rodine 
 

o svojich priateľoch a vedel 
opísať svojho priateľa 
- dokázal používať spoločenské 
frázy v konkrétnych 
simulovaných rozhovoroch 
- vedel napísať neformálny list 
o svojej rodine 
 

Písomné skúšanie 

 

 
7. Spôsob života 

/The way we live/ 
Gramatika: 

- prítomný čas jednoduchý 
a priebehový 
- sloveso „mať“ 
- intonácia vo vete 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

- bežné slovné spojenia 
v každodennom živote 
- spojky a spájajúce výrazy 
- konverzácia pomocou 
doplňujúcich otázok 
- písanie e-mailu 

10 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk 

Spoločenská komunikácia 

Aplikovaná informatika 

Multikultúrna výchova 

Ochrana života a zdravia 

 

 

 

 

- vyhľadať a reprodukovať fakty 
z popisu domova v rôznych 
krajinách 
- rozumieť hlavným 
informáciám z počutého 
rozprávania rôznych ľudí 
- popísať svoj bežný režim 
- opýtať sa iných na ich spôsob 
života a vie odpovedať na 
podobné otázky 
- opísať svoju obľúbenú izbu, 
alebo miesto 
- porovnať s kamarátmi život 
v zahraničí 
- napísať osobný e-mail 
s využitím vhodných spojok  

- dokázal porozumieť 
rozprávaniu o živote v iných 
krajinách z počutého alebo 
osobného rozhovoru 
a reprodukovať podstatné fakty, 
- vedel popísať svoj denný 
režim a obľúbené miesto 
- v rozhovore vie porovnať život 
u nás a v zahraničí 
- dokázal napísať osobný e-mail 
s využitím spojok a spájajúcich 
výrazov   

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písanie e-mailu 

 
8. Čo bolo potom? 

/What happened next?/ 
Gramatika: 

-minulý čas jednoduchý 
a priebehový 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

-slovesá s opačným 
významom 
-väzba slov vo vete 
-rozprávanie príbehu 
 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenská komunikácia 

Slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

- porozumieť hlavným bodom 
novinového článku  
- vedieť opísať sled udalostí 
v minulosti 
- odhadnúť dej príbehu podľa 
obrázkov 
- dokončiť neúplný príbeh na 
základe obrázkov 
- prerozprávať prečítaný kratší 
príbeh  
- vytvoriť a prerozprávať vlastný 
príbeh 
- napísať príbeh s použitím 
správne formulovanej 
postupnosti časov   
- v počutom texte rozpoznať 

- porozumel novinový článok 
a opísal sled udalostí 
v minulosti 
- vedel dokončiť príbeh na 
základe obrázkov 
- dokázal prerozprávať počutý 
príbeh alebo  vytvoriť vlastný 
príbeh  
- dokázal napísať vlastný príbeh 
so správne formulovanou 
časovou postupnosťou deja 
- vedel identifikovať určenie 
času a dátumu v počutom texte 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomné 
spracovanie 
osobného zážitku 
do príbehu 
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určenie času a dátumu 

 
9. Trhovisko 

/The market place/ 
Gramatika: 

- vyjadrenie množstva / 
vyjadrenie množstva 
v otázke 
- nejaký, žiaden 
- neurčité zámená 
- určitý a neurčitý člen 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

- jedlá 
- predmety v kúpeľni 
- obchody, tovar, ceny 
- zdvorilostné frázy 
- nakupovanie 
- písanie pohľadnice z 
výletu 
 

10 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk 

Spoločenská komunikácia 

 

 

 

 

 

 

- porozumieť hlavným 
myšlienkam a informáciám v 
texte 
- opýtať sa na množstvo 
potravín a vedieť odpovedať na 
podobné otázky 
- detailne popísať obrázok 
s rôznymi typmi obchodných 
trhov 
- porozumieť špecifickým 
informáciám z rôznych 
obchodných miest vo svete 
- naučiť sa komunikovať pri 
nákupe rôznych vecí dennej 
spotreby 
- porozumieť vyjadreniu cien 
a ich zápis v rôznych menách / 
GB,USA,Eurozóny/ 
- napísať kamarátovi 
pohľadnicu z prázdnin so  
svojimi zážitkami   

- dokázal porozumieť hlavným 
myšlienkam a informáciám 
v texte 
- vedel sa opýtať na množstvo 
pri nákupe 
- dokázal popísať obrázky 
z rôznymi typmi nákupných 
miest doma a vo svete 
- vedel komunikovať v rôznych 
situáciách pri nákupe 
- rozlíšil vyjadrovanie cien pri 
počutí v rôznych menách 
- dokázal napísať pohľadnicu 
o zážitkoch z prázdnin 
 
 

Ústne  skúšanie 

 

 

Ústne odpovede  

Skupinová práca 

- nakupovanie 

Písanie pohľadníc 

 
10. Čo chceš robiť? 

/What do you want to do?/ 
Gramatika: 

- slovesá viazané 
s infinitívom 
- slovesá viazané 
s gerundiom 
- vyjadrenie budúcnosti 
pomocou ooing to 
- will+sloveso 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

- prídavné mená 
zakončené na „-ed a -ing“ 
- pocitové slovesá 
- diskusia o probléme 
a návrh riešenia 
- vypĺňanie formuláru 
 

9 

 

 

 

 

 

Náuka o spoločnosti 

Slovenský jazyk 

Občianska náuka 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-formulovať jednoduchým 
spôsobom svoje nádeje a ciele 
- vyjadriť čo chce robiť 
v budúcnosti a spýtať sa 
kamaráta na jeho plány 
- vymenovať a porovnať typické 
problémy mladých ľudí u nás a 
v zahraničí  
- zaujať stanovisko k životu 
a chovaniu teenagerov  
z prečítaného článku 
- popísať svoje pocity v rôznych 
situáciách 
- využívať emotívne výrazy na 
popis situácie alebo zážitku 
- vedieť reagovať  v rôznych 
simulovaných situáciách 
vyjadrením emócií 
- vyplniť osobné údaje do 
prihlášky 
- porozumieť myšlienku piesne 
a doplniť text na základe 
počutého  

- vedel vyjadriť jednoduchým 
spôsobom svoje plány do 
budúcnosti a životné ciele 
- dokázal pomenovať 
a porovnať problémy mladých 
ľudí u nás a v zahraničí 
- naučil sa vyjadrovať svoje 
emócie a pocity  v rôznych 
situáciách 
- dokázal popísať situácie 
a zážitky ako aj reagovať na ne 
- vedel vyplniť jednoduchú 
prihlášku na školu 
- porozumel a určil význam 
neznámych slov vo vypočutom 
texte  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Vypĺňanie prihlášky 
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Názov predmetu Anglický jazyk3 
Časový rozsah výučby 2,5 hodiny týždenne, spolu 75 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 6456 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
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,  
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• 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),  
• 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,  
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• 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.  
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.  

 
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).  
 

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

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. Places and things  
    /Miesta a veci/ 

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

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

2. Fame! 
    /Sláva!/ 

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

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

3. Do´s and don´ts 
    /Robiť a nerobiť/ 

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

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

4. Going places 
    /Navštevované miesta/ 
    

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

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

5. Scared to death 
    /Nasmrť vystrašený/ 

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

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

6. Things that changed the             
world 

    /Veci, ktoré zmenili svet/ 

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

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

7. What if...? 
   /Čo ak...?/ 
 
 
 

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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8. Trying your best! 
    /Čo najlepšie/ 

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, ... 

1. Places and things  
/Miesta a veci/ 

Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 

Student´s book 

Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 

Workbook 

CD prehrávač 
PC 

Anglicko-
slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

časopisy 
internet 

2. Fame! 
/Sláva!/ 

Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 

Student´s book 

Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 

Workbook 

CD prehrávač 
PC 

Anglicko-
slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

časopisy 
internet 

3. Do´s and don´ts 
    /Robiť a nerobiť/ 
 
 
 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 
Student´s book 

Soars, Liz and John: New 

Headway Pre-Intermediate 
Workbook 

CD prehrávač 
PC 

Anglicko-
slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

časopisy 
internet 

4. Going places 
    /Navštevované 
miesta/ 
    

Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 
Student´s book 
Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 
Workbook 

CD prehrávač 
PC 

Anglicko-
slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

časopisy 
internet 

5. Scared to death 
    /Nasmrť 
vystrašený/ 

Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 
Student´s book 
Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 
Workbook 

CD prehrávač 
PC 

Anglicko-
slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

časopisy 
internet 

6. Things that 
changed the             
world 
    /Veci, ktoré 
zmenili svet/ 

Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 
Student´s book 
Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 
Workbook 

CD prehrávač 
PC 

Anglicko-
slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

časopisy 
internet 

7. What if...? 
   /Čo ak...?/ 
 
 
 

Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 
Student´s book 
Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 
Workbook 

CD prehrávač 
PC 

Anglicko-
slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

časopisy 
internet 

8. Trying your best! 
    /Čo najlepšie/ 

Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 
Student´s book 
Soars, Liz and John: New 
Headway Pre-Intermediate 
Workbook 

CD prehrávač 
PC 
 

Anglicko-
slovenský 
a slovensko-
anglický slovník 

časopisy 
internet 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   ANGLICKÝ JAZYK           ROČNÍK: TRETÍ 
 

2,5 hodiny  týždenne, spolu 75 vyučovacích 
hodín 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

    
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
1. Miesta a veci 
Gramatika: 

- otázky súvisiace so 
vzhľadom a kvalitou  
- stupňovanie prídavných 
mien a porovnávanie 
- porovnávanie života na 
dedine a v meste 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

- mestá a miesta 
- život na vidieku a v meste 
- prídavné mená opisu 
- prehliadka mesta 
- opis miesta 
- zjemnenie stupňov vo 
vyjadrovaní  

• -prezentácia k téme - 
vypracovať prezentáciu, 
prednášku na vybratú tému 

10 

 

 

 

 

 

Environmentálna výchova 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

 

 

 opísať predmety ktoré sú 
okolo nás s využitím 
vhodných prídavných mien 
na vyjadrenie ich vlastností 
a porovnať ich  

 vedieť spýtať sa na vzhľad 
mesta a odpovedať na 
podobnú otázku 

 popísať hlavné mesto 
svojej krajiny 

 uviesť podstatné rozdiely 
medzi život v meste a na 
vidieku 

 dokázať vyhľadať 
a porovnať konkrétne 
informácie o troch rôznych 
miestach v tlači alebo 
internete 

 -popísať svoje rodné mesto 
-miesto, s využitím 
synoným   

 pripraviť prehliadku svojho 
mesta a okolia pre 
návštevníkov 

 - rezervácia ubytovania 

 dokázal využiť tvary 
prídavných mien na opis 
vlastností vecí a ich 
porovnanie 

 vedel sformulovať otázku 
o vzhľade mesta 
a odpovedať na podobnú 
otázku 

 opísal hlavné mesto svojej 
krajiny 

 dokázal uviesť podstatné 
rozdiel medzi životom na 
vidieku a v meste 

 vedel nájsť 
v masovokomunikačných 
prostriedkoch a uviesť 
podstatné informácie 
o troch rôznych miestach 
podľa vlastného výberu 

 dokázal opísať svoje rodné 
mesto a pripraviť 
informačnú prehliadku pre 
návštevníkov 

 - dokázal zarezervovať 
ubytovanie pre seba alebo 
svojich blízkych 

Ústne skúšanie- 
rozprávanie 
o rodnom meste 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Simulácia 
prehliadky mestom 
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2. Sláva! 
Gramatika: 

- predprítomný čas/minulý 
čas 
- vyjadrovanie trvania deja 
- odpovede na otázky 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

- povolania 
- príslovky 
- zdvorilé vyjadrovanie 
- interview s osobnosťou 
- písanie životopisu  

10 

 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Etická výchova 

Mediálna výchova 

 

 

 porozumieť čítanému, 
alebo počutému stručnému 
životopisu známej 
osobnosti 

 dokázať sformulovať otázky 
na základné životné údaje 

 vedieť pripraviť simulovaný 
rozhovor s celebritou 

 vyhľadať v masmédiách 
špecifické informácie 
o celebrite, ktorá ho zaujala 

 zaujať stanovisko 
k reprodukovaným 
informáciám o celebrite 

 napísať reprodukovaný 
životopis známej osobnosti 

 - dokázať používať vhodné, 
krátke odpovede na otázky 

 neučil sa porozumieť 
čítanému alebo počutému 
životopisu známej 
osobnosti 

 dokázal sformulovať 
otázky k interview 
s celebritou 

 pripravil simulovaný 
rozhovor s celebritou vo 
dvojici/trojici 

 naučil sa vyhľadávať 
špecifické informácie 
o celebrite a zaujať k nim 
stanovisko 

 dokázal napísať 
reprodukovaný životopis 
celebrity podľa vlastného 
výberu 

 - dokázal správne 
používať krátke odpovede 
na otázky 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

 
3. Robiť a nerobiť 
Gramatika: 

- vyjadrenie povinnosti 
(have to), rady (should), 
nutnosti (must) 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

- zložené slová 
- slovné spojenia 
opis povolaní 
- symptómy a ochorenia 
- cestovanie do zahraničia 
- u lekára 
- formálne a neformálne 
výrazy v liste a emaili 

9 

 

 

 

 

 

Administratíva a korešpondencia 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 popísať svoj školský- 
pracovný deň 

 z vypočutých údajov 
odhadnúť povolanie 

 popísať svoje povinnosti 
doma 

 z prečítaného textu 
porozumieť problém a radu 
na jeho riešenie 

 zaujať stanovisko ku 
generačným problémom 
prečítaným z textu 

 ústne charakterizovať svoje 
obľúbené povolanie 

 vhodnými frázami popísať 
svoje zdravotné problémy  

 - rozlišovať používanie 
vhodných fráz vo 
formálnom a neformálnom 
písomnom kontakte 

 dokázal popísať svoj 
pracovný deň a domáce 
povinnosti 

 vedel identifikovať 
povolanie na základe 
vypočutých údajov 

 dokázal sformulovať radu 
k riešenému problému 

 dokázal ústne 
charakterizovať svoje 
obľúbené povolanie 

 popísal svoje zdravotné 
problémy ako pri návšteve 
u lekára 

 - dokázal rozlíšiť frázy 
vhodné pre formálny 
a neformálny písomný styk  

Písomné – 
formálny 
a neformálny list 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

 

4. Going places     
/Navštevované  miesta/ 
 
Gramatika: 

 Formy vyjadrovania 
budúcnosti 

10 

 

 

Etická výchova 

Environmentálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 používať formu budúceho 
času will  

 Porozumieť obsahu textu, 
vybrať správnu informáciu 
z počutého textu a na 
základe počutia vybrať 
správnu možnosť 

 Na základe rozhovoru 
pochopiť a reprodukovať 
zámery hovoriaceho do 
budúcnosti 

 Dokázal porozumieť obsah 
článku o cestovaní po 
svete a stručne vyjadriť 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

107  

 Vety s určením 
časového úseku 

 1. kondicionál 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

 Cestovanie, 
dovolenka, počasie, 
voľnočasové aktivity 

 Frázové slovesá, 
predložkové spojenia 

 Ako sa niekam dostať - 
poskytnutie informácií, 
získať informácie 

 V hoteli  

 Frázové slovesá 

 Tvorenie slov  
 
5. Scared to death 
/Nasmrť vystrašený/ 
 
Gramatika: 

 Slovesné vzory II  

 Infinitív 
Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

 Životné udalosti 

 Výrazy spájajúce 
myšlienky 

 Prídavné mená 

 Služby  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova 

Ochrana života a zdravia 

 Doplniť správnu vetu do 
textu 

 Vedieť Doplniť do textu 
chýbajúce informácie 

 Použiť vhodné frázy na 
popísanie každodenných 
situácií 

 Dokázať diskutovať 
o výhodách a nevýhodách 
cestovania 

 Písomne vyjadriť pozitíva 
a negatíva cestovania 
danými dopravnými 
prostriedkami 

 Vedieť komunikovať 
v hoteloch 

 
 
 

 Porozumieť informáciám 
z príbehu 

 Dokázať gramaticky 
správne prerozprávať 
informácie z príbehu 

 Opísať dôležité okamihy 
svojho života 

 Vedieť opísať pocity 

 Dokázať viesť rozhovor na 
pošte, v banke, 
kníhkupectve, kaderníctve 
a v obchode 

hlavnú myšlienku 

 Vedel charakterizovať 
rôzne typy dopravných 
prostriedkov  

 Dokázal sformulovať svoj 
názor na dôvody 
cestovania 

 Aktívne diskutoval 
o výhodách a nevýhodách 
cestovania 

 Vedel poskytnúť informácie 
pri otázke ako sa niekde 
dostať 

 Zvládol komunikáciu 
v hoteli 

 
 
 
 

 Porozumel informáciám 
z príbehu 

 Dokázal gramaticky správne 
prerozprávať informácie 
z príbehu 

 Opísal dôležité 

 okamihy svojho života 

 Vedel opísať pocity 

 Dokázal viesť rozhovor na 
pošte, v banke, 
kníhkupectve, kaderníctve a 
v obchode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne odpovede 

Štandardizovaný 
písomný test 

 

Písanie formálneho 
a neformálneho 
listu. 

6. Things that changed 
the world 
 /Veci, ktoré zmenili svet/ 
 
Gramatika: 

• Trpný rod 
• Slovesá – príčastie minulé 
• Slovosled prídavných mien 
• Vynálezy, vynálezcovia 
• Počítače, internet, mobilné 

telefóny 

9 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova 

Environmentálna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Ochrana života a zdravia 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

 Porozumieť hlavným 
myšlienkam populárno-
náučného článku zo sveta 
vedy a techniky 

 Dokázať vyjadriť svoj názor 
na význam objavov 

 Porozprávať o výhodách 
a nevýhodách techniky 

 Vedieť vyjadriť svoj názor 
na prečítanú knihu, film 
a odporučiť ju priateľovi 

 Napísať obsah filmu alebo 
knihy podľa výberu 

 Porozumiel hlavným 
myšlienkam populárno-
náučného článku zo sveta 
vedy a techniky 

 Dokázal vyjadriť svoj názor 
na význam objavov 

 Zvládol rozprávanie 
o výhodách a nevýhodách 
techniky 

 Vedel vyjadriť svoj názor 
na prečítanú knihu, film 
a odporučiť ju priateľovi 

 Napísal obsah filmu alebo 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Slohová práca -
esej 
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Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Informačné tabule – 
oznamy a upozornenia 

• Recenzia knihy, filmu 
• Reklamácia – problémy 

• Prezentácia k téme - 
vypracovať prezentáciu, 
prednášku na vybratú tému 
 

 

 

 Vedieť vytvoriť dialóg 
medzi predavačom 
a zákazníkom, ktorý 
reklamuje prístroj 

knihy podľa výberu 

  Vedel vytvoriť dialóg medzi 
predavačom a zákazníkom, 
ktorý reklamuje prístroj 

7.  What if...? 
/Čo ak...?/ 
 
Gramatika: 

2. kondicionál 
• Pomocné sloveso „might“ 
• Frázové slovesá 

 Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Spoločenské frázy 
• Poskytnutie rady 
• Rozprávanie príbehov 
 
 
 
 

 

9 

 

 

 

 

       

 

Etická výchova 

Ochrana života a zdravia 

 

 

 Gramaticky správne 
formulovať svoje predstavy 
s použitím 2. kondicionálu 

 Správne formulovať svoj 
názor na možnosť alebo 
pravdepodobnosť 
uskutočnenia nejakého 
deja, udalosti 

 Porozumieť v počutom 
texte životné osudy 
hovoriacich 

 Vedieť správne používať 
společenské frázy 

 Formulovať radu 
kamarátovi  

 Využívať frázové slovesá 
pri vyjadrovaní sa 
v bežných společenských 
situáciách 

 Gramaticky správne 
formuloval svoje predstavy 
s použitím 2. kondicionálu 

 Správne formuloval svoj 
názor na možnosť alebo 
pravdepodobnosť 
uskutočnenia nejakého 
deja, udalosti 

 Porozumel v počutom texte 
životné osudy hovoriacich 

 Vedel správne používať 
společenské frázy 

 Formuloval radu 
kamarátovi  

 Využíval frázové slovesá 
pri vyjadrovaní sa 
v bežných společenských 
situáciách 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

8. Trying your best 
/Čo najlepšie/ 
 
Gramatika: 

• Predprítomný 
 Jednoduchý priebehový   
čas  
• Povolania a opis povolaní 
  Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Tvorenie slov 
• Telefónovanie kamarátovi 
   Diskusia – dobré 
zamestnanie 

  Práca s textami – čítať / 
počúvať text  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 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 

 Spracovať a doplniť text, 
vyjadriť názor, zopakovať 
tvorenie slov 

 Plynulo čítať text, vyhľadať 
špecifické informácie 
v texte,  interpretovať ich, 
upevniť tvorenie vedľajších 

 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  

 Spracoval a doplnil text, 
vyjadril názor,  zopakoval si 
tvorenie slov 

 Plynulo čítal text, vyhľadal 
špecifické informácie 
v texte, interpretoval ich, 
upevnil tvorenie vedľajších 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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s porozumením  -  získať 
informácie z textu – robiť si 
poznámky, rozlíšiť 
základné a rozširujúce  
informácie v texte, oddeliť 
dôležité od menej 
dôležitého 

 

 

 

      

viet 

 Tvoriť a adekvátne 
používať predprítomný 
jednoduchý,  priebehový 
čas  

viet 

 Tvoril a adekvátne 
 používal predprítomný 
jednoduchý, priebehový 
čas 
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Názov predmetu 
nemecký jazyk1 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet nemecký jazyk  v učebných odboroch svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej 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 troch rokov štúdia s časovou dotáciou 3 hodiny v každom ročníku. 
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 jednotlivé 
skupiny vznikajú často spojením 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. 

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. 
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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 učebného 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, 
- 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. 
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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. 
 
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 učebného odboru má dokázať: 
 

• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  
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• 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 učebného 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. 
 
Produktívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní učebného 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 
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   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 učebného 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 učebného 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 učebného 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, 
• 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.  
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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, ktorý dosiahne úroveň A1:  
 
      • rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, 
        ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy 
        dokáže používať, 
      • dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o 
        osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o 
        veciach, ktoré vlastní,  
      • dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner 
        v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.  
 
Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných 
   údajov a potrieb konkrétneho typu,  
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 
   vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,  
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov 
   viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,  
 
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 
   zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s 
   cudzincami,  
• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché 
   pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a 
   bežne používané ustálené spojenia,  
• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.  
 

Sociolingvistická kompetencia  

Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije 
   najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, 
   predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.  

 
Pragmatická kompetencia  

Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych 
   spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,  
• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, 
   ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie 
   výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o 
   vhodnejšiu formuláciu.  

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



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

116  

Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa 
   jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia 
   hovoria pomaly a jasne,  
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas 
   na pochopenie zmyslu,  
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a 
   dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.  

 
2 Čítanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A1  
 

• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, 
   napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,  
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného 
   života,  
• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých 
   opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,  
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.  

3 Písomný prejav  

Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  
• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako 
   meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  
• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o 
   tom kde žijú a čo robia,  
• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,  
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo 

„pretože“.  
 
Odporúča sa napísať jednu kontrolnú slohovú prácu v ročníku . Odporúča sa 
písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách / na prvej hodine  
si žiak pripraví koncept, na druhej hodine s ním pracuje a vypracuje čistopis /. 
V prvom ročníku by mal žiak napísať prácu v rozsahu 60  – 80 slov, v druhom  
ročníku v rozsahu 80 – 100 slov a v treťom ročníku v rozsahu 100 – 120 slov.  

 
4 Ústny prejav  
Ústny prejav – dialóg  

Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v 
   komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri 
   pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,  
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných 
   potrieb alebo na známe témy,  
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa 
   niekoho ako sa má,  
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,  
• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie 
   jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na 
   jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,  
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo 
   požiadať a niekomu niečo oznámiť.  

 
Ústny prejav – monológ  

Učiaci sa na úrovni A1:  
 

• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, 
   miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.  
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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  

11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá                
      alebo povinnosti  
      Sľúbiť 

Vyjadriť príkaz/zákaz  
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  
Získať povolenie, súhlas  
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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  
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  
Fyzické charakteristiky  
Charakterové vlastnosti človeka  



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

120  

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  
Nové trendy v športe  
Fair play športového zápolenia  
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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 

 
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 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

122  

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 

- 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 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

123  

 
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 rok / 
                                         - diktát / podľa potreby resp. uváženia vyučujúceho / 
                                         - test po tematickom celku / TC / 
                                         - vypracovanie projektu a jeho prezentácia / 1 za rok / 
                                         - 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 

(3)Stupňom 3 – dobrý sa hodnotí: 

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



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

125  

  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 - 

 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: 

 
 

 
 

 spracovávanej téme 
ax, 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. 
 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Prvé kontakty Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Mládež a jej svet – Ja a moji 
priatelia 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 
Škola, vzdelávanie – naša  
trieda 

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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Bývanie – náš dom, náš byt Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Rodina a príbuzní Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Škola, vzdelávanie - na 
vyučovaní 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 
Nakupovanie Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 
Cestovanie - dopravné 
prostriedky 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Zvyky a tradície Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 
Človek a spoločnosť - na 
návšteve 

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 

 
Voľný čas Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Denný režim 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 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
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úloh 

 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Kultúra a umenie – V divadle  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, ... 

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

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

 

Učebnica, 
pracovné listy, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

časopisy 

 

Mládež a jej svet - 
Ja a moji priatelia 

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

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnica, 
pracovné listy, 

obrazový 

Časopisy, 
internet, CD 
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škôl 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

materiál, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

Škola, vzdelávanie - 
naša trieda 

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

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica, 
pracovné listy 

Obrazový 
materiál, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

Časopisy, CD 

 

Bývanie – náš dom, 
náš byt 

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

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica, 
pracovné listy 

Obrazový 
materiál, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

Časopisy, 
internet, CD 

 

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

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica, 
pracovné listy 

Obrazový 
materiál, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

Časopisy, CD 

 

Škola a vzdelávanie 
- na vyučovaní 

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

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica, 
pracovné listy, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

 

časopisy 

 

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

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

Učebnica, 
pracovné listy 

Obrazový 
materiál, 

Nemecko-

Časopisy,  

Internet, CD 
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E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD, PC 

 

slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

Cestovanie - 
dopravné 
prostriedky 

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

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica, 
pracovné listy 

Obrazový 
materiál, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

Mapka mesta 

časopisy 

 

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

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica, 
pracovné listy 

Obrazový 
materiál, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

Časopisy, 

Internet, CD 

 

Človek a spoločnosť 
- Na návšteve 

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 

Obrazový 
materiál, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

časopisy 

 

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

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica, 
pracovné listy 

Obrazový 
materiál, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

Jedálny lístok 

Časopisy, 

Internet, CD 

 

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

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

Učebnica, 
pracovné listy 

Obrazový 
materiál, 

časopisy 

internet 
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škôl 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD, PC 

 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

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

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica, 
pracovné listy 

Obrazový 
materiál, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

časopisy 

 

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

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica, 
pracovné listy 

Obrazový 
materiál, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

časopisy 

internet 

Kultúra a umenie – 
V divadle 

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

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica, 
pracovné listy 

Obrazový 
materiál, 

Nemecko-
slovenský 
a slovensko-
nemecký 
slovník 

Mapa 
Nemecka 

časopisy 

internet 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

134  

ROČNÍK: PRVÝ 

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

99 h ŠVP 
Názov tematického 
celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá 
hodnotenia 

vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Prvé kontakty 

Gramatika: 

• Základy nemeckej 
výslovnosti a pravopisu 

• Časovanie pravidelných 
slovies v prítomnom čase 

• Vykanie a tykanie v 
nemčine 

• Opytovacia veta 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom  

• Formy pozdravu -  

nadviazať kontakt, 
pozdraviť, odpovedať na 
pozdrav, rozlúčiť sa 

9 

 

Slovenský jazyk 

 Etická výchova 

 

 Demonštrovať výslovnosť  
nemeckých hlások 

 V písomnom/ hovorenom 
prejave uplatňovať 
zásady nemeckého 
pravopisu 

 Vysvetliť časovanie 
pravidelných slovies, 
v prítomnom čase, uviesť 
príklad 

 Zvládnuť adekvátnu 
slovnú zásobu 

 Definovať formálne 
a neformálne spôsoby 
komunikácie, vysvetliť 
základné pravidlá pri 
tykaní a vykaní  

 Klásť adekvátne otázky 
a správne formulovať 
odpovede 

      Čítať s porozumením,   

        dbať na správnu   

        výslovnosť 

      Zapamätať si jednotlivé  

        formy pozdravu, správne 

        používať základné výrazy 

 Demonštroval  
výslovnosť nemeckých 
hlások 

 V písomnom/  hovorenom 
prejave  uplatňoval  
zásady nemeckého 
pravopisu 

 Vysvetlil časovanie 
pravidelných slovies 
v prítomnom čase, 
uviedol príklad 

 Zvládol adekvátnu slovnú 
zásobu 

 Definoval uvedené 
spôsoby komunikácie, 
vysvetlil základné 
pravidlá pri tykaní a 
vykaní 

 Kládol adekvátne  otázky, 
správne formuloval 
odpovede, demonštroval 
rozdiely pri tvorení 
zisťovacích 
a doplňovacích otázok 

 Spracoval jednoduchý 
text 

 Zapamätal si základné 
formy pozdravu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Kontrolný diktát 
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Mládež a jej svet – Ja 
a moji priatelia 

Gramatika: 

• Časovanie slovies „haben“ 
a „sein“  

• Poradie vetných členov 
v jednoduchej vete 

• Skloňovanie podstatných 
mien v nominatíve a 
akuzatíve, určitý a neurčitý 
člen  

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom  

• Nadväzovanie kontaktov -
reagovať pri prvom stretnutí 
– predstaviť sa, predstaviť 
niekoho, reagovať na 
predstavenie niekoho 

• Ja a moji priatelia - 
rozprávanie 

 

7 

 

Slovenský jazyk 

Multikultúrna výchova 

 

 Vysvetliť časovanie 
pomocných slovies, 
uviesť príklady 

 Vysvetliť slovosled 
v jednoduchej vete, 
uviesť príklad 

 Demonštrovať 
skloňovanie podstatných  
mien v nominatíve a 
akuzatíve, rozlišovať 
určitý a neurčitý člen 

 Čítať/počúvať texty 
s porozumením -  vybrať 
informácie z textu, 
roztriediť ich a začleniť, 
potvrdiť alebo odmietnuť 
niečo, vyjadriť vlastný 
názor, presvedčenie, 
súhlas/nesúhlas 

 Klásť otázky a odpovedať 
na otázky k danej tém 

 Vypočuť si informácie, 
začleniť informácie 

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

 

 Vysvetlil časovanie 
pomocných slovies, 
uviedol príklady 

 vysvetlil slovosled 
v jednoduchej vete, 
uviedol príklad 

 Demonštroval 
skloňovanie podstatných 
mien, rozlišoval  určitý 
a neurčitý člen 

 Čítal/počúval texty 
s porozumením -  vybral 
informácie z textu, 
roztriedil ich a začlenil, 
potvrdil alebo odmietol 
niečo, vyjadril vlastný 
názor, presvedčenie, 
súhlas/nesúhlas 

 Adekvátne kládol otázky 
a dokázal na ne 
odpovedať 

 Vypočul si informácie, 
začlenil informácie 

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

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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Škola, vzdelávanie – naša 
trieda 

Gramatika: 

• Prídavné meno v prísudku 

• Imperatív 

• Vyjadrovanie budúceho 
času prítomným časom 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Opis osoby. Osobné údaje 

• Práca s textom  

• Popis obrázkov k téme 

• Predmety v triede  

6 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Osobnostný a sociálny rast 

 Adekvátne používať 
prídavné mená v prísudku 

 Tvoriť a správne používať 
tvary imperatívu 

 Vysvetliť vyjadrovanie 
budúceho času prítomným 
časom 

 Pomenovať predmety 
v triede 

 Adekvátne reagovať na 
pokyny učiteľa k danej 
téme 

 Adekvátne používal 
prídavné mená 
v prísudku 

 Dokázal tvoriť a správne 
používať  tvary 
imperatívu 

 Vysvetlil vyjadrovanie 
budúceho času 
prítomným časom 

 Pomenoval predmety 
v triede 

 Adekvátne reagoval na 
pokyny učiteľa k danej 
téme  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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Bývanie – náš dom, náš 
byt 

Gramatika: 

• Zápor „nein“  a  „nicht“ 

• Skloňovanie podstatných 
mien v datíve 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textami 

• Popis obrázkov 

• Opis miesta - opísať 
dom/byt, pomenovať bytové 
priestory a zariadenie 

• Pomenovanie farieb 

• Vyjadrovanie spokojnosti, 
nespokojnosti, sťažnosti, 
zistenie  spokojnosti resp. 
nespokojnosti niekoho 
s niekým/ s niečím 

 

8 Slovenský jazyk 

Estetická výchova 

Environmentálna výchova 

 

 Definovať tvorenie záporu 
pri slovesách 

 Upevniť skloňovanie 
podstatných mien v N 
a A a zvládnuť 
skloňovanie v D 

 Odpovedať na otázky na 
základe obrázkov 

 Pomenovať jednotlivé izby 
a opísať zariadenie v byte 

 Vyjadriť spokojnosť resp. 
nespokojnosť, sťažnosť 

 Zvládnuť jednoduchý 
písomný prejav – opis 
vlastnej izby 

 Zistiť  spokojnosť resp. 
nespokojnosť niekoho 
s niekým/ s niečím 

 

 Definoval tvorenie záporu  
 Upevnil skloňovanie 

podstatných mien v N 
a A a zvládol tvorenie 
datívu 

 Odpovedal na otázky na 
základe obrázkov 

 Pomenoval  jednotlivé 
izby a opísal zariadenie 
v byte 

 Dokázal vyjadriť 
spokojnosť resp. 
nespokojnosť, sťažnosť 

 Zvládol jednoduchý 
písomný prejav – opis 
vlastnej izby 

 Zistil spokojnosť resp. 
nespokojnosť niekoho 
s niekým/ s niečím 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Práca s obrazovým 
materiálom 

Slohová práca 

Rodina a príbuzní – naša 
rodina 

Gramatika: 

• „Doch“ v odpovedi na 
zápornú otázku 

7 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Občianska náuka 

Osobnostný a sociálny rast 

 Pomenovať a adekvátne   
používať privlastňovacie 
zámená 

 Rozlíšiť používanie 
zvratných 
privlastňovacích zámen 
v slovenskom 
a nemeckom jazyku 

 Získať základné 
informácie z textu 

 Pomenoval a adekvátne 
používal privlastňovacie 
zámená 

 Rozlišoval používanie 
zvratných 
privlastňovacích zámen 
v slovenskom 
a nemeckom jazyku 

 Získal základné 
informácie z textu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Slohová práca 
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• Privlastňovacie zámená 

• Zvratné privlastňovacie 
zámen 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Rodina, zamestnania 

• Práca s textom  

• Naša rodina - rozprávanie 

• U nás doma – dialógy k 
téme 

 

  Predstaviť členov rodiny 
a priateľov 

 Popísať jeden príjemný 
večer doma, povedať, čo 
robia členovia rodiny 

 Viesť  dialóg k téme 

 Predstavil členov rodiny 
a priateľov 

 Opísal príjemný večer 
doma, povedal čo robia 
členovia rodiny 

Škola, vzdelávanie – na 
vyučovaní 

Gramatika: 

• Skloňovanie osobných 
zámen v akuzatíve 

• Plurál podstatných mien 
v nominatíve a akuzatíve 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Časové obdobia – 
mesiace, dni v týždni 

• Práca s textom 

7 Slovenský jazyk 

Osobnostný a sociálny rast 

 

 

 Demonštrovať 
skloňovanie osobných 
zámen v A 

 Vysvetliť a správne 
aplikovať množné číslo 
podstatných mien 

 Vypočuť si informácie, 
začleniť informácie 

 Čítať s porozumením 
a vybrať základné 
informácie z textu 

 Upevniť si návyky pri 
práci so slovníkom 

 Demonštroval 
skloňovanie osobných 
zámen v A 

 Vysvetlil a vhodne 
aplikoval  množné číslo 
podstatných mien 

 Vypočul si informácie, 
začlenil informácie 

 Čítal s porozumením 
a dokázal vybrať 
základné informácie z 
textu 

 Upevnil si návyky pri 
práci so slovníkom 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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• Dialógy k téme 

• Popis obrázkov  

 
Nakupovanie 

Gramatika: 

• Predložky s akuzatívom 
a datívom 

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

• Časovanie slovesa 
„wissen“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Časové údaje  

• Práca s textom  

• V obchodnom dome 

• Dialógy k téme 

 

6 Slovenský jazyk 

Odborné predmety 

 Vysvetliť použitie 
predložiek uvedenej 
skupiny, uviesť príklady 

 Časovať  a adekvátne 
používať uvedené   

sloveso  

 Odpovedať na otázky na 
základe obrázkov 

 Získať potrebné 
informácie z textu 

 Poprosiť o niečo, 
poďakovať 

 Zvládnuť základnú 
terminológiu k danej téme 

 Viesť jednoduché dialógy 
pri nakupovaní 

 Vysvetlil používanie 
predložiek uvedenej 
skupiny, uviedol príklady 

 Adekvátne časoval a 
používal sloveso „wissen“ 

 Odpovedal na otázky na 
základe obrázkov 

 Získal potrebné 
informácie z textu 

 Poprosil o niečo, 
poďakoval 

 Zvládol základnú 
terminológiu k danej téme 

 Viedol  jednoduché 
dialógy pri nakupovaní 

 

 

 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

 

Cestovanie – dopravné 
prostriedky 

Gramatika: 

• Skloňovanie podstatných 

mien v datíve plurálu 

7 

 

Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Environmentálna výchova 

 

 Upevniť skloňovanie 
podstatných mien, doplniť 
tvary datívu 

 Vysvetliť tvorenie datívu 
osobných zámen, 
zapamätať si predložky  s 
datívom 

 Požiadať o informáciu 
a poskytnúť informáciu 
k danej téme   

 Upevnil skloňovanie 
podstatných mien, doplnil 
tvary datívu  

 Vysvetlil tvorenie datívu 
osobných zámen, 
zapamätal si predložky  s 
datívom 

 Požiadal o informáciu 
a dokázal poskytnúť  
informáciu  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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•Datív osobných zámen 

• Predložky s datívom 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Prehliadka mesta 

• Práca s textom  

• Orientácia v meste 

• Popis cesty 

 Pomenovať základné 
inštitúcie, zariadenia v 
meste 

 Pýtať sa na cestu 
a popísať cestu 

 Pomenoval základné 
inštitúcie, zariadenia v 
meste 

 Pýtal sa na cestu 
a popísal cestu 

Zvyky a tradície 

Gramatika: 

• Časovanie nepravidelných 
slovies 

• Imperatív nepravidelných 
slovies 

• Zápor „kein“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

•  Práca s textom  

• Zvyky a tradície - Pred 
Vianocami 

• Sviatky, korešpondencia 

• Blahoželanie, pozdravy k 

6 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Multikultúrna výchova 

 

 Vysvetliť  časovanie 
a používanie 
nepravidelných slovies 

 Tvoriť imperatív 
uvedených slovies 

 Adekvátne používať 
zápor „kein“ 

 Čítať s porozumením 
 Dbať na správnu 

výslovnosť 
 Tvoriť otázky 

a odpovedať na ne 
 Viesť jednoduchý 

rozhovor na tému 
Vianoce 

 Napísať pozdrav, 
zablahoželať k sviatkom  

 Vysvetlil časovanie 
a používanie 
nepravidelných slovies 

 Tvoril imperatív 
uvedených slovies  

 Adekvátne používal 
zápor „kein“ 

 Čítal s porozumením 
a dbal na správnu 
výslovnosť 

 Tvoril otázky a odpovedal 
na ne 

 Viedol rozhovor 
k uvedenej téme 

 Napísal pozdrav, 
zablahoželal k sviatkom 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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sviatkom 

Človek a spoločnosť – Na 
návšteve 

Gramatika: 

• Skloňovanie podstatných 
mien v genitíve 

• Vlastné podstatné mená 
v genitíve 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom  

•  Na návšteve 

• Uvítanie a rozhovory na 
návšteve – základné rečové 
zvraty 

5 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Osobnostný a sociálny rast 

 Vysvetliť skloňovanie 
vlastných mien 
a podstatných  mien 
v genitíve 

 Získať informácie z 
jednoduchého textu 

 Privítať hostí 
 Viesť jednoduché dialógy 

na návšteve 
 Zvládnuť základnú slovnú 

zásobu k danej téme 

 Vysvetlil skloňovanie 
vlastných mien 
a podstatných mien 
v genitíve 

 Získal informácie z 
jednoduchého textu 

 Privítal hostí 
 Viedol  jednoduché 

dialógy na návšteve 
 Zvládol základnú slovnú 

zásobu k danej téme 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

 

Jedlá a nápoje 

Gramatika: 

• Číslovky od 1 do 100 

• Udanie ceny 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• V reštaurácii 

• Práca s textom  

5 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Matematika 

Ochrana života a zdravia 

 Pomenovať základné 
číslovky od 1 do 100 

 Pýtať sa na cenu 
 Demonštrovať 

komunikáciu pri platení 
 Poznať základné názvy 

potravín 
 Objednať si  v reštaurácii, 

viesť dialóg 
 Poznať základné druhy 

jedál a nápojov na 
jedálnom lístku 

 Pomenoval  základné 
číslovky od 1 do 100 

 Pýtal sa na cenu 
 Demonštroval 

komunikáciu pri platení 
 Poznal základné názvy 

potravín 
 Objednal si  v reštaurácii, 

viedol dialógy k téme 
 Poznal základné druhy 

jedál a nápojov na 
jedálnom lístku 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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• Dobrú chuť 

• Jedálny lístok – dialógy k 
téme 

 
Voľný čas 

Gramatika: 

• Predložky s akuzatívom 

• Spôsobové slovesá  

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Dni v týždni 

• Krajiny a ich obyvatelia 

• Práca s textom  

• Popis obrázkov 

 

6 Slovenský jazyk 

 

 Adekvátne používať 
predložky s akuzatívom, 
uviesť príklady 

 Pomenovať dni v týždni 
 Časovať uvedené 

slovesá 
 Čítať s porozumením, 

reprodukovať jednoduchý 
text 

 Klásť otázky a odpovedať 
na ne 

 Adekvátne používal 
predložky s akuzatívom, 
uviedol príklady 

 Pomenovať dni v týždni 
 Časoval uvedené slovesá 
 Čítal s porozumením 

a reprodukoval 
jednoduchý text 

 Kládol otázky 
a odpovedal na ne 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

 

 

Denný režim 

Gramatika: 

• Určovanie času 

v nemčine, predložky 
s časovými údajmi 

• Slovesá s odlučiteľnými 
predponami 

• Slovesá s neodlučiteľným 

7 

 

Slovenský jazyk 

 

 Adekvátne používať 
oficiálne a neoficiálne 
určovanie času  

 Správne používať 
slovesá s odlučiteľnými 
a neodlučiteľnými 
predponami 

 

 Rozprávať jednoduchými 
vetami o každodenných 

 Adekvátne používal 
oficiálne a neoficiálne 
určovanie času 

 Správne používal slovesá 
s odlučiteľnými 
a neodlučiteľnými 
predponami 

 Rozprával o bežných 
každodenných 
činnostiach 

 Predstavil svoje záľuby 
a svoj vkus -  vyjadril, čo 
má rád, čo sa mu páči, čo 
uznáva, vyjadril, že 
niekoho/niečo nemá rád, 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Slohová práca 
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predponami 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom  

• Všedný deň – 
každodenné aktivity 

• Režim dňa – rozprávanie 
na základe obrázkov 

• Telefonické rozhovory – 
základné výrazy 

 

činnostiach 

 

 Predstaviť svoje záľuby 
a svoj vkus -  vyjadriť, čo 
mám rád, čo sa mi páči, 
čo uznávam, vyjadriť, že 
niekoho/niečo nemám 
rád, resp. čo rád/nerád 
robím 

 Vybrať si z ponúkaných 
možností najobľúbenejšiu 

 

resp. čo rád/nerád robí 
 Vybral si z ponúkaných 

možností najobľúbenejšiu 

 

Zdravie 

Gramatika: 

• Spôsobové slovesá a ich 

použitie vo vetách 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom  

• Zdravie – základné výrazy 

• Bežné choroby 

• U lekára 

• Zdravý životný štýl 

6 Slovenský jazyk 

Telesná výchova 

Ochrana života a zdravia 

 

 Adekvátne používať 
modálne slovesá 

 Zvládnuť použitie častice 
doch 

 Pracovať so základnou 
slovnou zásobou k danej 
téme 

 Pomenovať bežné 
choroby 

 Opísať návštevu u lekára 
 Rozprávať o tom, čo 

musíme, resp. nesmieme 
robiť pre zdravie 

 Adekvátne používal 
modálne slovesá 

 Zvládol použitie častice 
doch 

 Adekvátne pracoval so 
základnou slovnou 
zásobou k danej téme 

 Pomenoval bežné 
choroby 

 Opísal návštevu u lekára 
 Rozprával o tom čo 

máme robiť pre svoje 
zdravie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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Kultúra a umenie – 
V divadle  

Gramatika: 

• Slovesá so zvratným 

zámenom v akuzatíve a ich 
rozkazovací spôsob 

• Neosobný podmet „es“ 
a neurčitý podmet „man“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom a 
obrázkami 

• V divadle – používané 
slovné spojenia 

• Televízny program  

 

7 Slovenský jazyk 

Estetická výchova 

Etická výchova 

Mediálna výchova 

 Popísať obrázky, čítať 
s porozumením, 
reprodukovať jednoduchý 
text, reagovať na 
položené otázky 

 Zapamätať si používanie 
slovných spojení 
v súvislosti s kultúrnym 
podujatím 

 Zvládnuť časovanie 
uvedených slovies, uviesť 
príklady, porovnať so  
slovenským jazykom 

 Používať adekvátne 
neosobný a neurčitý 
podmet 

 Orientovať sa 
v televíznom programe, 
vybrať z neho informácie  

 Popísal obrázky, čítal 
s porozumením, 
reprodukoval jednoduchý 
text, reagoval na 
položené otázky 

 Zapamätal si používanie 
slovných spojení 
v súvislosti s kultúrnym 
podujatím 

 Zvládol časovanie 
uvedených slovies, 
uviedol  príklady, dokázal 
porovnať so  slovenským 
jazykom 

 Používal adekvátne 
neosobný a neurčitý 
podmet 

 Orientoval v televíznom 
programe a vybral z neho 
potrebné informácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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Názov predmetu 
Nemecký jazyk2 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6445 H kuchár 

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 učebného 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 
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  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 učebného 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 učebného 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 
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       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. 
 
Produktívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní učebného 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 učebného 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 učebného 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 učebného odboru má dokázať: 
 

• použiť širokú škálu jazykových prostriedkov rôznych funkčných štýlov relevantne 
   danej situácii, 
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• 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, 
• 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 na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby 
dokázal používať:  
 

• bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých 
   komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,  
• základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach 
   prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov,  
• vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov 
   pokrývajúcich predvídateľné základné komunikačné situácie. 
• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré 
   sa týka známych situácií a tém,  
• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy 
   dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.  
 

Sociolingvistická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja 
tak, aby dokázal:  
 

• komunikovať v bežných spoločenských situáciách,  
• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. 
   výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a 
   postojov, pozvanie, ospravedlnenie atď.,  
• udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom 
   jednoduchých bežných výrazov.  

 
Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa známych a 
bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je 
nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.  
 
Pragmatická kompetencia  
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Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, 
aby dokázal:  
 

• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, 
   logická následnosť),  
• funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na 
   jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, 
   prekvapenia, rozčarovania, strachu,  
• vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,  
• použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie 
   krátkeho rozhovoru,  
• používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet 
   potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.  

 
Komunikačné zručnosti  
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (ide o 
integrované zručnosti). 
 
1 Počúvanie s porozumením  
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby za 
predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná:  
 

• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,  
• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti 
   každodenného života,  
• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých 
   sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,  
• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,  
• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,  
• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,  
• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.  

 
2 Čítanie s porozumením  
Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu.  
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby:  
 

• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, 
   akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové 
   harmonogramy,  
 
• vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné 
   informácie,  
• rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných 
   miestach, akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď.,  
• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 
   prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články,  
• porozumel jednoduché osobné listy,  
• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych 
   slov,  
• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.  

 
3 Písomný prejav  
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby vedel:  
 

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,  
• napísať jednoduché osobné listy,  
• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 
   zopakovanie a preformulovanie, 
• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  
• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,  
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• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).  
 

4 Ústny prejav  
Ústny prejav - dialóg  
Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 
priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáže 
zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať.  
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,  
• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  
• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,  
• povedať, čo sa mu páči a čo nie,  
• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.  

 
Ústny prejav - monológ  
Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole, opis 
každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu jednoduchých 
slovných spojení a viet.  
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,  
• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,  
 
• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím 
   jednoduchých slovných spojení a viet,  
• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov 
   zo školy a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,  
• opísať svoje plány a osobné skúsenosti  
 
 

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)  
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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 

 
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)  
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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  

 
 
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 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

154  

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  
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  
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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  
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  
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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 

 
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 
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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 

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

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 
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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/ 
  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 / 
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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 - 

 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 
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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                                   
 
Projektová práca  
V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti: 

 
 

 
 

 spracovávanej téme 
 

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

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Cestovanie, dovolenka - 
Nemecko 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Nakupovanie Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Človek a príroda – Štyri ročné 
obdobia 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Stravovanie – Jedlá a nápoje 

 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Mestá a miesta – naše mesto 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 

 

Slovensko 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Záujmy a záľuby Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Škola a štúdium Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

V škole  Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Na vyučovaní Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

Frontálna výučba 
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rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Veda a technika 

 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Voľný čas Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 
Sviatky v našom živote- oslavy Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 
Cestovanie Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
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 
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(internet, 
knižnica, ... 

Cestovanie, 
dovolenka - 
Nemecko 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 1.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

Slovník 

časopisy 

internet, CD 

Nakupovanie E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 1.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

slovník 

Časopisy 

internet, CD 

Človek a príroda – 
Štyri ročné obdobia 

 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 1.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

slovník 

časopisy 

internet, CD 

 

Stravovanie – Jedlá 
a nápoje 

 

 

 

 

 

 

 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 1.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

slovník 

Časopisy 

internet, CD 

Mestá a miesta – 
naše mesto 

 

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

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Časopisy 

internet, CD 
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2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD, PC 

 

Pracovné listy 

Mapa 
Nemecka 

 

 

Slovensko 

 

 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 1.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

slovník 

Časopisy 

internet, CD 

Záujmy a záľuby 

 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 1.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

slovník 

Časopisy 

internet, CD 

Škola a štúdium E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

Jedálny lístok 

slovník 

Časopisy 

internet, CD 

V škole  E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

Plán mesta 

slovník 

Časopisy 

internet, CD 

Na vyučovaní E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

Mapa 
Slovenska 

Časopisy 

internet, CD 
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a slovensko-nemecký 
slovník 

 

Veda a technika E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

slovník 

Časopisy 

internet, CD 

Voľný čas E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

Slovník 

Časopisy 

internet, CD 

Sviatky v našom 
živote- oslavy 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.:  

Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

slovník 

Časopisy 

internet, CD 

Cestovanie E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
V.Höppnerová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

E. Kováczová a spol.: 
Nemecko-slovenský 
a slovensko-nemecký 
slovník 

CD-prehrávač, 

Dataprojektor, 

Učebnice NEJ  

CD, PC 

 

Učebnica 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

slovník 

Časopisy 

internet, CD 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

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

99 h ŠVP  
Názov tematického 
celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá 
hodnotenia 

vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

    

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 

Cestovanie, dovolenka - 
Nemecko 

Gramatika: 

• Perfektum pravidelných 
slovies 

• Préteritum slovesa  „sein“ 
a  „haben“ 

 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom  

• Cesty do zajraničia 

• Spolková republika 
Nemecko 

9 

 

Slovenský jazyk 

Geografia 

Environmentálna výchova 

 Demonštrovať tvorenie 
a používanie zloženého 
minulého času 

 Tvoriť a používať 
jednoduchý minulý čas 
pomocných slovies 

 Rozprávať o známych 
mestách v Nemecku 

 Rozprávať o aktivitách 
v minulosti 

 Opísať posledný víkend, 
rozprávať o aktivitách 
počas posledného 
víkendu 

 Rozprávať o aktivitách 
v minulosti, reagovať na 
niečo, čo sa udialo 
v minulosti, spomenúť si 
na niečo, pripomenúť si 
niečo 

 Popísať priebeh nejakej 
udalosti 

 

 

 

 Demonštroval tvorenie 
a používanie perfekta 

 Tvoril a adekvátne 
 používal préteritum 
pomocných slovies 

 Rozprával o známych 
mestách v Nemecku 

 Rozprával o aktivitách 
v minulosti 

 Opísal posledný víkend, 
rozprával o aktivitách 
počas posledného 
víkendu 

 Rozprával o aktivitách 
v minulosti, reagoval na 
niečo, čo sa udialo 
v minulosti, spomenul si 
na niečo, pripomenul si 
niečo 

 Popísal priebeh nejakej 
udalosti 

 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Skupinová písomná 
práca 

Písomná práca 

Slohová práca 
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• Môj posledný víkend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakupovanie 

Gramatika: 

• Určovanie veku 

• Číslovky od sto 

• Préteritum pravidelných 
slovies 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Nákupy – používané 
slovné spojenia, dôležité 
potraviny 

• Práca s textom  

• Pokyny, rady, ponaučenia 

6 

 

 

 

 

Slovenský jazyk 

Etická výchova 

 

 Vybrať informácie z textu, 
roztriediť ich podľa 
dôležitosti 

 Adekvátne používať 
základné slovné spojenia 
pri určovaní veku 

 Adekvátne používať 
číslovky nad sto 

 Vysvetliť  tvorenie 
préterita, uviesť príklady 

 Reprodukovať 
jednoduchý text 

 Spracovať informácie z 
textu 

 Požiadať  o niečo, 
požiadať o doplňujúce 
informácie, poďakovať 

 Zvládnuť základnú 
terminológiu k danej téme 

 Viesť jednoduché dialógy 
pri nakupovaní 

 Poradiť, rozumieť 
návodu/ radám 

 Vybral informácie z textu, 
roztriedil ich podľa 
dôležitosti 

 Adekvátne používal 
základné slovné spojenia 
pri určovaní veku 

 Adekvátne používal 
číslovky nad sto 

 Vysvetlil  tvorenie 
préterita, uviedol  príklady 

 Reprodukoval 
jednoduchý text 

 Spracoval informácie z 
textu 

 Požiadal o niečo, požiadal 
o doplňujúce informácie, 
poďakoval 

 Zvládol základnú 
terminológiu k danej téme 

 Viedol jednoduché 
dialógy pri nakupovaní 

 Poradil, porozumel 
návodu/ radám 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Kontrolný diktát 
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Človek a príroda – Štyri 
ročné obdobia 

Gramatika: 

• Zvratné slovesá so 
zámenom v datíve 

• Zámená – „dieser“. 
„welcher“. „jeder“ 

 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom  

• Štyri ročné obdobia – 
rozprávanie a dialógy k 
téme 

• Počasie – používané 
slovné spojenia 

• Popis obrázkov 

6 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Biológia 

Environmentálna výchova 

 

 Spracovať informácie 
z textu a použiť ich pri 
rozprávaní k téme 

 Reprodukovať text 
 Adekvátne používať 

požadovanú slovnú 
zásobu k téme 

 Vysvetliť časovanie 
a používanie uvedených 
slovies v datíve, uviesť 
príklad 

 Precvičiť a upevniť 
používanie uvedených 
zámen 

 Popísať obrázky, 
rozprávať o počasí na 
základe obrázkov 

 

 Spracoval informácie 
z textu a použil ich pri 
rozprávaní k téme 

 Reprodukoval text 
 Adekvátne používal 

požadovanú slovnú 
zásobu k téme 

 Vysvetlil časovanie 
a používanie uvedených 
slovies v datíve, uviedol 
príklad 

 Precvičil a upevnil 
používanie uvedených 
zámen 

 Popísal obrázky, 
rozprával o počasí na 
základe obrázkov 

 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Štandardizovaný 
písomný test 

 

Písomná práca 

Stravovanie – Jedlá a 
nápoje 

Gramatika: 

7 

 

Slovenský jazyk 

Etická výchova 

 Pomenovať základné 
druhy jedál a nápojov 

 Adekvátne používať 
základné výrazy pri 
stolovaní 

 Adekvátne používať 
väzbu „es gibt“  vo vetách 

 Pomenoval základné 
druhy jedál a nápojov 

 Adekvátne používal 
základné výrazy pri 
stolovaní 

 Adekvátne používal 
väzbu „es gibt“  vo vetách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 
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• Väzba „es gibt“ 

• Vynechávanie člena 

 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textami 

• Pri stole – používané 
slovné spojenia 

• Zvyky a tradície pri 
stolovaní 

 

 

Spoločenská komunikácia 

Ochrana života a zdravia 

 Získať informácie z textu 
 Popísať zvyky a tradície 

pri stolovaní na 
Slovensku a v Nemecku 

 Popísať obrázky k téme, 
obohatiť slovnú zásobu 
na základe obrázkov 

 

 Vybral informácie z textu 
 Popísal zvyky a tradície 

pri stolovaní na 
Slovensku a v Nemecku 

 Popísal obrázky k téme, 
obohatil slovnú zásobu 
na základe obrázkov 

 

 

 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

Kontrolný diktát 

Mestá a miesta – Naše 
mesto 

Gramatika: 

• Priraďovacie súvetie 

• Bezspojkové vety 

 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom  

• Život v našom meste – 

9 

 

Slovenský jazyk 

Geografia 

 

 

 Spracovať informácie v 
texte a reagovať na 
položené otázky 

 Zapamätať si slovosled 
v priraďovacom súvetí 
a správne používať 
príslušné spojky 

 Precvičiť tvorbu 
bezspojkových viet 

 Viesť rozhovory k téme, 
opísať život v našom 
meste, pýtať sa na život 
v meste 

 Diskutovať k téme 
 Navrhnúť niečo, prijať 

resp. odmietnuť návrh 
 Napísať list 

 

 Spracoval informácie v 
texte a reagoval na 
položené otázky 

 Zapamätal si slovosled 
v priraďovacom súvetí 
a správne používal 
príslušné spojky 

 Precvičil  tvorbu 
bezspojkových viet 

 Viedol rozhovory k téme, 
opísal život v našom 
meste, pýtal sa na život 
v meste 

 Diskutoval k téme 
 Navrhol niečo, prijal resp. 

odmietol návrh 
 Napísal list 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Štandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Slohová práca 
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dialógy  

• Naše mesto – rozprávanie 

• Pomenovanie budov 
a inštitúcií v meste 

• Písanie listu 

 
Slovensko 

Gramatika:: 

• Skloňovanie niektorých 
podstatných mien 
v mužskom rode 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s mapou  

• O Slovensku 

• Práca s textom 

• Rozprávanie na základe 
obrázkov 

• Prezentácia 

7 Slovenský jazyk 

Geografia 

Multikultúrna výchova 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

 

 Stručne opísať polohu 
a zaujímavosti Slovenska 

 Doplniť informácie o tejto 
krajine na základe mapy 

 Vybrať informácie z textu, 
roztriediť ich a začleniť 

 Rozprávať na základe 
obrázkov 

 Pripraviť prezentáciu k 
téme 

 

 Stručne opísal polohu 
a zaujímavosti Slovenska 

 Doplnil si  informácie 
o tejto krajine na základe 
mapy 

 Vybral informácie z textu, 
roztriedil ich a začlenil 

 Rozprával na základe 
obrázkov 

 Pripravil prezentáciu k 
téme 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Prezentácia 

Kontrolný diktát 

Záujmy a záľuby 

Gramatika: 

• Upevniť gramatické javy 

Slovná zásoba 

4 

 

Slovenský jazyk 

 

 

 Vypočuť  si text, dokázať 
spracovať informácie 
z textu 

 Popísať obrázky, obohatiť 
slovnú zásobu  

 Rozprávať o tom, ako sa 

 

 Vypočul si text, dokázal 
spracovať informácie 
z textu 

 Popísal obrázky, obohatil 
slovnú zásobu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Neštandardizovaný 
písomný test 
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a komunikačné situácie: 

• Práca s textom  

• Popis obrázkov – 
obohatenie slovnej zásoby 

• Čo robím rád vo voľnom 
čase? - rozprávanie 

 

 

 

 

dá tráviť voľný čas 

 

 Rozprával o tom, ako sa 
dá tráviť voľný čas 

 

skúšanie 

 

Slohová práca 

 

Škola a štúdium 

Gramatika: 

• Zložený minulý čas 
silných slovies 

• Zložené slovesá 

 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Prázdniny, dovolenka 

• Opäť v škole – výrazy 
k téme  

9 Slovenský jazyk 

Geografia 

Etická výchova 

Osobnostný a sociálny rast 

 Spracovať informácie v 
texte a reagovať na 
položené otázky 

 

 Obohatiť slovnú zásobu k 
téme 

 Vysvetliť ako sa tvorí 
a používa zložený minulý 
čas, uviesť príklady 

 Opísať jednoduchý  
obrázok 

 Napísať jednoduchý 
osobný list 

 

 Spracoval informácie v 
texte a reagoval  na 
položené otázky 

 

 Obohatil slovnú zásobu k 
téme 

 Vysvetlil ako sa tvorí a 
 používa zložený minulý 
čas, uviedol príklady 

 Opísal jednoduchý  
obrázok 

 Napísal jednoduchý 
osobný list 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

List 
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• Opis obrázkov 

• Sviatky a pamätné dni 

• Korešpondencia : Písanie 
listu – osobný list 

 

 

 

V škole 

Gramatika: 

• Perfektum nepravidelných 
slovies 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Škola a štúdium I. – 
základné výrazy 

• Opis obrázkov a 
jednoduchý rozhovor podľa 
predlohy  

• Práca s textom 

 

• Baví vás vyučovanie? – 

rozprávanie k téme, dialógy 

• Diskusia k téme: 
Vyučovanie -  komunikovať 

7 Slovenský jazyk 

Geografia 

Osobnostný a sociálny rast 

 Čítať s porozumením,  
reprodukovať text,  

 Zvládnuť skloňovanie 
a používanie adjektív bez 
člena 

 Popísať obrázky 
 Doplniť si slovnú zásobu 

k téme 
 Diskutovať k téme, 

vyjadriť vlastný názor, 
spokojnosť/nespokojnosť 

 

 Vybral dôležité informácie 
z textu a stručne ho 
reprodukoval 

 Zvládol skloňovanie 
a používanie adjektív bez 
člena 

 Popísal obrázky 
 Doplnil si slovnú zásobu 

k téme 
 Diskutoval k téme, 

vyjadril vlastný názor, 
spokojnosť/nespokojnosť 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Štandardizovaný 
písomný test 

 

Písomná práca 
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s niekým, vymieňať si 
názory – začať rozhovor, 
ujať sa slova v rozhovore, 
vypýtať si slovo, vyjadriť 
súhlas alebo nesúhlas, 
protirečenie 

 

Na vyučovaní 

Gramatika: 

• Skloňovanie adjektív bez 
člena. 

• Skloňovanie adjektív po 
číslovkách 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Škola a štúdium II. – 
výrazy k téme 

• Práca s textom 

• Školský systém 
v Nemecku a na Slovensku 

• Popis obrázkov k téme 

7 Slovenský jazyk 

Dejepis 

Osobnostný a sociálny rast 

 

 Diskutovať k téme, 
vyjadriť vlastný názor, 
spokojnosť/nespokojnosť 

 Spracovať informácie v 
texte a reagovať na 
položené otázky 

 Popísať obrázky k téme, 
rozprávať o systéme 
vzdelávania  na základe 
obrázkov 

 Diskutovať o probléme  
a navrhnúť riešenie 

 

 Diskutoval k téme, 
vyjadril vlastný názor, 
spokojnosť/nespokojnosť 

 Spracoval informácie v 
texte a reagoval  na 
položené otázky 

 Popísal obrázky k téme, 
rozprával o systéme 
vzdelávania na základe 
obrázkov 

 Diskutoval o probléme  
a navrhol  riešenie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

 

Veda a technika 

Gramatika: 

• Podraďovacie súvetia 

• Vedľajšie vety so spojkou 

7 Slovenský jazyk 

Geografia 

Environmentálna výchova 

 

 Získať informácie z  textu 
a reagovať na položené 
otázky 

  Vysvetliť tvorenie 
vedľajších  viet  so 
spojkami  „dass“ a „weil“ 

 Odpovedať na otázky 
podľa predlohy 

 Viesť dialógy, diskutovať 

 Získal informácie z textu 
a reagoval na položené 
otázky 

 Vysvetlil  tvorenie 
vedľajších  viet so 
spojkami „dass“ a „weil“ 

 Odpovedal na otázky 
podľa predlohy 

 Viedol dialógy, diskutoval 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Kontrolný diktát 
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„dass“ a „weil“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Technická revolúcia 

• Svet počítačov – základné 
výrazy,  ich úloha v živote 
človeka 

• Jednoduchý preklad textu 

• Práca s textom  

• Veda a technika v našom 
živote – dialógy k témy 

k téme, argumentovať, 
vyjadriť vlastný názor 

 Uviesť výhody a nevýhody 
počítačov 

 Preložiť jednoduchý text 

k téme, argumentoval, 
vyjadril vlastný názor 

 Uviedol  výhody 
a nevýhody počítačov 

 Preložil jednoduchý text 

Písomné skúšanie 

 

Voľný čas 

Gramatika: 

• Druhý stupeň prídavných 
mien a prísloviek 

• Zložené substantíva 

 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom  

• Televízia – základné 
výrazy, úloha televízie 
v našom živote 

• Voľný čas – 

7 

 

 

Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Spoločenská komunikácia 

 

 

 Tvoriť druhý stupeň 
prídavných mien 
a prísloviek, aplikovať vo 
vetách 

 

 Viesť dialógy, diskutovať 
k téme, argumentovať, 
vyjadriť vlastný názor 

 

 Diskutovať o probléme  
a navrhnúť riešenie 

 

 Porozprávať o svojom 
dennom programe 

 Popísať obrázky k téme, 

 

 Tvoril druhý stupeň 
prídavných mien 
a prísloviek, aplikoval vo 
vetách  

 

 Viedol dialógy, diskutoval 
k téme, argumentoval, 
vyjadril vlastný názor 

 

 Diskutoval o probléme  
a navrhol  riešenie 

 

 Porozprával o svojom 
dennom programe 

 Popísal obrázky k téme, 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Štandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Slohová práca 
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diskusia/rozprávanie k téme 

• Program dňa 

• Popis obrázkov k téme 

 

 

na základe obrázkov 
rozprávať o tom, ako sa 
dá tráviť voľný čas 

 Napísať prácu k téme 

na základe obrázkov 
rozprával o tom, ako sa 
dá tráviť voľný čas  

 Napísal prácu k téme 

Sviatky v našom živote - 
oslavy 

Gramatika: 

• Skloňovanie adjektív 
v prívlastku 

• Skloňovanie adjektív po 
určitom člene a po určitých 
zámenách 

 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Rodinný život  a Single –
život / porovnanie / 

• Práca s textom  

• Organizovanie party 

• Pozvanie na narodeniny 

• Práca s výrazmi a opis 
obrázkov 

7 Slovenský jazyk 

Multikultúrna výchova 

 Vysvetliť skloňovanie 
adjektív po určitom člene 
a určitých zámenách, 
adekvátne používať vo 
vetách 

 Aplikovať vhodnú slovnú 
zásobu pri opise 
obrázkov 

 Čítať/počúvať text 
s porozumením - vybrať 
informácie z textu, 
roztriediť ich a začleniť, 
potvrdiť alebo odmietnuť 
niečo, vyjadriť vlastný 
názor, presvedčenie, 
súhlas/nesúhlas 

 Rozprávať o tom, čo 
všetko je potrebné urobiť, 
ak organizujeme party 

 Vyjadriť ústnou aj 
písomnou formou 
pozvanie, reagovať na 
pozvanie / 
prijať/odmietnuť ho, 
poďakovať / 

 Vyjadriť návrh, vlastný 
názor 

 Vyjadriť blahoželanie, 
písomne niekoho 
pozdraviť   

 Začať, viesť a ukončiť 
telefonický rozhovor – 
osvojiť si návyky pri 
telefonovaní 

 Osvojil si skloňovanie 
adjektív po určitom člene 
a určitých zámenách, 
adekvátne používal vo 
vetách 

 Aplikoval vhodnú slovnú 
zásobu pri opise 
obrázkov 

 Čítal/počúval text 
s porozumením - vybral 
informácie z textu, 
roztriedil ich a začlenil, 
dokázal niečo potvrdiť 
alebo odmietnuť, vyjadriť 
vlastný názor, 
presvedčenie, 
súhlas/nesúhlas 

 Rozprával o tom, čo 
všetko je potrebné urobiť, 
ak organizujeme party 

 Vyjadril ústnou aj 
písomnou formou 
pozvanie, dokázal 
reagovať na pozvanie / 
prijal/odmietol  ho, 
poďakoval / 

 Vyjadril návrh, vlastný 
názor 

 Vyjadril blahoželanie, 
písomne niekoho 
pozdravil   

 Začal, viedol a ukončil 
telefonický rozhovor – 
osvojil si návyky pri 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Štandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Slohová práca 
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• Vyjadrovanie návrhu, 
vlastného názoru 

• Blahoželanie 
k narodeninám, písomný 
pozdrav 

• Telefonovanie – pozvanie 
na narodeninovú party 

 

 

 

 

 

 Napísať prácu k téme 

 

telefonovaní 
 Napísal prácu k téme 

 

 

Cestovanie 

Gramatika: 

•Tretí stupeň prídavného 
mena a prívlastku 

• Radové číslovky, 
určovanie dátumu 

 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Na cestách – dialógy 

k téme, popis cesty 

7 Slovenský jazyk 

Environmentálna výchova 

 Čítať/počúvať text 
s porozumením - vybrať 
informácie z textu, 
roztriediť ich a začleniť 

 Utvoriť tretí stupeň 
prídavných mien 
a prísloviek, adekvátne 
používať vo vetách, 
porovnať so slovenčinou, 
nájsť rozdiely 

 Tvoriť a adekvátne 
používať radové číslovky 

 Viesť dialógy k téme 
 Objednať si izbu v hoteli 
 Vyplniť formulár na 

recepcii 

 Čítal/počúval text 
s porozumením - vybral 
informácie z textu, 
roztriedil ich a začlenil 

 Utvoril tretí stupeň 
prídavných mien 
a prísloviek, adekvátne 
používal tvary superlatívu 
vo vetách, porovnal so 
slovenčinou, našiel 
rozdiely 

 Tvoril a adekvátne 
používal radové číslovky 

 Viedol dialógy k téme 
 Objednal si izbu v hoteli 
 Vyplnil formulár na 

recepcii 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Štandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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• Práca s textom 

• Tlač – základné výrazy k 
téme 

• Situačné dialógy – Na 
recepcii 

• Formulár – prihlasovací 
lístok / v hoteli / 
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Názov predmetu 
Nemecký jazyk3 

Časový rozsah výučby 2,5 hodiny týždenne, spolu 75 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet nemecký jazyk  v učebných odboroch svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej 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 troch rokov štúdia s časovou dotáciou 3 hodiny týždenne v prvom 
a druhom ročníku a 2,5 hodiny v treťom ročníku. 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 jednotlivé skupiny vznikajú často spojením 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. 

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. 
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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 učebného 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, 
- 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. 
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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. 
 
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 učebného odboru má dokázať: 
 

• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  
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• 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 učebného 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. 
 
Produktívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní učebného 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 
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   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 učebného 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 učebného 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 učebného 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, 
• 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.  
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III. 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:  
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• 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.  

 
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 

 
12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo 
povinností  
 

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

 
 
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  
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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  
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  
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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  
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  
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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 

 
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 
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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 

- 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 rok / 
                                         - diktát / podľa potreby resp. uváženia vyučujúceho / 
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                                         - test po tematickom celku / TC / 
                                         - vypracovanie projektu a jeho prezentácia / 1 za rok / 
                                         - 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 

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: 
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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/ 
  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/ 
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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 - 

 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 - - 

 
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                                   
 
Projektová práca  
V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti: 

 
 ( písomná, grafická) 

 
 

 spracovávanej téme 
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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. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Móda a oblečenie Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Sviatky a tradície - Vianoce 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Spolková republika Nemecko Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Šport v našom živote 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
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 Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Veľtrhy a výstavy Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Služby v našom živote. 

V opravárskej dielni 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Víkend a voľný čas Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Nemecky hovoriace krajiny Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Slovensko  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 

 

V knižnici Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Rakúsko - Viedeň Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Mestá a miesta v mojom živote Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 
Prázdniny a dovolenka Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

 

Učebné zdroje 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

201  

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, ... 

Móda a oblečenie 

 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

časopisy 

 

Sviatky a tradície - 
Vianoce 

 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

časopisy 

 

Spolková republika 
Nemecko 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

časopisy 

 

 

Šport v našom 
živote 

 

 

 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

časopisy 

 

Veľtrhy a výstavy E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

časopisy 

 

Služby v našom 
živote. 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 

PC 

CD prehrávač 

Učebnica 

Slovník 

časopisy 
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V opravárskej dielni 

 

 

2009  Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

mapa 
Víkend a voľný čas E.Ondrčková, 

Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

časopisy 

 

Nemecky hovoriace 
krajiny 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

časopisy 

 

Slovensko  E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

Mapa SRN 

časopisy 

 

V knižnici E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

časopisy 

 

Rakúsko - Viedeň E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

Prospekty 

časopisy 

 

Mestá a miesta 
v mojom živote 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 

časopisy 
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materiál 

Pracovné listy 
Prázdniny a 
dovolenka 

 

 

 

E.Ondrčková, 
Ľ.Čulenová, 
A.Krenčeyová: Nemecký 
jazyk pre 2.ročník 
stredných škôl, SPN, 
2009 

PC 

CD prehrávač 

 

Učebnica 

Slovník 

Obrazový 
materiál 

Pracovné listy 

časopisy 
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK 2,5 hodiny týždenne, spolu 75 vyučovacích 
hodín 60 h ŠVP , 15 h ŠkVP  

Názov tematického 
celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá 
hodnotenia 

vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

    

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Móda a oblečenie 

Gramatika: 

• Skloňovanie adjektív po 
neurčitom člene  

• Adjektíva po 
privlastňovacích zámenách 
a po „kein“ 

• Predložkové väzby 
s časovým významom 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Móda, oblečenie, farby 

• Práca s textom  

• Popis obrázkov 

• Nové trendy v obliekaní – 
práca s textom a diskusia k 

7 

 

 

Slovenský jazyk 

Estetická výchova 

 

 Spracovať text, vyžiadať 
si doplňujúce informácie, 
stručne reprodukovať  
obsah textu 

 Vysvetliť skloňovanie 
prídavných mien 

 Demonštrovať  použitie 
predložkových väzieb 
s časovým významom 

 Popísať obrázky 
 Diskutovať k téme, 

vyjadriť vlastný názor, 
argumentovať, zaujať 
stanovisko 

 Spracoval text, vyžiadal  
si doplňujúce informácie, 
stručne reprodukoval  
obsah textu 

 Vysvetlil skloňovanie 
prídavných mien 

 Demonštroval použitie 
predložkových väzieb 
s časovým významom 

 Popísal obrázky 
 Diskutoval k téme, 

vyjadril vlastný názor, 
argumentoval. Zaujal 
stanovisko 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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téme  

 

Sviatky a tradície - 
Vianoce 

Gramatika: 

• Préteritum nepravidelných 

slovies 

• Sloveso „werden“ ako 
plnovýznamové sloveso 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Sviatky a tradície – 
Vianoce – základné výrazy  

• V cestovnej kancelárii 

• Vianoce v  horách – 
rozprávanie 

6 

 

Slovenský jazyk 

Spoločenská komunikácia 

Multikultúrna výchova 

 

 Viesť rozhovory 
v cestovnej kancelárii – 
pýtať sa/podať základné 
informácie 

 Rozprávať o prípravách 
na cestovanie/dovolenku 
v horách 

 Viesť dialógy na stanici – 
kúpiť si cestovný lístok 

 Napísať pohľadnicu 
k sviatku / Vianoce, Nový 
rok / 

 Viedol rozhovory 
v cestovnej kancelárii – 
pýtal sa/podal základné 
informácie 

 Rozprával o prípravách 
na cestovanie/dovolenku 
v horách 

 Viedol dialógy na stanici 
– kúpil si cestovný lístok 

 Napísal pohľadnicu 
k sviatku / Vianoce, Nový 
rok / 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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• Na stanici – krátke dialógy 

• Korešpondencia: Písanie 
pohľadnice 

• Vianočné piesne – koledy 
Spolková republika 
Nemecko 

Gramatika: 

• Miestne názvy, názvy 
krajín 

• Názvy obyvateľov 

• Adjektíva odvodené od 
zemepisných názvov 

• Skloňovanie adjektív 
a radových čísloviek 
v genitíve a datíve singuláru 
i plurálu  

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom 

• Práca s mapou 

• Nemecko a nemecky 
hovoriace krajiny 

• Práca s obrazovým 
materiálom 

 

4 

Slovenský jazyk 

Geografia 

Multikultúrna výchova 

 

 

 Rozprávať o krajine na 
základe mapy, upevniť 
návyky pri práci s mapou 

 Spracovať informácie 
z textu, reprodukovať text 

 Popísať obrázky, na 
základe obrázkov 
rozprávať o známych 
mestách a ich 
pamätihodnostiach 

 Rozprával o krajine na 
základe mapy, upevnil 
návyky pri práci s mapou 

 Spracoval informácie 
z textu, reprodukoval text 

 Popísal obrázky, na 
základe obrázkov 
rozprával o známych 
mestách a ich 
pamätihodnostiach 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

 

Kontrolný diktát 

Šport v našom živote 7 Slovenský jazyk  Spracovať informácie v 
texte a reagovať na 
položené otázky 

 Spracoval informácie v 
texte a reagoval na 
položené otázky 

Ústne frontálne Ústne odpovede 
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Gramatika: 

• Vedľajšie vety opytovacie 
a vzťažné 

• Trpný rod v prítomnom 
čase 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Športová činnosť – výrazy 
k téme 

• Práca s textom   

• Športujete? - dialógy k 
téme 

• Známi športovci , 
významné športové 
podujatia, význam športu – 
popis obrázkov 

 

Telesná výchova 

Ochrana života a zdravia 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

 

 Správne určiť poradie 
vetných členov vo 
vedľajších vetách po 
opytovacích a vzťažných 
zámenách 

 Vysvetliť tvorbu a použitie 
trpného rodu 

 Diskutovať k téme, 
porovnávať, argumentovať 

 Popísať obrázky 
 Napísať slohovú prácu 

k téme, resp. pripraviť 
prezentáciu 

 Správne určil poradie 
vetných členov vo 
vedľajších vetách po 
opytovacích a vzťažných 
zámenách 

 Vysvetlil tvorbu a použitie 
trpného rodu 

 Diskutoval k téme, 
porovnával, argumentoval 

 Popísal obrázky 
 Napísal slohovú prácu 

k téme, resp. pripravil 
prezentáciu 

skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

Slohová práca 

Prezentácia 

Veľtrhy a výstavy 

Gramatika: 

• Nepravidelné sloveso 
„tun“ 

 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Výstavy a veľtrhy – výrazy 

4 

 

Slovenský jazyk 

Geografia 

Mediálna výchova 

 

 Reagovať na položené 
otázky 

 Vysvetliť časovanie 
a použitie slovesa „tun“ 
v rozkazovacom spôsobe  

 Zopakovať tvorbu dátumu  
a používanie vhodných 
predložiek v dátumoch 

 Popísať obrázky, 
diskutovať k téme 

 Spracovať informácie 
z textu – inzerátu, vyjadriť 
požiadavky inými slovami 

 

 Reagoval na položené 
otázky 

 Vysvetlil časovanie 
a použitie slovesa „tun“ 
v rozkazovacom spôsobe  

 Zopakoval tvorbu dátumu  
a používanie vhodných 
predložiek v dátumoch 

 Popísal obrázky, 
diskutoval k téme 

 Spracoval informácie 
z textu – inzerátu, vyjadril 
požiadavky inými slovami 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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k téme 

• Práca s textom  

• Cestujeme na výstavu – 
diskusia 

• Popis obrázkov 

• Inzerát – ponuka miest 

 

 

 

Služby v našom živote. 

V opravárskej dielni 

Gramatika: 

• Časové vety so spojkami 
„als“  a  „wenn“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Viesť auto, šoférovať 

• Práca s textom  

• Nehoda 

• Piktogramy 

4 Slovenský jazyk 

Odborné predmety 

 Reagovať na položené 
otázky, reprodukovať text 

 Utvoriť a používať 
podmienkové a časové 
vety 

 Vysvetliť piktogramy 
pomocou modálnych 
slovies 

 Reagoval na položené 
otázky, reprodukoval text 

 Utvoril a používal 
podmienkové a časové 
vety 

 Vysvetlil piktogramy 
pomocou modálnych 
slovies 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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Víkend a voľný čas 

Gramatika: 

• Zámenné príslovky 

• Rekcia niektorých slovies 
– najčastejšie predložkové 
slovesné väzby s datívom 
a s akuzatívom 

 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Počasie – výrazy k téme 

• Práca s textom  

• Víkend vo Vysokých 
Tatrách 

• Môj najkrajší víkend 

• Redewendungen 

 

7 Slovenský jazyk 

Ochrana života a  zdravia 

 Pochopiť text a reagovať 
na položené otázky 

 Rozlišovať opytovacie 
a ukazovacie príslovky 
a ovládať ich použitie 

 Kategorizovať slovesá – 
predložkové slovesné 
väzby s datívom 
a s akuzatívom 

 Opísať posledný víkend 

 

 

 Pochopil text a reagoval 
na položené otázky 

 Rozlišoval opytovacie 
a ukazovacie príslovky 
a ovládal ich použitie 

 Kategorizoval slovesá - 
predložkové slovesné 
väzby s datívom 
a s akuzatívom 

 Opísal posledný víkend 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Slohová práca 

 

Nemecky hovoriace 
krajiny 

Gramatika: 

• Vedľajšie vety vzťažné 

• Skloňovanie vzťažných 
zámen v akuzatíve a datíve 

4 

 

Slovenský jazyk 

Geografia 

Multikultúrna výchova 

 

 

 Spracovať informácie z 
textu a reagovať na 
položené otázky 

 Vyžiadať si doplňujúce 
informácie 

 Demonštrovať tvorbu 
vzťažných viet 
a používanie správnych 
vzťažných zámen 

 Upevniť minulý čas 
a skloňovanie prídavných 
mien 

 Spracoval informácie z 
textu a reagoval na 
položené otázky 

 Vyžiadal si doplňujúce 
informácie 

 Demonštroval tvorbu 
vzťažných viet 
a používanie správnych 
vzťažných zámen 

 Upevnil minulý čas 
a skloňovanie prídavných 
mien 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Na pošte – základné 
výrazy k téme 

• Práca s textom 

• Najmenšia nemecky 
hovoriaca krajina 

• Práca s mapou 
a obrazovým materiálom 

 

 

 

 Rozprávať o nemecky 
hovoriacich krajinách 

 Získať informácie z mapy, 
pracovať s obrazovým 
materiálom k téme, 
vyhľadať a doplniť 
informácie k téme 

 

 Rozprával o nemecky 
hovoriacich krajinách 

 Získal informácie z mapy, 
pracoval s obrazovým 
materiálom k téme, 
vyhľadal a doplnil 
informácie k téme 

 

Slovensko 

Gramatika: 

• Vyjadrovanie budúceho 
času 

• Skratky a skratkové slová 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Slovenská republika – 
základné informácie 

• Práca s textom  

• Pozvanie do Bratislavy 

 

6 

 

 

 

Slovenský jazyk 

Geografia 

Multikultúrna výchova 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

 

 

 

 

 Reprodukovať základné 
informácie o krajine 

 Reagovať na položené 
otázky 

 Vyjadriť budúci čas 
pomocou slovesa 
„werden“ 

 Vysvetliť najbežnejšie 
skratky a skratkové slová 

 Čítať/počúvať text 
s porozumením – vybrať 
základné informácie 
z textu, robiť poznámky 
k textu, podať informácie 
o Slovensku na základe 
textu 

 Napísať jednoduchú 
pozvánku  

 

 Reprodukoval základné 
informácie o krajine 

 Reagoval na položené 
otázky 

 Vyjadril budúci čas 
pomocou slovesa 
„werden“ 

 Vysvetlil najbežnejšie 
skratky a skratkové slová 

 Čítal/počúval text 
s porozumením – vybral 
základné informácie 
z textu, robil poznámky 
k textu, podal informácie 
o Slovensku na základe 
textu 

 Napísal jednoduchú 
pozvánku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Kontrolný diktát 

Prezentácie 
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• Práca s mapou 

• Korešpondencia: 
Pozvánka  

 

V knižnici 

Gramatika: 

• Jednoduchý infinitív 

• Infinitív s „zu“ -Infinitív 

závislý od podstatných, 
prídavných mien a od 
slovies 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Kniha – môj priateľ  

• Práca s textom 

• V knižnici 

• Dialógy k téme 

• Nemecká knižnica v 
Lipsku 

 

 

6 Slovenský jazyk 

Literatúra 

Geografia 

 

 Vybrať informácie z 
textu a reagovať na 
položené otázky 

 Adekvátne tvoriť 
vety s infinitívom s 
„zu“ 

 Diskutovať k téme 
 Informovať 

o najväčšej 
nemeckej knižnici 

 

 

 Vybral informácie z 
textu a reagoval na 
položené otázky 

 Adekvátne tvoril 
vety s infinitívom s 
„zu“ 

 Diskutoval k téme 
 Informoval 

o najväčšej 
nemeckej knižnici 

 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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Rakúsko - Viedeň 

Gramatika: 

• Konjunktív préterita 
pomocných a modálnych 
slovies 

• Zložené slová – podstatné 
mená, prídavné mená 

• Antonyma pri prídavných 
menách 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Rakúska republika – 
základné informácie 

• Práca s textom  

• Na návšteve vo Viedni – 
dialógy k téme 

• Práca s mapou 
a obrazovým materiálom 

 

 

6 Slovenský jazyk 

Geografia 

Multikultúrna výchova 

 

 

 

 

 Reprodukovať základné 
informácie o krajine 

 Čítať/počúvať text 
s porozumením – vybrať 
základné informácie 
z textu, robiť poznámky 
k textu, podať informácie 
o Rakúsku na základe 
textu 

 Reagovať na položené 
otázky 

 Tvoriť konjunktív préterita 
pomocných resp. 
spôsobových slovies 

 Diskutovať k téme 

 

 

 Reprodukoval základné 
informácie o krajine 

 Čítal/počúval text 
s porozumením – vybral 
základné informácie 
z textu, robil poznámky 
k textu, podal informácie 
o Rakúsku na základe 
textu 

 Reagoval na položené 
otázky 

 Tvoril konjunktív préterita  
pomocných resp. 
spôsobových slovies 

 Diskutoval k téme 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

Mestá a miesta v mojom 
živote 

 Gramatika: 

• Trpný rod 

7 Slovenský jazyk  Spracovať text, vybrať 
dôležité informácie z 
textu a reagovať na 
položené otázky 

 Rozlíšiť súkromný 
a obchodný list, uviesť 
znaky oboch listov 

 Napísať súkromný 
a obchodný list 

 Spracoval text, vybral 
dôležité informácie z 
textu a reagoval na 
položené otázky 

 Rozlíšil súkromný 
a obchodný list, uviedol 
znaky oboch listov 

 Napísať súkromný 
a obchodný list 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Esej 

 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

213  

• Préteritum pasíva 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Práca s textom  

• Cesta do Salzburgu 

• Korešpondencia: 
Súkromný a obchodný list 

 

 Vysvetliť minulý čas 
trpného rodu 

 

 Vysvetlil minulý čas 
trpného rodu 

 

 

Prázdniny a dovolenka 

Gramatika: 

• Spojky „während“ a  „bis“ 

• Podmieňovací spôsob 
plnovýznamových slovies 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Životopis  

• Práca s textom  

• Prázdniny a dovolenka 

• Európska únia – základné 
údaje  

• Charakteristika osôb - 
protiklady 

7 Slovenský jazyk 

Multikultúrna výchova 

 

 Spracovať 
a reprodukovať text 

 Napísať vlastný životopis 
 Podať základné 

informácie o EU 
 Charakterizovať osoby 

pomocou zadanej slovnej 
zásoby, využiť protiklady 

 Diskutovať k téme, 
vyjadriť vlastný názor, 
protirečiť, argumentovať 

 Adekvátne  používať 
konjunktív uvedených  
slovies 

 Adekvátne použiť 
uvedené spojky vo vetách 

 

 

 Spracoval a reprodukoval 
text 

 Napísal vlastný životopis 
 Podal základné 

informácie o EU 
 Charakterizoval osoby 

pomocou zadanej slovnej 
zásoby, využil protiklady 

 Diskutoval k téme, 
vyjadril vlastný názor, 
protirečil, argumentoval 

 Adekvátne používal 
konjunktív uvedených  
slovies 

 Adekvátne použil 
uvedené spojky vo 
vetách 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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Názov predmetu 
Ruský jazyk 1,2,3 

Ročník Prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk  slovenskýjazyk 

 

 

 
 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.  
 
CIELE 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). 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. 
 

 

stratégiách dokážu ako poslu  

interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokážu vytvárať ústny alebo písomný text,  
 

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

spôsobom,  
 

dú zvládať spoločenské dimenzie jazyka.  
 
 
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru nadobudnú: 
 
Receptívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiaci: 
– Porozumejú jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o každodenných témach. 
   Identifikujú všeobecné informácie za predpokladu, že ide o štandardný rečový prejav. 
– Porozumejú hlavným myšlienkám vypočutého textu na známe témy, s ktorými sa 
   Pravidelne stretávajú v škole, vo voľnom čase atď.vrátane krátkych rozprávaní. 
– Nájdu a pochopia dôležité informácie v bežných materiáloch, akými sú napríklad listy, 
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   brožúry a krátke úradné dokumenty. 
 

Produktívne jazykové činnosti a stratégie:                                                                                 Žiaci:                                                                                                                                          
– Podajú jednoducho formulovaný opis ľubovoľnej oblasti svojho záujmu, pričom ho      prezentujú ako 
lineárny sled myšlienok.                                                                                    – Napíšu jednoducho 
členený súvislý text /opis udalosti, zážitkov, pocitov a reakcií/ na    známe témy z oblasti svojho záujmu, 
spájaním krátkych odlíšených prvkov do lineárneho sledu. 
 

Interaktívne jazykové činnosti a stratégie:                                                                                                                                                         
Žiaci: 
– Zrozumiteľne vyjadria svoje názory. 
– Získajú a odovzdajú nové informácie, vymieňajú si a overujú nazhromaždené informácie.  
– Zrozumiteľne zaznamenajú odkaz, ktorý obsahuje informácie bezprostrednej dôležitosti pre  
   adresáta.  

 
Všeobecné kompetencie:                                                                                                           Žiaci : 
– Uvedomujú si spoločné a rozdielne črty medzi vlastnou a cieľovou jazykovou  
   komunitou.  
– Stanovia si vlastné učebné ciele a spôsoby ich dosiahnutia.  
 
Jazykové kompetencie: 
Žiaci: 
– Ovládajú a používajú lexikálne jednotky v základnom rozsahu, čo im umožňuje  
   opisovať každodenné situácie.  
– Používajú štandardné slovné spojenia týkajúce sa tém každodenného života.  
– Ovládajú a správne používajú jednoduché gramatické štruktúry, ale občas sa môžu  
   dopúšťať niektorých chýb, ktoré nespôsobujú nedorozumenie.  
– Pravopisne správne napíšu vety a texty o situáciách každodenného života.  
– Správne aplikujú základné interpunkčné pravidlá.  
 
 
Sociolingválna primeranosť a výstavba výpovede:  
Žiaci: 
– Jednoducho vedú spoločenskú konverzáciu, využívajú jednoduché výrazy a situáciám  
   primerané vetné konštrukcie na vyjadrenie výmeny informácií, žiadosti, vyjadrenia  
   vlastných názorov a postojov.  
– Slovne vyjadria, čo chcú povedať pomocou jednoduchej výmeny informácií o známych   
   veciach a situáciách.  
 

Prehľad spôsobilostí a funkcií jazyka : 

Spôsobilosť :                                          Funkcie jazyka : 
Nadviazať kontakt v súlade                      Upútať pozornosť, pozdraviť                                                                      
s komunikačnou situáciou                        Odpovedať na pozdrav  
                                                                  Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  
                                                                  Rozlúčiť sa  
Vypočuť si a podať informácie                  Informovať sa   
                                                                  Odpovedať na žiadosť 
Vybrať z ponúknutých možností                Identifikovať, opísať    
                                                                  Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas                                                            
Vyjadriť svoj názor                                    Vyjadriť svoj názor  
                                                                  Vyjadriť súhlas / nesúhlas  
                                                                  Vyjadriť stupeň istoty 
Vyjadriť svoju vôľu                                     Vyjadriť svoje želania/túžby  
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                                                                   Vyjadriť svoje plány (blízke) 
Vyjadriť svoju schopnosť                           Vyjadriť svoju schopnosť  
                                                                   Vykonať nejakú činnosť  
                                                                   Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia 
Vnímať a vyjadrovať svoje city                   Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie  
                                                                   Vyjadriť smútok, skľúčenosť 
                                                                   Vyjadriť fyzickú bolesť 
Vyjadriť očakávania a reagovať na ne       Vyjadriť nádej, sklamanie                                                                    
                                                                   Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu 
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 ponúknutých možností  
Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá             Vyjadriť príkaz/zákaz  
alebo povinnosti                                         Získať povolenie, súhlas  
                                                                   Dať súhlas, potvrdiť niečo  
                                                                   Odmietnuť,  zakázať  
Reagovať na nesplnenie pravidiel             Ospravedlniť sa, priznať sa   
alebo povinností                                        Odmietnuť obvinenie                                                                                                 
Ponúknuť a reagovať na ponuku               Žiadať od niekoho niečo                                                           
                                                                   Odpovedať na žiadosť     
                                                                   Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal 
                                                                   Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo   
                                                                   vykonali  
                                                                   Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  
                                                                   Odpovedať na návrh niekoho iného  
 Reagovať pri prvom stretnutí                    Predstaviť niekoho, predstaviť sa  
                                                                   Reagovať na predstavenie niekoho  
                                                                   Privítať niekoho                                                                    
Telefonovať                                                Začať, udržiavať a ukončiť telefonický  
                                                                   rozhovor   
Uistiť sa v rozhovore, že moje slová          Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili   
/môj výklad/môj argument boli                    moje vyjadrenia 
pochopené                                                  Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 
                                                                    povedané  
                                                                    Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  
                                                                    Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  
Reagovať na niečo,                                     Spomenúť si na niekoho/niečo  
čo sa udialo v minulosti                               Vyjadriť, že som na niekoho/niečo zabudol  
Korešpondovať                                            Napísať pohľadnicu, SMS, list  
Porozprávať niečo                                       Rozprávať 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.  
 
 Lexika 
- slovná zásoba v rozsahu 1000 – 1500 lexikálnych jednotiek súvisiacich  
  s rečovými situáciami a tematickými okruhmi  
- 100 lexikálnych jednotiek v odbore  
- chápať významové rozdiely medzi slovenčinou a ruštinou  
- používať slovesá pohybu idti - chodiť, jechať - jezdiť, prísloviek miesta tuda - 
  siuda, tam - zdes.  
- vyjadrovanie slovenského rád pomocou ľubiť, rad.  
- slovesá položiť, postaviť, povesiť ako ekvivalenty slovenského dať niečo niekam.  
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- frekventované ruské slovesá s väzbou odlišnou od väzby slovenských slovies s 
  významom, napr.: učastvovať v, interesovaťšia čem, igrať v(vo), 
  rabotať kem, zabotiťsa o kom  
- tvorenie nových slov předponami, príponami skladaním, odvodzovaním  
- synonymá , antonymá, homonymá  
- používanie prekladového a výkladového slovníka  
 
Morfológia  
- rod, číslo podstatných mien  
- životné a neživotné podstatné mená, tvorenie 4. pádu množ. čísla  
- skloňovanie podstatných mien tvrdého a mäkkého zakončenia  
- tvorenie 1. pádu mn. č. frekventovaných podst.miem napr. pojezda, goroda....  
- predložkové väzby podst. mien 
- nesklonné podst. mená  
- skloňovanie príd mien tvrdého a mäkkého zakončenia  
- tvorenie antoným k príd. menám 
- jednoduchý tvar 2.stupňa a opisný tvar 3. stupňa príd. Mien  
- krátke tvary príd mien  
- tvary osobných a privlastňovacích zámen vo všetkých pádoch  
- ukazovacie zámená etot, tot  
- tvary opytovacích a vzťažných zámen  
- neurčité a záporné zámená čto-to, kto-to, čto-nibuď, kto-nibuď,ničto, nikakoj  
- základné a radové číslovky 
- tvary radových čísloviek. pri vyjadrení dátum  
- väzby základných čísloviek s podstatným menom  
- vyjadrenie približnosti  
- vyjadrenie času  
- neurčitok slovies  
- časovanie slovies v prítomnom čase  
- tvary zvratných slovies a ich časovanie , poznať rozdiely so slovenčinou  
- časovanie slovies s príponou –ovať, -jevať 
- časovanie vybraných slovies so zmenou kmeňovej spoluhlásky  
- časovanie nepravidelných slovies  
- slovesá pohybu a ich časovanie  
- časovanie modálnych slovies /moč, choteť/  
- tvary minulého času slovies  
- tvary budúceho času slovies  
- rozkazovací spôsob  
- tvorenie prísloviek odvodzovaním /príd. mien, podst. mien, zámen, čísloviek/  
- neurčité a záporné príslovky/- nibuď, - to, -ni 
- modálne príslovkynado, nužno, neľzia  
- spojenie predložky s podst. menom , predložkové väzby 
- predložky s, iz,o, ob, obo,v, s, za, nad, pod, perrd, posle, dľa a ich použitie  
- priraďovacie spojky i, tože, takže, ili, potomu, poetomu  
- podraďovacie spojky čto, čtoby, potomu čto  
 
 
Syntax  
- oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie vety a ich tvorenie  
- kladné a záporné vety  
- vyjadrenie zosilneného záporu vo vete/net, ne, ni/  
- jednoduché vety s neurčitkom slovies pri vyjadrení žiadosti, prosby, rady.../  
- vety na vyjadrenie slovenského „mať““nemať“,“ mať rád“  
- vyjadrenie slovenského slovesa byť/ nebyť v rôznych významoch 
- rozdiel vo väzbe medzi slovenskými a ruskými slovesami – želať, prosiť,  
  pozdravľať, blagodariť,zabyť, boleľ čem, uvlekať sa čem  
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- zapamätať si rozdiel vo väzbe medzi ruskými a slovenskými slovesami  
  s predložkou – igrať vo čto, boleť za kogo, ženiť sa na kom, gotoviť sa k čemu,  
  vspomniť o kom ,o čom pozdravľať c čem...  
 
 
 Zoznam tém pre komunikačnú úroveň A1, A2 : 
 
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  
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  
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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 
 
 
 

6.2.2.1.1 Prierezové témy: 

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA      –           Rodina a spoločnosť 
                                                                       Vzdelávanie a práca 
                                                                       Domov a bývanie 
MEDIÁLNA VÝCHOVA                    –          Voľný čas a záľuby 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ – Rodina a spoločnosť 
                                                                       Vzdelávanie a práca 
       Oblečenie 
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA –             Ľudské telo 
 
 
 
Medzipredmetové vzťahy 

– podpora jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka pri utváraní vedomia   

   vlastnej identity a identity iných ľudí 

– vplyv pozitívneho vzťahu k človeku, prostrediu a ľudskej komunite 

– formovanie kultúry a identity prostredia 

– kreatívny vývoj myšlienok a skúseností prostredníctvom vizuálnej kultúry 

– rešpektovanie pravidiel správneho výberu športovej činnosti 

– telesná výchova ako súčasť správneho životného štýlu 

– formovanie národných zvyklostí a poukázanie na cirkevné a štátne sviatky krajín 

– zbližovanie kultúr kedysi a dnes, tolerancia 

 

 
Spoločné kompetencie s inými vyučovacími predmetmi: 
 
Dejepis: historické súvislosti 
Etika: etické a morálne princípy človeka; 
Estetika: vytvorenie a pestovanie estetických zásad 
Matematika: číselné operácie; štatistické vyhodnocovanie výsledkov meraní; grafické  
                      znázornenie úrovne dosiahnutých výsledkov 
Informatika: práca s počítačom – vyhodnocovanie meraných výsledkov v tabuľkách;  
                     evidencia výsledkov; vyhľadávanie údajov a informácií z internetových zdrojov 
Základy ekológie: tvorba a ochrana životného prostredia 
Geografia: základné zemepisné údaje 
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Názov predmetu 
Ruský jazyk1 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk ruský jazyk 

6.2.3 Rečové zručnosti 

6.2.3.1 POČÚVANIE 

1. Robiť si adekvátne poznámky na základe vypočutého textu.  
2. Zintenzívňovať techniky počúvania s cieľom získať potrebné informácie z vypočutého textu.  
3. Byť schopný v správnom logickom slede reprodukovať vypočutý text.  
4. Odhadovať význam neznámych slov na základe kontextu.  
5. Zachytiť logickú štruktúru textu.  

6.2.3.2 ČÍTANIE 

1. Vedieť čítať a porozumieť texty pomocou slovníka a spracovať ich v podobe konspektu alebo 
poznámok.  

2. Pružne meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania.  
3. Vytvárať si vlastný efektívny spôsob čítania.  
4. Vedieť vyhľadávať informácie v autentických textoch.  

6.2.3.3 ÚSTNY PREJAV  

1. Vedieť sa správne a plynulo vyjadrovať k rôznym témam z každodenného života.  
2. Vedieť komunikovať v nepripravenom, spontánnom, menej náročnom prejave.  
3. Vedieť vyjadriť pocity, nálady, vnemy na základe auditívnych a vizuálnych podnetov.  
4. Vedieť opísať obrázkyy.  
5. Postupne rozširovať konverzačné témy a komunikatívne situácie a zvyšovať úroveň vlastného 

ústneho prejavu. Dať žiakom priestor na výber témy podľa ich záujmu, aby čo najlepšie mohli 
vyjadrovať svoje pocity, názory a pripomienky. (Tematické okruhy, ktorým sa treba venovať počas 
celého štúdia na strednej škole sa nachádzajú vo vzdelávacom štandarde.)  

6.2.3.4 PÍSOMNÝ PREJAV 

1. Efektívne a kompetentne využívať zložitejšie lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky vo 
formálnom a neformálnom písomnom prejave.  

2. Uvedomovať si adresáta pri koncipovaní písomného prejavu a prispôsobiť tomu štylizáciu prejavu.  
3. Opísať predmet, miesto, osobu, udalosť v širších súvislostiach.  
4. Cieľavedome používať kompozičné postupy.  
5. Dôsledne pracovať s konceptom.  

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné slohové práce v ročníku (jedna za 
polrok):  
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6.2.4 Jazykové prostriedky 

6.2.4.1 LEXIKA 

1. Osvojiť si slovnú zásobu v rozsahu minimálne 600 slov produktívne a receptívne v rozsahu 
minimálne 100 slov z tém každodenného života a oblasti záujmu žiakov: rodina, povolanie, škola, 
odievanie, človek a spoločnosť, kultúra a umenie. (Tematické okruhy, ktorým sa treba venovať 
počas celého štúdia na strednej škole sa nachádzajú vo vzdelávacom štandarde.)  

2. Vytvárať návyk používať slovník a primerane náročné cudzojazyčné príručky pri samostatnej práci  
3. Dbať na výber adekvátnych výrazových prostriedkov pre formálny a neformálny, písomný a ústny 

prejav.  

6.2.4.2 MORFOLÓGIA 

Osvojiť si gramatické kategórie slovných druhov:  

1. podstatné mená : číslo (jednotné - množné), rod ( mužský, ženský, stredný),  pád,   
2. číslovky: základné, radové, násobné  
3. slovesá: časovanie v prítomnom, minulom a budúcom čase                                                                                                                                      

6.2.4.3 SYNTAX  

1. Osvojiť si základné pravidlá slovosledu:  

 v oznamovacej, opytovacej a zápornej vete v prebratých časoch  

 postavenie predložky v otázke  
2. Osvojiť si základné vetné konštrukcie:  

6.2.4.4 ZVUKOVÁ , GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

1. Od začiatku dôsledne precvičovať výslovnosť slov podľa fonetického prepisu s dôrazom na slovný 
prízvuk.  

2. Uplatňovať osvojené zásady správnej výslovnosti.  
3. Uplatňovať pravidlá viazanej výslovnosti.  
4. Rozlišovať význam slov v ich grafickej podobe,                                                                                                                      
5. Osvojiť si základné pravidlá pravopisu,  
6. Osvojiť si pravidlá morfologických zmien slov,  
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1.ročník                                                                                                                                         Na 

podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné metódy a formy práce. 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

                                                   
Ruská azbuka 

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

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

                                             
Rodina a spoločnosť 

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

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia 

 
Povolanie 

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

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia       

 
Vzdelávanie 

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

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia 

 
Móda 

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

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia 
 

 
Človek a spoločnosť 
 
 

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

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a komunikácia 
 

 
Kultúra a umenie 

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

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a komunikácia 
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1.ročník 
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, . 

                                            
Ruská azbuka 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných 
škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

Dataprojektor  
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

pohľadnice 
plagáty 

Internet  
azbuka 

                                             
Rodina a 
spoločnosť 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných 
škôl E.Kollárová, 
Rusko – slovenský 
slovník 
 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika  

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
 
 
CD, video 
 

 

 
Povolanie 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných 
škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Filpchart  

Články, 
časopis- 
domov 
fotografie 

internet 
DVD 
Video ,CD 
 
 

 
Vzdelávanie 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných 
škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika
  

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
DVD 
Video ,CD 

 

 
Móda 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných 
škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika 

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
DVD 
Video ,CD 

 

 
Človek a 
spoločnosť 
 
 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných 
škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika 

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
DVD 
Video ,CD 

 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

225  

 
Kultúra a umenie 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných 
škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika 

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
DVD 
Video ,CD 
 

 

 ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    Ruský jazyk                                              3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín 
                                                                                        z toho 99 h ŠVP 
Názov tematického celku 
 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Ruská azbuka                  17hod 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

P   Písanie malých a veľkých                  
 písmen ruskej azbuky, 
 spájanie písmen,                                
 pravopis slabík gi, ki, chi,                  
 mäkký znak v slovách,                           
 slovná zásoba,                                    
 čítanie slov,  viet,                                
 používanie slovníka                               

 
Naučiť sa správne písať 
písmena ruskej azbuky. 
Ovládať spájanie jednotlivých 
písmen do slov.Naučiť sa 
základnú slovnú zásobu. 
Obnoviť základné vedomosti 
o gramatických pravidlách   
ruského jazyka.       

 
Naučil sa správne písať 
písmena ruskej azbuky. 
Ovládal spájanie jednotlivých 
písmen do slov. Naučil sa 
základnú slovnú zásobu. 
Obnovil si vedomosti 
o gramatických  pravidlách 
ruského  jazyka. 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

 

Rodina a spoločnosť       13hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Pozdrav pri stretnutí,                               
 lúčení, zoznámenie sa  
 navzájom, oslovenie,                              
 slovná zásoba.                                                  
Osobné  údaje, rodinné vzťahy,  
 rodina, národnosť, štátna                        
 príslušnosť, tlačivá,  
 dokumenty, náboženstvo,                       
 životopis.     
 Podstatné mená                                      
 Číslovky 1-24                                                         
Určovanie času                                        

 
 Poznať základné pravidlá  
 slušnosti, vedieť sa pozdraviť 
 pri stretnutí a lúčení. 
 Popísať rodinné vzťahy, členov   
 svojej rodiny.                                              
Spoznať a pochopiť význam 
 slova domov, rodina, pomoc. 
 Určiť jednotlivé vzory  
 podstatných    mien 
 Ovládať základné číslovky  
a určiť  čas, koľko je hodín. 

 

 Ovládal pomenovanie 
slovných   druhov v ruskom 
jazyku.  Dokázal napísať 
a povedal svoj životopis. 

  Pochopil význam slova  
  rodina, domov,pomoc. 
  Určil vzory podstatných   
  mien.   Ovládal  základné  
  číslovky   a vedel povedať  
  koľko je hodín. 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Tvorba 
projektu: 

 Moja rodina 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt:  

Moja rodina 

Povolanie                          13hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Druhy povolaní                                                          
slovná zásoba                                                          
Práca s textom                                                       
Moje povolanie                                            
Pádové otázky                                                       
Množné číslo podstatných mien                                        
Dni v týždni                                                       
Číslovky 25-100                                       
                             
 

 
Vedieť predstaviť sa, opýtať sa 
 na totožnosť  druhých ľudí. 
 Naučiť sa pádové otázky   
 a vytvoriť    množné číslo  
 podstatných  mien. 
 Vedieť vymenovať povolania, 
dni v týždni.                                                          
 Ovládať písomnou formou 
 číslovky    od 25-100. 

 
Vedel sa predstaviť, opýtať sa 
na totožnosť druhých ľudí.   
Ovládal  pádové otázky  
a vedel vytvoriť množné číslo  
podstatných mien a  vedel ich  
používať v správnom  tvare .  
Vedel vymenovať a napísať 
dni v týždni. Ovládal  číslovky  
od 25-100 

Ústne 
skúšanie   
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektu:  

Moje 
povolanie 

Ústna 
odpoveď   
Neštandardizo
vaný test  
Projekt:  

Moje 
povolanie 

 1.školská úloha                 1hod 
 Oprava školskej úlohy     1hod 

Nápísať prácu  
Opraviť gramatické chyby 

Žiak napísal prácu  
Žiak opravil gramatické chyby  Písomná 

práca 

Vzdelávanie                     13hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                                           
Škola a jej zariadenie,                                  
Učebné predmety,                                         
Školský systém v Rusku                                 
Školský systém na Slovensku                 

 
Opísať školský systém na 
Slovensku  a v Rusku. 
Pomenovať jednotlivé predmety 
vyučovania. 

Opísal  školský systém 
v Rusku a na Slovensku.      
Ovládal  slovnú zásobu a 

dokázal opísať krúžky, 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 
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Školská krúžky                                                    
Slovná zásoba                                                                                                                                                             
Číslovky 100 – 1000                                                   
Práca s cvičeniami                                  
Práca s textom                                        

Naučiť sa novú slovnú zásobu 
Vedieť vymenovať a napísať 
číslovky od 100-1000. 
Pracovať s textom 

 

ktoré pozná. Ovládal 
číslovky písomnou a ústnou 
formou  od 100 –do  1000. 
Pracoval s textom 

Tvorba 
projektu:  

Moja škola 

Projekt:  

Moja škola 

Móda                                 13hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Typy odevov podľa                                
 počasia a profesie 
 Farby                                                     
 Módne trendy a ich                                
 tvorcovia    
 Doplnky                                                 
 Práca s textom                                      
 Slovná zásoba                                      
                                                                         
Časovanie slovies                                      
 v prítomnom čase              
 Práca s cvičeniami                                

vieť pomenovať oblečenie 
a farby 
vedieť vyjadriť názor, ako sa 
nám to-ktoré oblečenie páči 
vedieť povedať, ako sa 
oblečieme na rôzne príležitosti 
Vedieť preložiť odborný text 
pomocou slovníka. 
 
Naučiť sa pravidlá časovania 
slovies v prítomnom čase. 
 

vedel pomenovať oblečenie 
a farby 
vedel vyjadriť názor, ako sa 
nám to-ktoré oblečenie páči 
vedel povedať, ako sa 
oblečieme na rôzne príležitosti 
Vedel preložiť odborný text. 
pomocou slovníka 

Ústne 
skúšanie  
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektu:  

 Pohľad  

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt:  

Pohľad  

                                                    
Vedel časovať slovesá 
v prítomnom čase. 

módneho 
návrhára na 
módu                          

módneho 
návrhára      
na módu                          

Človek a spoločnosť      13hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                                             
Jazyk ako dorozumievací prostriedok,                       
Formy komunikácie,                                        
Kultúra komunikácie                                 
Pracovné pomery a kariéra,                          
Nezamestnanosť                                      
Časovanie slovies v minulom čase                        
Práca s cvičeniami                                    
 
 

 
Opísať formy komunikácie 
a poznať jej kultúru. Naučiť sa 
časovať slovesá v minulom 
čase.Poznať a vymenovať 
svetové jazyky.  
Pochopiť dôsledky 
nezamestnanosti . 

 
 Poznal  formy komunikácie 
a vedel ich použiť. Naučil  sa 
časovať slovesá v minulom 
čase. Dokázal  vymenovať 
a napísať svetové jazyky. 
 Spoznal  príčiny a dôsledky 
nezamestnanosti 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Tvorba 
projektu: 
Človek 

 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt:  

Človek 

 

2.školská úloha                   1hod 
Oprava školskej úlohy       1hod 

 
Nápísať prácu  
Opraviť gramatické chyby 

 
Napísal prácu 
Opravil gramatické chyby 

 Písomná 
práca 

Kultúra a umenie             13hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
Kultúra a jej formy                                         
Druhy umenia,                                           
Slovná zásoba                                        
Slávni umelci                                                
Ruské suveníry                                        
Slovenské suveníry                              
Časovanie slovies                                 
v budúcom čase 
Práca s cvičeniami                                

 

 
Poznať druhy umenia, umelcov 
a ich diela. 
Vedieť vymenovať a popísať 
ruské suveníry. 
Naučiť sa časovať slovesá 
v budúcom čase. 
Pracovať s cvičeniami. 
 

 
Charakterizoval  druhy 
umenia, umelcov a ich diela. 
Vymenoval a popísal ruské 
a slovenské suveníry. 
Ovládal  časovanie slovies 
v budúcom čase, 
Pracoval s cvičeniami. 
 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Tvorba 
projektov: 

Prezentácia 
svojho mesta 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekty: 

Prezentácia 
svojho mesta 
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Názov predmetu 
Ruský jazyk2 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk ruský jazyk 

 

6.2.5 Rečové zručnosti 

6.2.5.1 POČÚVANIE 

Upevňovať a prehlbovať zručnosti získané v prvom ročníku.  

6.2.5.2 ČÍTANIE 

1. Upevňovať techniky efektívneho čítania.  
2. Dedukovať význam slov z kontextu.  
3. Začať chápať vzťahy medzi časťami kontextu pomocou lexikálnych a gramatických prostriedkov.  

6.2.5.3 ÚSTNY PREJAV 

1. Zdokonaľovať zručnosti potrebné na bežnú komunikáciu (začať, udržiavať, prerušiť, ukončiť 
rozhovor).  

2. Naučiť sa zostaviť osnovu a rozprávať podľa osnovy.  
3. Reprodukovať krátky prečítaný text.  
4. Prerozprávať krátky príbeh na základe vypočutého textu.  

6.2.5.4 PÍSOMNÝ PREJAV 

1. Osvojiť si kompozičné postupy: opis, rozprávanie, inštrukcia.  
2. Naučiť sa samostatne si pripraviť koncept.  
3. Naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov.  
4. Naučiť sa napísať jednoduchšie útvary úradného štýlu (list so žiadosťou o informácie) a vyplniť 

základné úradné tlačivá. (napr. jednoduchý osobný dotazník, prihlasovací lístok v ubytovni a pod.)  
5. Naučiť sa podrobnejšie opísať predmet, osobu, využívajúc prídavné mená a príčastia, 

jednoduchšie vetné konštrukcie.  

Odporúča sa napísať 2 kontrolné slohové práce v ročníku (jedna za polrok):  

 opis osoby (priateľ, rodinný príslušník, známa osobnosť)  

 jednoduchý príbeh v minulom čase podľa série obrázkov .  

Odporúča sa písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine si žiak 
pripraví koncept, na druhej hodine s ním pracuje a vypracuje čistopis).  
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6.2.6 Jazykové prostriedky 

6.2.6.1 LEXIKA  

1. Rozšíriť slovnú zásobu minimálne o 600 slov produktívne a receptívne najmenej o 100 slov.  
2. Vedieť primerane používať antonymá a synonymá.  
3. Osvojovať si najbežnejšie frazeologizmy     
4. Rozširovať slovnú zásobu na témy z 1. ročníka a obohacovať ju o nové situácie z každodenného 

života a ďalšie tematické okruhy - cestovanie, nakupovanie, stravovanie, kultúra, šport.  
5. Upevňovať návyk používať dvojjazyčné a výkladové slovníky.  

6.2.6.2 MORFOLÓGIA 

1. Upevniť a zautomatizovať používanie menných kategórii a rozšíriť o:  

 neurčitok  

 zámená  

 radové číslovky  
2. Rozšíriť register používania slovesných časov:  

 Časovanie zvratných slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase 
3. Osvojiť si ďalšie tvary nepravidelných slovies:  
4. Naučiť sa funkčne správne používať dokonavé a nedokonavé slovesá:  
5. Rozšíriť použitie slovies pohybu  
6. Skloňovanie podstatných mien  

 

6.2.6.3 SYNTAX  

Osvojiť si:  

1. rozdiel v spôsobe tvorenia otázky na podmet a na predmet  
2. inverziu v otázkach  
3. krátke prídavné otázky   
4. podmienkové súvetia    
5. základné konštrukcie vzťažných viet (vynechávanie vzťažných zámen) účelové vety vyjadrené 

pomocou neurčitku.  

6.2.6.4 ZVUKOVÁ , GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

1. Rozvíjať, precvičovať, upevňovať pravidlá správnej výslovnosti a pravopisu.  
2. Intonácia v rôznych opytovacích vetách (zisťovacie, opytovacie, vylučovacie).  
3. Uplatňovanie pravopisných pravidiel pri morfologických zmenách..  
4. Písanie čiarky pri viacnásobných vetných členoch.  
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 2.ročník                                                                                                                                                                              
Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
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  

 
Mestá a miesta 

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

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia 

 
Šport 

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

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia       

 
Rusko 

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

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia 

 
Sankt - Peterburg 

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

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia 
 
 

 
Bývanie 

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

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a komunikácia 
 

 
Voľný čas 

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

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a komunikácia 
 

 
Multikultúrna spoločnosť 

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

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a komunikácia 
 

  

 

 

 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

230  

                                                                                                                                              

2.ročník 
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, ... 

 
Človek a príroda 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre 1 a 2.ročník 
stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko–slovenský slovník 

Dataprojektor  
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

pohľadnice 
 
fotografie 
 
plagáty 

Internet  
azbuka 

 
Mestá a miesta 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre 1 a 2.ročník 
stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko–slovenský slovník 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika  

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
 
 
CD, video 
 

 

 
Šport 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre 1.a 2.ročník 
stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko–slovenský slovník 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Filpchart  

Články, 
časopis- 
domov 
fotografie 

internet 
DVD 
Video ,CD 
 
 

 
Rusko 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre 1.a 2.ročník 
stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko–slovenský slovník 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika
  

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
DVD 
Video ,CD 

 

 
Sankt - 
Peterburg 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre 1 a 2.ročník 
stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko– lovenský slovník 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika 

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
DVD 
Video ,CD 

 

 
Bývanie 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre 1.a 2.ročník 
stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko– lovenský slovnk 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika 

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
DVD 
Video ,CD 

 

 
Voľný čas 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre 1.a 2.ročník 
stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko–slovenský slovník 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika 

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
DVD 
Video ,CD 
 

 
Multikultúrna 
spoločnosť 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných škôl 
E.Kollárová, 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika 

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  

internet 
DVD 
Video ,CD 
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Ľ.B.Trušinová 
Rusko–slovenský slovník 

 

 
 
 

 ROČNÍK: druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Ruský jazyk                                              3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín 
                                                                                      z toho 99 h ŠVP 
Názov tematického celku 
 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Človek a príroda              12hod 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                             
Zvieratá/fauna, Počasie,                          
Rastliny/flóra, Klíma,                              
Človek a  životné prostredie,                  
 Ročné obdobia                                       
 Prírodné katastrofy                                    
Práca s textom                                       
 Slovná zásoba                                       
 Radové číslovky                                     
 Práca s cvičeniami                                 
Tvorba otázok                                        

 
 Vedieť popísať ročné obdobia, 
 vymenovať zvieratá a rastliny. 
 Opísať prírodné katastrofy. 
 Prečítať a preložiť odborný text  
 pomocou slovníka. 
 Vedieť vymenovať a napísať   
 radové číslovky. 
Pracovať s cvičeniami  na tvorbe 
otázok. 

 
Popísal ročné obdobia,   
vymenoval zvieratá a rastliny. 
Charakterizoval prírodné 
katastrofy a poznal ich 
dôsledky. Dokázal preložiť 
odborný text s pomocou 
slovníka. Napísal radové 
číslovky. Pracoval 
s cvičeniami na tvorbe otázok. 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Tvorba 
projektu: 
Ročné 
obdobia 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt: 

Ročné 
obdobia 

Mestá a miesta                 12hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                                             
Krajiny a svetadiely,                                
 Moje mesto,                                           
 Kultúrne a historické pamiatky               
 Práca s textom                                       
 Slovná zásoba                                      
 Skloňovanie v mužskom rode                 
 Práca s cvičeniami                                 

 
 Vedieť názvy štátov. 
Poznať kultúrne pamiatky na 
Slovensku . 
Ovládať skloňovanie 
podstatných mien v mužskom 
rode. Pracovať s cvičeniami. 

 
 Dokázal vymenovať názvy 
štátov.  Poznal na Slovensku 
kultúrne pamiatky. 
Ovládal skloňovanie 
podstatných mien v mužskom 
rode.Pracoval s cvičeniami. 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie  
Tvorba 
projektu: 

 Mesto, 
v ktorom 
študujem 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt:  

Mesto, 
v ktorom 
študujem 

Šport                                 12hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                                      
Druhy športu: zimné a letné,               
 Individuálne a kolektívne,                   
 Význam športu pre človeka                
 Športové hry                                       
 Práca s textom                                   
 Slovná zásoba                                   
 Skloňovanie v ženskom rode               
 Práca s cvičeniami                               
 

 
 Vedieť vymenovať druhy športu  
 a poznať športovcov. 
 Pochopiť význam športu pre 
 človeka. 
Vedieť skloňovať podstatné 
mená v ženskom rode 
Pracovať s cvičeniami 

 
Vedel   vymenovať druhy 
športu a poznal športovcov. 
Chápal význam športu pre 
človeka. 
Skloňoval podstatné mená 
ženského rodu.  
Pracoval s cvičeniami 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektu: 
Zdravý životný 
štýl 

Ústna 
odpoveď 
Neštandardizo
vaný test 
Projekt: 
Zdravý životný 
štýl 

 

1.školské úloha                  1hod 
 Oprava školskej úlohy     1hod 

 
Napísať danú tému 
Opraviť gramatické chyby 

 
Napísal danú tému 
Opravil gramatické chyby 

  

Rusko                                12hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                                  
Geografické údaje Ruska                   
Symboly Ruska                                  
Moskva                                              
Zlatý kruh Ruska                                

                                                     
Pomocou  mapy opísať 
geografické údaje Ruska. 
Vedieť porozprávať o Moskve. 
Popísať Zlatý kruh Ruska. 

                                                   
Pomocou mapy vedel opísať 
geografické údaje o Rusku. 
Vedel  porozprávať o Moskve. 
Vedel popísať Zlatý kruh 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 
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Práca s textom                                   
Slovná zásoba                                  
Skloňovanie v strednom rode                        
Práca s cvičeniami                             

Pochopiť skloňovanie 
podstatných mien v strednom 
rode. 

Ruska. 
Ovládal  skloňovanie 
podstatných mien v strednom 
rode 

Tvorba 
projektu:  

Moskva 

Projekt:  

Moskva 

Sankt – Peterburg            11hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                                
Charakteristika mesta                        
 Práca s textom                                 
 Slovná zásoba,                               
 Slovesá v zápore                             
 Časovanie zvratných slovies                  
 Práca s cvičeniami                          

 

 
 Vedieť porozprávať o meste na 
severe. 
Vedieť vytvoriť vetu v zápore. 
Pochopiť časovanie zvratných 
slovies. Pracovať s cvičeniami. 
 
 
-  

 
Vedel porozprávať o meste 
Sankt - Petrerburg. 
Dokázal vytvoriť vetu 
v zápore. 
Pochopil  časovanie zvratných 
slovies.Pracoval s cvičeniami. 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektu:  

Sankt-
Peterburg 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 
Projekt:  

Sankt-
Peterburg 

Bývanie                            12hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Môj dom - byt,                                                     
Zariadenie bytu,                                             
Bývanie v meste a na dedine,                     
Práca s textom                                               
Slovná zásoba                                                     
Nepravidelné slovesá                                                  
Práca s cvičeniami                                

 
Popísať svoje bývanie. 
Určiť rozdiely bývania v meste 
a na dedine. 
Naučiť sa časovať nepravidelné 
slovesá. 
 

 
Dokázal popísať svoje 
bývanie. 
 Poznal rozdiely bývania  
v meste a na dedine. 
Pochopil  časovanie 
nepravidelných slovies. 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektu:  Môj 
dom 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt:      
Môj dom 

Voľný čas                         12hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                                        
Záľuby,  koníčky                                
Knihy a čítanie,                                  
Rozhlas, televízia a internet,                        
Práca s textom                                  
Slovná zásoba                                               
Slovesá pohybu                                                 
Práca s cvičeniami                                
 
 

                                                
Vymenovať záľuby a koníčky 
človeka. Porozprávať 
o prečítanej knihe.                        
Vedieť rozprávať o záujmoch 
a koníčkoch svojich i svojich 
priateľov.Naučiť sa používať 
slovesá pohybu vo vete. 
 
                                                     

 
Vedel rozprávať o záujmoch 
a koníčkoch svojich i svojich 
priateľov.Vedel porozprávať 
o prečítanej knihe. 
Naučil sa používať slovesá 
pohybu vo vete. 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektov: 

Ja a môj voľný 
čas 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekty: 

Ja a môj voľný 
čas 

 

2.kontrolná práca                     1hod 
Oprava kontrolnej práce          1hod 

                                                       
Napísať danú tému 
Opraviť gramatické chyby 

                                                       
Napísal danú tému 
Opravil gramatické chyby 

  

Multikultúrna spoločnosť  

                                          12hod 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

                                                                          
Cudzie jazyky,                                     
Rodinné sviatky,                                     
Štátne a cirkevné sviatky                          
Zvyky a tradície v krajinách,                
Práca s textom                                    
Slovná zásoba                                     
Opis obrázku                                                    
Práca s cvičeniami                              

 
Opísať rodinné, štátne 
a cirkevné sviatky.                          
Vymenovať zvyky a tradície 
jednotlivých krajín. 
Popísať situáciu na obrázku 
Pracovať s cvičeniami. 

 

Vymenoval a opísal 
jednotlivé sviatky. Poznal 
zvyky a tradície krajín a vedel 
ich popísať.Popísal situáciu 
na obrázku.Pracoval 
s cvičeniami. 

. 
 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektov:  

Rodinný 
sviatok 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekty:  

Rodinný 
sviatok 
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 Názov predmetu 
Ruský jazyk3 

Časový rozsah výučby 2,5 hodín týždenne, spolu 75 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk ruský jazyk 

 

6.2.7 Rečové zručnosti 

6.2.7.1 POČÚVANIE 

Upevňovať a prehlbovať zručnosti získané v druhom ročníku.  

6.2.7.2 ČÍTANIE 

1.  Upevňovať techniky efektívneho čítania.                                                                                           
2.  Dedukovať význam slov z kontextu.                                                                                                   
3.  Začať chápať vzťahy medzi časťami kontextu pomocou lexikálnych a gramatických prostriedkov.  

6.2.7.3 ÚSTNY PREJAV 

1. Zdokonaľovať zručnosti potrebné na bežnú komunikáciu (začať, udržiavať, ukončiť rozhovor).                                                                                                                                                                  
2. Naučiť sa zostaviť osnovu a rozprávať podľa osnovy.                                                                                  
3. Reprodukovať krátky prečítaný text.                                                                                                            
4. Prerozprávať krátky príbeh na základe vypočutého textu.  

6.2.7.4 PÍSOMNÝ PREJAV 

1. Osvojiť si kompozičné postupy: opis, rozprávanie, inštrukcia.                                                                            
2. Naučiť sa samostatne si pripraviť koncept.                                                                                            
3. Naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov.                                                                                           
4. Naučiť sa napísať jednoduchšie útvary úradného štýlu (list so žiadosťou o informácie)  a vyplniť 
základné úradné tlačivá. (napr. jednoduchý osobný dotazník, prihlasovací lístok v ubytovni a pod.)                                                                                                                                       
5. Naučiť sa podrobnejšie opísať predmet, osobu, využívajúc prídavné mená a príčastia, 
jednoduchšie vetné konštrukcie.  

Odporúča sa napísať 2 kontrolné slohové práce v ročníku (jedna za polrok):  

 opis osoby (priateľ, rodinný príslušník, známa osobnosť)  

 jednoduchý príbeh v minulom čase podľa série obrázkov .  

Odporúča sa písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine si žiak 
pripraví koncept, na druhej hodine s ním pracuje a vypracuje čistopis).  
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6.2.8 Jazykové prostriedky 

6.2.8.1 LEXIKA  

1. Rozšíriť slovnú zásobu minimálne o 600 slov produktívne a receptívne najmenej o 100 slov.                                                                                                                                                   
2. Vedieť primerane používať antonymá a synonymá.                                                                                    
3. Osvojovať si najbežnejšie frazeologizmy.                                                                                              
4. Rozširovať slovnú zásobu na témy z 2. ročníka a obohacovať ju o nové situácie zo  života a ďalšie 
tematické okruhy                                                                                                                                    5. 
Upevňovať návyk používať dvojjazyčné a výkladové slovníky.   

6.2.8.2 MORFOLÓGIA 

1.  Upevniť a zautomatizovať používanie menných kategórii a rozšíriť o:  

 prídavné mená  

 príslovky  

 predložky .  

2.  Rozšíriť register používania slovesných časov:  

 nepravidelné slovesá   

 slovesá pohybu 

3.  Osvojiť si skloňovanie prídavných mien                                                                                                  
4.  Naučiť sa stupňovanie prídavných mien                                                                                    5.  
Rozšíriť použitie slovies pohybu                                                                                                  6.  
Tvorba slov predponami/ príponami/ konverziou.  

6.2.8.3 SYNTAX  

Osvojiť si:                                                                                                                                                             
1. rozdiel v spôsobe tvorenia otázky na podmet a na predmet                                                                                            
2. inverziu v otázkach                                                                                                                           3. 
krátke prídavné otázky                                                                                                                               4. 
podmienkové súvetia                                                                                                                           5. 
základné konštrukcie vzťažných viet (vynechávanie vzťažných zámen) účelové vety vyjadrené  pomocou 
neurčitku.  

6.2.8.4 ZVUKOVÁ , GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

1. Rozvíjať, precvičovať, upevňovať pravidlá správnej výslovnosti a pravopisu.                                                   
2  Intonácia v rôznych opytovacích vetách (zisťovacie, opytovacie, vylučovacie).                                              
3. Uplatňovanie pravopisných pravidiel pri morfologických zmenách..                                              
4.Písanie čiarky pri viacnásobných vetných členoch.  
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 3.ročník                                                                                                                           

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
Cestovanie 

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

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

 
Slovensko 

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

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia 

 
Obchod a služby 

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

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia       

 
Stravovanie 

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

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia 

 
Zdravie človeka 

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

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a komunikácia 
 
 

                                                              
Veda a technika  

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

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a komunikácia 
 

 
Mládež a jej svet 

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

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a komunikácia 
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3.ročník 
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, ... 

 
Cestovanie 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

Dataprojektor  
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

pohľadnice 
 
fotografie 
 
plagáty 

Internet  
azbuka 

 
Slovensko 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika  

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
 
 
CD, video 
 

 

 
Obchod a služby 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Filpchart  

Články, 
časopis- 
domov 
fotografie 

internet 
DVD 
Video ,CD 
 
 

 
Stravovanie 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika
  

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
DVD 
Video ,CD 

 

 
Zdravie človeka 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika 

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
DVD 
Video ,CD 

 

                                        
Veda a technika  
 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných škôl 
E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika 

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  
 

internet 
DVD 
Video ,CD 

 

 
Mládež a jej svet 

Ruský jazyk :Vstreči 
s Rosiej,pre   1. a 
2.ročník stredných škôl 
E.Kollárová, 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika 

časopisy 
plagáty 
články, 
fotografie  

internet 
DVD 
Video ,CD 
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Ľ.B.Trušinová 
Rusko – slovenský 
slovník 

 

      

 

                                                                                            

ROČNÍK: tretí                                                                                                                            

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Ruský jazyk                                 2,5 hodiny týždenne, spolu 75 hodín 
                                                                                                        z toho 15 h ŠkVP 

 
Názov tematického celku 
 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Cestovanie                   10hod 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                               
Dopravné prostriedky,                                       
Príprava na cestu, cestovanie,           
Práca s textom                                   
Slovná zásoba                                                
Opis obrázku                                      
Príslovky                                            
Práca s cvičeniami                              

 

 
Vedieť pomenovať dopravné 
prostriedky v meste.Vedieť sa 
spýtať na cestu a opísať cestu 
Pracovať s odborným textom. 
Určiť príslovky vo vete. 
Pracovať s cvičeniami. 
 

 
Vedel pomenovať dopravné 
prostriedky v meste. Vedel 
spýtať sa na cestu a opísať 
cestu.Pracoval s odborným 
textom.Určil príslovky vo vete. 
Pracoval s cvičeniami. 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektu: 
Významné 
budovy 
v našom 
meste 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt: 
Významné 
budovy 
v našom 
meste 

Slovensko                     10hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
Geografické údaje o Slovensku.                                        
Turistické miesta,                                       
Zvyky a tradície                                   
Práca s textom                                     
Slovná zásoba                                     
Predložky                                                  
Práca s cvičeniami                              

 
Vedieť predstaviť Slovenskú 
republiku, svoj región, svoje mesto 
Vedieť stručne predstaviť dôležité 
osobnosti a udalosti slovenskej 
histórie.Vedieť povedať, na čo sú 
Slováci hrdí  Vedieť použiť 
predložky vo vete. 
 
 

 
Vedel predstaviť Slovenskú 
republiku, svoj región, svoje 
mesto. Vedel stručne 
predstaviť dôležité osobnosti 
a udalosti slovenskej histórie 
Vedel povedať, na čo sú 
Slováci hrdí. Vedel použiť 
Predložky vo vete. 
 
 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektu: 

 Mesto, 
v ktorom 
študujem 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt:  

Mesto, 
v ktorom 
študujem 

Obchod a služby           10hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                                     
Nákupné zariadenia,                          
 Druhy služieb                                   
 Môj nákup                                        
 Práca s textom                                  
 Slovná zásoba                                  
 Skloňovanie čísloviek                        
 Spájanie čísloviek   s podstatným    
 menom 
 Práca s cvičeniami                            
 

  
 Vymenovať nákupné zariadenia  
  a pomenovať druhy tovaru. 
  Vedieť skloňovať číslovky .  
  Vedieť spájať číslovky    
  s podstatným menom. 
 

 
 Vymenoval  nákupné 
zariadenia a vedel vymenovať 
druhy tovaru. 
Ovládal  skloňovanie čísloviek 
a vedel ich používať 
s podstatným menom 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Tvorba 
projektu:  

Môj obchod 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt:  

Môj obchod 

   1.školská úloha                1hod 

   Oprava školskej úlohy        1hod 

 
Napísať danú tému 
Opraviť gramatické chyby 

 
Napísal danú tému 
Opravil gramatické chyby 
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Stravovanie                   10hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                                  
Stravovacie návyky,                         
Mäso a mäsové výrobky, 
Zelenina a ovocie,                                   
Nápoje, 
Ruská kuchyňa                                  
Slovenská kuchyňa                           
Príprava jedla                                    
Zdravá výživa 
Práca s textom                                   
Slovná zásoba                                   
Skloňovanie prídavných mien                    
Práca s cvičeniami                             

 
Vedieť pomenovať stravovacie 
návyky, druhy jedál. 
Vedieť pomenovať zeleninu a 
ovocie, nápoje. 
Vedieť opísať ruskú kuchyňu. 
Vedieť opísať slovenskú kuchyňu. 
Vedieť popísať prípravu jedla. 
Vedieť hlavné znaky zdravej 
výživy. 
Vedieť skloňovať prídavné mená. 

 
Vedel pomenovať stravovacie 
Návyky,druhy jedál. 
Vedel pomenovať zeleninu a 
ovocie, nápoje. 
Vedel opísať ruskú kuchyňu. 
Vedel opísať slovenskú 
kuchyňu. 
Vedel popísať prípravu jedla. 
Vedel hlavné znaky zdravej 
výživy. 
Vedel skloňovať prídavné 
mená 
 
 
 
 
 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektu:  

Varím obed 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt:  

Varím obed 

Zdravie človeka           10 hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Zdravotné zariadenia                      
 Ľudské telo - opis                                   
Civilizačné   ochorenia                                                                             
Zdravý spôsob života,                                          
Lekáreň a lieky, poistenie                                     
Práca s textom                                                 
Slovná zásoba                                 
Skloňovanie prídavných mien          
Práca s cvičeniami                           
 

 
Vedieť povedať, ako sa cítime, ako 
sa cítia iní ľudia.  
Vedieť pomenovať časti tela, 
niektoré choroby. 
Vedieť dať rady, odporúčania, ako 
žiť zdravo. 
Vedieť si v lekárni vypýtať 
potrebný liek. 
Vedieť skloňovanie prídavných 
mien. 
                                     

 
Vedel povedať, ako sa cítime, 
ako sa cítia iní ľudia. 
Vedel pomenovať časti tela, 
niektoré choroby. 
Vedel dať rady, odporúčania, 
ako žiť zdravo. 
Vedel si v lekárni vypýtať 
potrebný liek. Vedel skloňovať 
Prídavné mená. 
 

 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Tvorba 
projektu:  

Zdravý životný 
štýl 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt:  

Zdravý životný 
štýl 
 
 
 
 

Veda a technika            10hod 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                              
Technické vynálezy,                                    
Objavovanie  vesmíru                        
Technika v domácnosti                      
 Nobelova cena                                  
 Práca s textom                                                                                                                                                               
 Slovná zásoba                                                                                                                                                              
 Skloňovanie prídavných mien           
 Práca s cvičeniami                           
 

 
Opísať používanie techniky 
v domácnosti. 
Porozprávať o používaní mobilu 
Poznať laureátov Nobelovej ceny. 
Ovládať skloňovanie prídavných 
mien.                                                  
Osvojiť si slovnú zásobu na danú 
tému. 

 

 Popísal používanie techniky 
v domácnosti.                            
Porozprával o používaní 
mobilu v súčasnosti. 

  Poznal laureátov Nobelovej  
  ceny. Ovládal skloňovanie  
  prídavných mien. Osvojil si  
  slovnú zásobu na danú tému 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektu:  

Technika v 
domácnosti 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekt:  

Technika  v 
domácnosti 

 

 2.školska úloha                     1hod 
Oprava školskej úlohy           1hod  

 
Napísať danú tému 
Opraviť gramatické chyby 

 
Napísal danú tému 
Opravil gramatické chyby 

  

Mládež a jej svet    11hod               
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

                                                                     
Aktivity mládeže,                                 
Vzťahy medzi rovesníkmi,                    
Generačné vzťahy,                               
Predstavy mládeže o svete               
Slovná zásoba                                           
Stupňovanie prídavných mien                                             

Práca s cvičeniami svet                 

 

 

 
Rozprávať o aktivitách mladých 
a uviesť príklady generačného 
problému. 
Používať slovnú zásobu na danú 
tému. 
Naučiť sa stupňovanie prídavných 
mien. 
 

 
Porozprával o aktivitách 
mladých a vedel uviesť príklad 
generačného problému. 
Používal slovnú zásobu na 
danú tému. 
Naučil  sa stupňovanie 
prídavných mien. 
 
 

Ústne 
skúšanie  
Písomné 
skúšanie 
Tvorba 
projektov: 

Dnešná 
mládež 

Ústna 
odpoveď 

Neštandardizo
vaný test 

Projekty: 

Dnešná 
mládež 
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Klasifikácia vyučovacieho 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 
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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 

 
 
 
 
 
 
2. CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 

 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 50 - 70 - - 
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 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 
- 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 
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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 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 Občianska náuka1 
Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchá 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu: 
Vzdelávacia oblasť Človek, hodnoty a spoločnosť rozvíja osobnosť človeka s vlastnou identitou 
a hodnotovou orientáciou, v ktorej sa prelínajú úcta k človeku, k prírode, spolupráca, národné hodnoty. 
Vychováva k vlastenectvu a posilňuje rešpekt k základným princípom demokracie a tolerancie. Pripravuje 
mladých ľudí pre život v harmonických a stabilných vzťahoch v rodine, na pracovisku, medzi 
spoločenskými skupinami, v národe, medzi národmi. 

Občianska náuka preferuje aktívne občianstvo, rôzne postupy k riešeniu problémov každodennej praxe, 
pochopenie zložitosti sociálnych vzťahov, uvedomenie si hodnoty vzdelania a vzdelanostnej mobility.   

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí 
disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 
 
- využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho politického 

a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu,  
- preferovať demokratické hodnoty a prístupy,  vystupovať proti korupcii, kriminalite, konať v súlade 

s humanitou a vlastenectvom, 
- osvojiť si medze ľudskej slobody a tolerancie, konať zodpovedne a solidárne, 
- vážiť si hodnotu ľudskej práce, vedieť žiť hospodárne, zodpovedne riešiť finančné záležitosti, starať 

sa o svoj majetok a majetok druhých, 
- rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť.  

 
CIELE PREDMETU  
 
Žiaci  

 sa oboznámia so základnými ľudskými hodnotami a ich vzťahom k spoločenským normám ako aj 
s aktuálnymi problémami súčasnej spoločnosti,  

  charakterizujú spôsoby komunikácie v sociálnych vzťahoch,  

  sa učia chápať svoje miesto v spoločnosti, možnosti rozvoja a uplatnenia vlastnej osobnosti,  

  identifikujú dôsledky predsudkov a nerešpektovania kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych 
spoločenských skupín,  

  osvoja si základné vedomosti o poslaní štátu a práva, občianskej spoločnosti,  

  zoznámia sa so základnými právami a povinnosťami občanov,  

  sa oboznámia s prostriedkami ochrany spoločenských hodnôt v SR a vo svete,  

  spoznajú základné právne dokumenty, zakotvujúce ľudské práva a slobody,  


  majú možnosť poznať možnosti aktívnej participácie občana na chode spoločnosti.  
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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 predmetu 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Skupinová práca žiakov 

Sociálne vzťahy v spoločnosti 
Informačnoreceptívna - výklad Frontálna výučba 

Človek - občan 
Informačnoreceptívna - výklad Frontálna výučba 

Ľudské práva a slobody 
Informačnoreceptívna - výklad Frontálna výučba 

Ochrana spoločenských hodnôt a slobôd 
Informačnoreceptívna - 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, ... 

Úvod do predmetu 
Učebnica – spoločenksý styk, 
noviny a časopisy 

Meotar 
PC 

Priesvitky, 
panely, 
časopisy 

Internet 

Sociálne vzťahy v 
spoločnosti 

Učebnica – základy práva 
a ochrana spotrebiteľa, 
Krsková, Krátka 

Meotar 
PC 

Priesvitky, 
panely, 
časopisy 

Internet 

Človek - občan 
Učebnica – základy práva 
a ochrana spotrebiteľa, 
Krsková, Krátka 

Meotar 
PC 

Priesvitky, 
panely, 
časopisy 

Internet 

Ľudské práva a základné  
slobody 

Učebnica – základy práva 
a ochrana spotrebiteľa, 
Krsková, Krátka 

Meotar 
PC 

Priesvitky, 
panely, 
časopisy 

Internet 

Ochrana spoločenských 
hodnôt a slobôd 

Učebnica – základy práva 
a ochrana spotrebiteľa, 
Krsková, Krátka 

Meotar 
PC 

Priesvitky, 
panely, 
časopisy 

Internet 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Občianska náuka 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  
z toho 33 h ŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu      1  Žiak má: Žiak:   

 Význam predmetu 1 
     

Sociálne vzťahy v 
spoločnosti 

5  Žiak má: Žiak:   

 Socializácia ľudskej 
bytosti  

 Sociálne roly 
 Základné ľudské 

a spoločenské hodnoty 
 Sociálne problémy 

v súčastnosti 
 Kultúrne odlišnosti 

rôznych sociálnych 
skupín 

1 
 

1 
1 
1 
 
 

1 

 
 Pochopiť potrebu 

socializácie ľudskej 
spoločnosti , rozlišovať 
základné ľudské 
a spoločenské hodnoty 

 Pochopil potrebu 
socializácie ľudskej 
spoločnosti , rozlišovať 
základné ľudské 
a spoločenské hodnoty 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomný test 

Človek - občan 10  Žiak má: Žiak:   

 Význam občianstva 
 Podstata demokracie 
 Demokratické  

a nedemokratické 
riadenia spoločnosti 

 Ústava štátu 
 Rozdelenie štátnej moci 

v SR 
 Funkcie a úlohy štátnej 

moci 
 Ovplyvňovanie 

spoločenského diania 
občanmi 

 Komunálne, parlamentné 
a prezidentské voľby 

 Zodpovedné správanie 

1 
1 
1 
 
 

1 
2 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
1 

 
 Popísať fungovanie 

občianskej spoločnosti, 
význam a rozdelenie 
štátnej moci, druhy volieb 

  

    

 Popísať fungovanie 
občianskej spoločnosti, 
význam a rozdelenie 
štátnej moci, druhy volieb  

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomný test 

Ľudské práva a základné 
slobody 

9  Žiak má: Žiak:   
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 Ľudské práva    
 Občianske práva   
 Generácie ľudských práv 
 Dokumenty ľudských práv 
 Obhajoba ľudských práv 

1 
1 
3 
2 
2 

 
 Rozlíšiť ľudské 

a občianske práva, 
popísať generácie 
ľudských práv 

 Rozlíšil ľudské 
a občianske práva, 
popísal generácie 
ľudských práv 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomný test 

Ochrana spoločenských 
hodnôt a slobôd 

8  Žiak má: Žiak:   

 Úloha súdu , prokuratúry, 
notárstva, advokácie a 
mediácie  

 Poslanie polície a armády 
v demokratickej 
spoločnosti 

 Európsky štandard 
ľudských práv 

 Orgány a inštitúcie 
ľudských práv 

 Zodpovednosť 
predávajúceho za chyby 

 Miesto uplatnenia 
reklamácie 

 Označovanie výrobkov 
 Problémy pri kupovaní 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
 Vysvetliť úlohu 

represívnych organov SR, 

 Popísať prostriedky na 
ochranu práv a slobôd 

 Popísať práva a povinnosti 
občana – spotrebiteľa 

 Vysvetlil úlohu 
represívnych organov SR, 

 Popísal prostriedky na 
ochranu práv a slobôd 

 Popísal práva a povinnosti 
občana – spotrebiteľa 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 Písomný test 
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Hodnotenie žiakov 
 

Výborný 

- žiak ovláda fakty, pojmy, definície celistvo a chápe vzťahy medzi nimi 

- pohotovo a tvorivo uplatňuje svoje vedomosti pri riešení úloh 

- myslí logicky správne 

- jeho ústny prejav je presný a výstižný 
 

Chválitebný 
 

- žiak ovláda učivo celistvo, presne a úplne 

- osvojené vedomosti uplatňuje s menšími podnetmi učiteľa 

- jeho ústny prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti 

- v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť 
 

Dobrý 

 

- žiak má nepodstatné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva 

- podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou korigovať 

- Jeho myslenie je vcelku správne, nie vždy tvorivé 

- V ústnom prejave má nedostatky v správnosti a výstižnosti 
  

Dostatočný 

- Žiak má závažné medzery v presnosti, úplnosti a celistvosti učiva 

- Pri vykonávaní úloh je málo pohotový a má väčšie nedostatky 

- Pri riešení úloh často robí chyby, jeho myslenie je málo tvorivé, logický 
úsudok často chybný 

- Závažné nedostatky vie pomocou učiteľa korigovať 
 

Nedostatočný 

- Žiak neovláda učivo celistvo, presne a úplne a má v ňom závažné 
a značné medzery 

- Svoje vedomosti nevie uplatniť ani s pomocou učiteľa 

- Neprejavuje samostatnosť v myslení 

- Závažné nedostatky v učive neopraví ani s pomocou učiteľa 
          
Písomné práce 
Preverovanie vedomostí žiakov písomnou formou je jedným z najobjektívnejších spôsobov. 
Odporúčame ho uplatňovať po ukončení tematického celku. 
 

A) Pridelenie bodov ku každej odpovedi 
B) Sumu bodov priradí ku známke 
C) Podľa sumy bodov zachová nasledovné percentuálne hodnotenie: 

 
                     Výborný                              90% - 100% 
                     Chválitebný                        77% -  89% 
                     Dobrý                                  60%  -  88% 
                     Dostatočný                         36%  -  59% 
                     Nedostatočný                     0% - 35% 
 
Váha známky ústna odpoveď 40%,  písomná práca 60% 
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Názov predmetu Náboženská výchova1  
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Vyučovací predmet náboženská výchova na katolíckych stredných školách je povinný výchovno-
formačný učebný predmet počas trojročného štúdia. Vyučovanie náboženstva patrí k podstate 
katolíckej školy, ktorá je miestom ľudskej a kresťanskej formácie a zodpovedá tomu, že každý má 
právo v pravde a s istotou osvojiť si náboženstvo, ku ktorému patrí.  

Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, 
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti 
identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám, 
otvára pre neho možnosť života s cirkvou. 

Predmetom vyučovania náboženskej výchovy sú vybrané poznatky z jednotlivých teoretických 
a praktických teologických disciplín v spojitosti s vedami, ktoré vstupujú do vzťahu s učivom, hlavne 
s psychológiou, filozofiou, etikou, estetikou, sociológiou a biológiou. Umožňuje žiakom ozrejmiť si 
morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo 
je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú 
spoločnosť. 

Vyučovanie predmetu na stredných školách nadväzuje na vyučovanie náboženskej výchovy na 
základných školách. Na strednej škole sa dáva dôraz na hlbšie a komplexnejšie porozumenie, kritické 
reflektovanie, aplikáciu poznatkov a vedomie vlastnej identity. Katolícka škola dáva do súladu ľudskú 
kultúru vo svojom celku s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti, ktoré si žiaci 
postupne nadobudnú o svete, živote a človeku. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Ciele učebného predmetu náboženská výchova vychádzajú: 

- z cieľa katechézy: cieľom nie je iba jednoduché stotožnenie sa s náboženskými pravdami, ale 
aj odovzdanie sa celého človeka Kristovi 

- z cieľa katolíckej školy: predmet spĺňa výchovno-vzdelávaciu úlohu pri formovaní osobnosti 
v oblasti viery a jej syntézy s kultúrou a so  životom. 

Cieľom procesu výchovy a vzdelávania v danom predmete je otvárať sa Bohu, prehlbovať s ním svoj 
vzťah a mať plnú uvedomelú aktívnu účasť na živote Cirkvi a spoločnosti pre službu Božieho 
kráľovstva.  

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

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom 
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň aj rozvíja.  
Predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto 
predmetových kompetencií: 
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◊ kompetencie k učeniu sa:  
žiak pre efektívne učenie vyberá a využíva vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje 
a riadi vlastné učenie, vníma udalosti svojho života a spracováva ich ako životnú skúsenosť, t.j. na 
základe reflexie prežitých udalostí je schopný transformovať svoje konanie  
v budúcnosti, 
 
◊ kompetencie k riešeniu problémov:  
žiak vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému, samostatne rieši 
problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá 
kritériá pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s ohľadom na učenie cirkvi, robí 
uvážené rozhodnutia, je schopný obhájiť ich, zhodnotí výsledky svojich činov, žiak chápaním vlastnej 
tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich ľudí predchádza konfliktom 
a postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania, 
 
◊ komunikačné kompetencie:  
žiak formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logikom slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle, 
kultivovane, účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje,  získané 
komunikačné zručnosti využíva k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej 
spolupráci s ostatnými ľuďmi, žiak objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie 
symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach, 
 
◊ sociálne a interpersonálne kompetencie: 
žiak účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti 
pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce, podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom 
kolektíve, ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti 
poskytne pomoc alebo o ňu požiada, prispieva diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu 
efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, angažuje 
sa a  vo svojom živote uskutočňuje humánne princípy v duchu solidarity a lásky, uvedomuje si svoje 
silné i slabé stránky, ktoré vníma ako svoje rozvojové možnosti, vytvára si pozitívny obraz o sebe, 
ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj, ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, 
aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba, 
 
◊ občianske kompetencie: 
žiak rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo, rešpektuje 
presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty, je otvorený kultúrnej etnickej a náboženskej 
rôznorodosti, žiak pozná spoločné základy viery aj špecifiká kresťanských cirkví a je pripravený 
v ekumenickom duchu s nimi spolupracovať, rozumie rozdielom a spoločným prvkom v učení 
svetových náboženstiev a postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu svojho konania, 
žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti a akceptuje skutočnosť existencie objektívnej pravdy, žiak 
si uvedomuje svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva 
k naplneniu práv iných, Dekalóg vníma (IV-X) ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu 
medziľudských vzťahov, 
 
◊ pracovné kompetencie: 
Žiak si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky 
a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, žiak vníma prácu nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci 
určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet 
 
◊ kultúrne kompetencie. 
žiak si osvojí tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva (obraz, literatúra, stavba, 
hudba, literárne žánre), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície, žiak cez 
umelecké diela rozvíja chápanie biblického textu a jeho posolstva, žiak nadobudne zodpovedné 
postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám, 
 
◊ existenciálne kompetencie: 
žiak akceptuje existenciu nemennej pravdy, žiak uznáva hodnotu individuálneho ľudského života, 
objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, zodpovednosť za sebaurčenie, rozumie psychickým, 
sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu života a je otvorený pre jeho 
transcendentnú hĺbku, žiak je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, 
rodiny/, chápe význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel 
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vernosti, žiak sa dokáže konfrontovať s vlastnou vinou, je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu 
a odpustenie, žiak aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality, je otvorený pre 
vnímanie rozmeru večnosti vo svojom živote. 
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 
Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré 
žiakom umožňujú: 
 
Kompetencie k učeniu sa 
○ rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integrovať 

náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne 
s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu 
a dialógu medzi týmito odbormi aj v ďalšom živote 

 
Komunikačné kompetencie 
○ porozumieť rôznym textom: poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich s inými druhmi 

textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu a reflektovať rôznosť významov ich 
posolstva 

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

 
Kompetencie k riešeniu problémov 
○ rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácií, ich riešením v spoločnej diskusii 

a kladením filozofických otázok 
○ hľadať kritériá pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia s dôrazom na 

etický prístup k ľuďom a k životnému prostrediu 
 
Sociálne a interpersonálne kompetencie 
○ pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša kooperatívny 

spôsob práce 
○ prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie 

a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej pri vytváraní vlastného sebaobrazu 
 
Občianske kompetencie 
○ porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí a chápaním 

kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev budovať postoj tolerancie 
○ prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie a zo súčasnosti hľadať nielen príčiny 

konfliktov, ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským postojom zasadili o ich 
nápravu 

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

 
Pracovné kompetencie 
○ chápaním dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu, rozvíjať zdravý postoj 

k požiadavkám na výkon zo strany súčasnej spoločnosti 
 
Kultúrne kompetencie 
○ prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu 

porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry 
○ integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom a súčasnom 

prejave 
 
Existenciálne kompetencie 
○ prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou objavovať v sebe túžbu po prekročení 

všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu  
○ filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie 

a nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku 
○ filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať význam kresťanského pohľadu na hranice 

človeka – utrpenie a smrť, otvoriť sa pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská viera 
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Stratégia vyučovania 
 
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné 
činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií 
žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 
žiakov a materiálneho vybavenia. 
 
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je: motivačné 
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), 
motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),  
motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  
motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). 
 
Pri vytváraní nových poznatkov a zručností je potrebné využívať expozičné metódy: 
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 
vysvetľovanie -výklad (logické systematické sprostredkovanie učiva), 
rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,  
                 konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie  
                 situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 
demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), 
pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 
manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra). 
 
Dôležité miesto majú aj problémové metódy, ku ktorým patrí: 
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov, ktoré je založené na vymedzení a rozbore 
problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení), 
projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie 
teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 
 
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, ako je: 
diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia 
daného problému), 
filozofická diskusia (ide o efektívny prostriedok, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním 
zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery), 
situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), 
inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi 
danej situácie), 
didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti), 
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov 
heterogénnej skupiny), 
dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.), 
simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi 
skupinou žiakov a jednotlivcami), 
kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.), 
„A propos“: konverzácia alebo iná spoločensky orientovaná interakcia podľa rozprávania učiteľa, 
žiakov, návštevníka o najdôležitejších a najaktuálnejších témach zo života. Typické autentické 
rozhovory. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania sú fixačné metódy, napr. metódy opakovania a precvičovania 
(ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry, kvízu, domáce úlohy). 
 
Žiaci počas hodín náboženskej výchovy sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa 
vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. V závislosti od 
metódy, ktorú si učiteľ pre danú aktivitu zvolil, je, samozrejme, možné aj iné usporiadanie priestoru. 
 
Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých 
cvičení alebo predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny 
je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.  
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Tematické okruhy Obsahový štandard: Výkonový štandard: Medzipredmetové vzťahy 

1.Hľadanie cesty 
 

 

Človek tvor komunikatívny.  

 

Komunikácia a jej formy. 

 

Modlitba – komunikácia 

s Bohom. 

Trojrozmernosť človeka.  

 

Celistvosť človeka – harmónia 

tela, duše a ducha. 

 

Zmysel života.  
Človek - jeho otázky a hľadanie 
odpovedí.  
 
 
Náboženstvo - rozdelenie, 
prvky a prejavy náboženstva. 
 

Žiak má: 
-definovať komunikáciu a vymenovať 
druhy komunikácie 
-vnímať neverbálne prejavy 
komunikácie druhých  
- uplatniť spoločensky vhodné spôsoby 
komunikácie vo formálnych 
a neformálnych vzťahoch 
-zdôvodniť potrebu, dôležitosť správnej 
komunikácie pre medziľudské vzťahy  
-nájsť analógiu medzi 
komunikáciou a  modlitbou 
-pomenovať a vysvetliť trojrozmernosť 
človeka 
-rozvíjať svoj telesný, duševný 
a duchovný rozmer  
-vysvetliť zmysel života človeka  
v kontexte Svätého písma  
-dávať svojmu správaniu a životu zmysel 
-zdôvodniť vznik a potrebu náboženstva  

-vysvetliť pojmy religionistika,  
monoteizmus, polyteizmus  
-vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným 
a zjaveným náboženstvom 
-uviesť príklady prirodzených 
náboženstiev a zjavených náboženstiev 
- charakterizovať jednotlivé prvky 
náboženstva 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
TC: Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie 
a poznávanie iných s dôrazom na profesijný, 
rodinný, manželský a partnerský rámec 
T: Osobnosť človeka 
T: Postoje a hodnoty 
T: Motivácia a ašpirácie 
T: Temperament a spôsoby reagovania 
v rôznych situáciách 
1. ročník 
 
Literárna teória a literárna tvorba 
TC: Umenie 
T: Vplyv umenia na utváranie hodnôt 
1. ročník 
 
Dejepis 
TC: Fenomény antického sveta 
T: Antický človek 
T: Vzdelanosť a kultúra 
T: Kresťanstvo – zrod 
 
TC: Fenomény stredovekého sveta 
T: Kresťanstvo a islam 
1. ročník 

2.Boh v ľudskom 
svete 

 
Metafora. Metaforická biblická 

Žiak má: 
- použiť metafory na vyjadrenie ťažko 

Dejepis 
TC: Fenomény antického sveta 
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 reč - obrazná reč viery. 
 
 
Metafora- Boh povedal. 
Abrahám. Mária. Samuel.  
 
 
 
 
 
 
 
Morálne svedomie. Formovanie 
svedomia, Tomáš Morus. 
 
Dekalóg ako pomoc na ceste 
pri uskutočňovaní svojho 
ľudstva.           
 
 

vyjadriteľných skutočností 
- rozlíšiť aktívne a pasívne počúvanie 
- ohodnotiť význam počúvania v komunikácii 
- aktívne a so záujmom počúvať  
- interpretovať príbeh Božieho oslovenia 
Abraháma, Samuela a Márie ako príklady 
skúsenosti zdieľania Boha s človekom 
-uviesť iné príklady ľudskej skúsenosti zdieľania 
Boha s človekom-definovať svedomie 
zdôvodniť potrebu formovania svedomia 
vysvetliť  všeobecne platné pravidlá pri neistom 
rozhodovaní sa podľa svedomia rozlíšiť 
prirodzený a ľudský zákon  
- určiť prvky spravodlivých zákonov na 
podklade Dekalógu vnímať životné situácie, 
ktoré si vyžadujú zodpovedné rozhodnutie 
vzhľadom k sebe, k druhým a k svetu 
-pozitívne oceniť rozhodnutie pre mravne dobrý 
skutok 

T: Antický človek 
T: Kresťanstvo – zrod 
TC: Fenomény stredovekého sveta 
T: Kresťanstvo a islam 
1. ročník 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
TC: Tolerancia v medziľudských vzťahoch 
v rodine, partnerstve, manželstve a na 
pracovisku 
T: Tolerancia a intolerancia medzi ľuďmi, 
národmi a národnosťami 
T: Diskriminácia, rasizmus, xenofóbia 
T: Predsudky a stereotypy v našom reagovaní 
a správaní v medziľudských vzťahoch v škole, 
medzi vrstovníkmi, v rodine, v partnerstve, 
v manželstve a na pracovisku 
T: Odstraňovanie svojich predsudkov 
a stereotypov v správaní a postojoch 
T: Akceptácia a tolerancia druhého človeka aj 
s odlišnými postojmi, názormi, životnými 
hodnotami 
1. ročník 

3.Byť človekom 
 

 
Ohraničenosť človeka. Ľudská 
osoba.  
Pôvod dôstojnosti človeka. 
 
Ježišovo ľudstvo, historické 
pramene dokumentujúce 
historickosť Ježiša z Nazareta.  
Ježišovo božstvo, ponímanie 
Ježiša Krista v evanjeliách. 
 

Žiak má: 
-definovať učenie cirkvi o ľudskej osobe 

 -obhájiť dôstojnosť ľudského života od 
počatia 
-vážiť si hodnotu ľudského života 
-uvedomiť si dar vlastnej existencie 
-definovať učenie cirkvi o osobe Ježiša 
Krista  
 
-obhájiť historickosť Ježiša Krista 
kriticky posúdiť  informácie v médiách 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
TC: Staroveká literatúra 
T: Orientálna literatúra – hebrejská 
1. ročník 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
TC: Prevencia šikanovania, psychického násilia 
v rodine a v manželstve a psychického týrania 
na pracovisku 
T: Agresia, agresivita, násilie, vandalizmus 
v škole, v rodine, v manželstve, v skupine a na 
pracovisku 
T: Druhy a formy agresie 
T: Typy agresorov a obetí 
Príčiny a dôsledky agresie, šikanovania 
a mobbingu v škole, v rodine, v manželstve, 
v skupine a na pracovisku 
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T: Reakcie ľudí na agresiu 
TC: Komunikácia v rodine, v manželstve, 
v partnerstve a na pracovisku, spoločenské 
správanie, bontón a etiketa 
T: Sociálna komunikácia, druhy a formy 
T: Verbálna i neverbálna komunikácia 

4.Na ceste 
k osobnosti – šance 
a riziká 
 

 
Osobnosť 
 
 
Vývoj  osobnosti, 
 
 
 
Deformácia osobnosti 
- závislosti.  
 
        
Legenda a jej symbolická 
výpoveď / sv. Krištof – pútnik 
hľadajúci zmysel života/  
 

Žiak má: 
-porovnať a rozlíšiť pojmy osoba a osobnosť 

-vymenovať znaky zrelej osobnosti 
-vie zaradiť obdobie, v ktorom sa 
nachádza, do vývinového obdobia 
osobnosti 
-vymenovať a zdôvodniť negatívne –vplyvy na 
dozrievanie osobnosti (drogy, gemblérstvo...) 
-ohraničiť pravdivosť legendy voči historickým 
faktom 
-vysvetliť zmysel vzniku kresťanských 
stredovekých legiend 
-interpretovať zmysel symbolickej reči legendy 
o sv. Krištofovi 
-vysvetliť znaky a pravdivosť kresťanských 
stredovekých legiend  
objaviť v legende o sv. Krištofovi výzvu pre 
hľadanie a naplnenie zmyslu svojho života 

Environmentálna výchova 
TC:Pôvod človeka /tematický celok/ 
 
Výchova sociálno-nežiadúcich javov 
T: Čnosti – vlastnosti hrdinu 
T: Rozvážnosť 
T: Mravná sila 
Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia 
T: Spravodlivosť 
T: Miernosť 
T: Kresťan – spolupracovník /zodpovednosť/ 

5.Boh a človek 
 

Sviatosti – aktuálne pôsobenie 
Boha v živote človeka od 
narodenia až po smrť. 
 
Človek žijúci vo vzťahoch ako 
obraz Trojice. 
 
 
 
 
 

Žiak má: 
-disponovať sa pre prítomnosť Božej blízkosti 
vo sviatostiach spôsobom, ktorý -definovať 
sviatosti 
oslovuje zmysly človeka 
-opísať schopnosť človeka vytvárať vzťahy na 
základe spätného pohľadu na svoj počiatok 
- vytvárať plnohodnotné vzťahy 
- nájsť analógiu medzi vzťahmi Najsvätejšej 
Trojice a schopnosťou  človeka vytvárať vzťahy 
-definovať učenie o vzťahoch Najsvätejšej 
Trojice na podklade. 
-disponovať sa pre prítomnosť Božej blízkosti 
vo sviatostiach spôsobom, ktorý -definovať 

Mediálna výchova  
T:Konštruktívna kritika médií  
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sviatosti 
oslovuje zmysly človeka 

6.Človek v 
spoločenstve 
 

Boží obraz človeka ako muža a 
ženy, sexualita ako dar a úloha, 
sociálne role muža a ženy, 
rizikové sexuálne správanie. 
 
 
Povolanie ako služba ľuďom 
(manželstvo, kňazstvo, 
zasvätený život) 
 
 
Podstata slávenia 
v spoločenstve - vzťah k času, 
k ľudskému spoločenstvu, 
k transcendentnu 
 
Zmysel slávenia kresťanskej 
nedele – deň Pána a deň pre 
človeka, sviatky, farské 
spoločenstvo. 

Žiak vie: 
-vysvetliť úlohu, význam a črty sexuality 
človeka v manželstve a rodine 
- zdôvodniť dôležitosť kultivovanej sexuality 
-na základe Božieho obrazu človeka ako muža 
a ženy vie oceniť vzťah medzi mužom a ženou 
a zdôvodniť rovnoprávnosť ich životných rolí 
-oceniť hodnotu otcovstva a materstva 
-upevniť vedomie zodpovednosti za vlastné 
správanie, za svoju budúcnosť 
-vymenovať škálu povolaní v cirkvi 
-povolanie vysvetliť z pohľadu služby človeku 

-vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní  
a ich prínos pre cirkev a spoločnosť 
-demonštrovať ľudský, náboženský a 
kresťanský dôvod potreby slávenia v živote 
človeka aj ľudského spoločenstva  
-vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva 
životu hlbší rozmer 
-zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a 
sviatkov 
-aktívne sa podieľať na slávení liturgie vo 
farskom spoločenstve 

Osobný a sociálny rozvoj  
T: On a ona 
T:Pátranie po tajomstve príťažlivosti 
T: Manželská láska 
T:Až vám Boh daruje drahokam 
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Názov predmetu etická výchova1 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu  33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  
Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou 
a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné 
hodnoty zaujímajú významne miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním 
informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením podporuje pochopenie a interiorizáciu  
(zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa ktoré je s nimi v súlade. 
Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospeli prispeli k vytváraniu harmonických 
a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi 
národmi. 

Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociánosti, ktorá sa odráža v morálnych 
postojoch a v regulácií správania žiakov. pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov 
a prosociálneho správania. jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručnosti /otvorená komunikácia, 
empatia, pozitívne hodnotenie iných .../ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej 
prevencii porúch správania  a učenia. predmet nie je klasifikovaný známkou. 

 
Ciele vyučovacieho predmetu  
 
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na stredných školách je: 

 umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základne etické postoje 
a spôsobilosti. 

 ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základne etické postoje a sposobilosti, osvojene na 
základnej škole, ako sú sebaovládanie , pozitívne hodnotenia seba a druhých , komunikačné 
zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov atd., 

 umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základne etické pojmy, súvislosť medzi 
hodnotami a normami 

 vysvetliť žiakom princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu k pochopeniu 
a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov 

 vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etičke normy, súvisiace so životom a zdravím, rodinným 
životom , rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a pracou v povolaní, posilniť 
u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť 

 pomocou zážitkových metód , nácviku a prepojením osvojeného správania s každodeným 
životom umožni žiakom osvojiť si základne postoje a spôsobilosti, súvisiace s uvedenými 
hodnotami a normami. 

 
Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 
Kompetencia k celoživotnému   učeniu sa 
 

 učiteľ hľadá spôsoby, ako ma žiak na hodinách mohol určitú tému alebo problém sám prežiť, 
na miesto toho, aby mu o veciach len sprostredkovaniu rozprával 

 po zážitkových aktivitách dáva žiakovi priestor na jeho reflexiu 

 učiteľ sa snaží zamerať žiakovu pozornosť na aplikáciu osvojenej latky v jeho reálnom živote  
 
Sociálne komunikačne kompetencie 
 

 v riadenej diskusii analyzuje  učiteľ vlastne zážitky žiakov na konkrétne témy 

 učiteľ si zároveň všíma aj spôsob neverbálnej komunikácie 

 na vyučovacích hodinách vyučujúci vytvára priateľskú atmosféru , ktorej sa darí dialógu  
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 učiteľ rôznymi spôsobmi podporuje snahu spolupracovať a aktívne sa prejavovať 
 
Kompetencie riešiť problémy 

 

 pri samostatných aktivitách žiaka učiteľ posilňuje prvky spätnej väzby 

 učiteľ pristupuje ku každej téme ako k otvorenému problému, nie ako k hotovej latke, ktorú sa 
majú žiaci naučiť 

 
Kompetencie sociálne a personálne 

 

 učiteľ sa snaží motivovať žiakov a pomáhať im objavovať veľkoleposť človeka a jeho 
možnosti, aby sa v nich vypestovala úcta k ľudskej osobe 

 rozvíja ich pozitívny obraz o sebe samých a pozitívny pohľad na druhých 

 učí žiakov vyjadrovať  vlastne city a vnímať city ľudí v jeho okolí 

 pomáha žiakom pri hľadaní ich životných hodnôt 
 
Metódy a formy práce, učebné zdroje a hodnotenie predmetu 

 
Typické formy sú napr. vnímanie a pozorovanie situácii, prírody , seba a druhých, didaktické hry, 
scénky, prezentácia pozitívnych vzorov správania prostredníctvom literatúry, videokaziet a pod. V 
nácvikoch v triede využívame skúšanie a nácvik spôsobilosti napr. podanie ruky, ospravedlnenie sa, 
hranie roly, rozvíjanie morálneho úsudku pomocou príbehov s otvoreným koncom, dialóg, slohove 
úlohy, poskytovanie spätnej  väzby učiteľom. Ďalej žiaci používajú záznamy  z pozorovania správania 
sa ľudí, denník o skúsenostiach s aplikáciou osvojených spôsobilosti, výstrižky  z časopisov a novín 
tykajúcich sa danej témy, rozhovorov v rodine na danú tému atd.  

Etická výchova nepoužíva učebnicu. podnety na činnosť nachádza učiteľ v metodických príručkách a 
v iných materiáloch, ako aj v obsahu vyučovacích predmetov druhého stupňa. Aktualizuje ich podľa 
podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej výchovy. Metodické materiály pre etičku výchovu 
obsahujú ku každému tematickému celku bohatu ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré 
považuje za vhodne a potrebne vzhľadom na svoje osobne dispozície, vek žiakov a iné okolnosti. 
Hodnotenie predmetu prebieha v súlade s Metodickým usmernením č.15.2006-R zo 7.juna 2006 a na 
základe navrhnutých kritérií hodnotenia predmetu v príslušnej predmetovej komisii a schválených 
pedagogickou radou a radou školy na začiatku  každého školského roka.    

Najviac sa môže učiteľ oprieť pri príprave vyučovacích hodín o tieto publikácie: 
      1.L.Lencz: Pedagogika etickej výchovy, Bratislava 1992 
      2.Roche-Olivar: Etická výchova, Bratislava 1992 
      3.Alexová-Vopel: Nechajte ma, chcem sa učiť sám 1-4, Bratislava 1992 
      4. Metodický materiál k predmetu etická výchova 1-3, Bratislava 1992-94 
 
Hodnotenie práce žiakov je priebežné a poskytuje učiteľovi pestrú paletu možností, ktoré majú na 
žiaka pôsobiť predovšetkým motivujúco. Predmet nie je klasifikovaný známkou. 
 
 
Obsahové a výkonové štandardy  
 
1.ročník (1 hodina týždenne, 33 ročne) 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Medzipredmetové 

vzťahy a prierezové 
témy 

Komunikácia 
Nadviazanie,udržovaniea ukončenie 
rozhovoru. Vyjadrenie pozitívnych 
a negatívnych citov. Empatia 
a asertivita v komunikácii. Zdravá 
a nezdravá kritickosť. Tvorivé 
riešenie medziľudských vzťahov 
prostredníctvom úcty k iným 

Žiak vie: 
 
vysvetliť pravidlá začatia, udržania 
a ukončenia rozhovoru 
- pozná pravidlá kultivovaného 
vyjadrovania citov 
 
 

Predmety: 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a 
literatúra 
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a otvorenej komunikácie. 
Komunikácia ako prostriedok 
prosociálneho správania. 
 

Dôstojnosť ľudskej osoby  
Poznanie svojich silných a slabých 
stránok. Sebaovládanie 
a sebavýchova. Pozitívne  
hodnotenie druhých, umenie hľadať 
prijateľný kompromis. Pochopenie 
a akceptovanie ľudí, ktorí majú iný 
svetonázor. Ľudská dôstojnosť 
a náboženská etika. Rešpekt a úcta 
k iným rasám, etnikám, 
handicapovaným ľuďom 

 

- vie vysvetliť pôvod dôstojnosti 
ľudskej osoby 
- vie zdôvodniť akceptáciu omylu, 
iného názoru, iného životného štýlu 
v rámci úcty k  osobe 
 
 

Predmety: 
Dejepis 
 
 
Prierezové témy: 
Multikultúrna výchova 

Etika sexuálneho života 
Počatie a prenatálny život. 
Zdržanlivosť a vernosť ako optimálna 
prevencia pohlavne prenosných 
chorôb a AIDS, odporúčaná WHO. 
Dôsledky predčasného sexuálneho 
života, prirodzené a umelé metódy 
regulácie počatia, hodnota ľudského 
života, mravný dopad promiskuitného 
života, pornografie na človeka. 
 

prezentovať zásady etiky 
sexuálneho života 
- pozná metódy regulácie počatia 
a vie ich vysvetliť 
- vie vysvetliť príčiny a dôsledky 
pohlavných chorôb a AIDS 
 

Predmety: 
Biológia 
Prierezové témy: 
Ochrana života a 
zdravia 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   ETICKÁ VÝCHOVA 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 

Komunikácia 11  Žiak má: Žiak:   

 Nadviazanie, udržovanie, 
a ukončenie rozhovoru 

 2 Sociológia, 

Psychológia, 

 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

 

 

 nadviazať, udržovať 
a ukončiť rozhovor 

 úspešne nadviazal, udržoval 
a ukončil rozhovor 

Ústne hodnotenie Kontrola nácviku 

 Vyjadrovanie pozitívnych 
a negatívnych citov 

2  kultivovane vyjadrovať svoje 
city 

 kultivovane vyjadroval svoje city 
a svoje prežívanie 

Ústne hodnotenie 

 

Kontrola nácviku 

 Empatia a asertivita v 
komunikácii 

2  uplatniť v komunikácii 
dostatočnú empatiu 
a pôsobiť zdravo 
sebapresadzujúco  

 uplatniť v komunikácii empatiu 
a zásady asertivity 

Ústne hodnotenie Kontrola nácviku 

 Zdravá a nezdravá 
kritickosť 

2  správnym spôsobom vyjadriť, 
ale aj prijať kritiku 

 správnym spôsobom prijímal 
a vyjadroval kritiku 

Ústne hodnotenie 
spolužiakmi 

Kontrola nácviku 
spôsobilosti 

 Tvorivé riešenie 
medziľudských vzťahov 
prostredníctvom úcty 
k iným a otvorenej 
komunikácie 

2  dokázať pomocou 
komunikácie tvorivo vytvárať 
nové medziľudské vzťahy 

 dokázal pomocou komunikácie 
nadväzovať nové vzťahy 

Ústne hodnotenie Pozorovanie 
správania 

 Komunikácia ako 
prostriedok prosociálneho 
správania 

1  komunikácie ho má viesť 
k prosociálnemu správaniu 

 komunikáciou sa dostal 
k žičlivému prosociálnemu 
správaniu 

Ústne hodnotenie Pozorovanie 
správania 

Dôstojnosť ľudskej osoby 11  Žiak má: Žiak:   

 Poznanie svojich silných 
a slabých stránok 

2 Psychológia, 

Biológia, 

Náboženstvo, 

Občianska náuka, 

Dejepis 

 poznať svoje silné a slabé 
stránky svojej osobnosti 

 korigovať svoje správanie 

 poznal svoje silné a slabé 
stránky 

 podľa nich korigoval svoje 
správanie 

Ústne hodnotenie Pozorovanie 
situácií 

 Sebaovládanie a 
sebavýchova 

2  zdokonaľovať svoje 
sebaovládanie a 
sebavýchovu 

 uvedomil podstatu 
sebaovládania a sebavýchovy 

Ústne hodnotenie Hranie roly 

 Pozitívne hodnotenie iných 
a umenie hľadať 

2  dokázať pozitívne hodnotiť 
iných a hľadať s inými 

 dokázal pozitívne hodnotiť iných 
 nachádzal kompromis s inými pri 

Ústne hodnotenie Hranie roly 
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kompromis kompromis pri riešení 
konfliktov 

riešení konfliktov 

 Pochopenie 
a akceptovanie ľudí s inými 
názormi  

2  pochopiť a akceptovať ľudí 
s inými názormi 

 pochopil a akceptoval ľudí 
s inými názormi a presvedčením 

Ústne hodnotenie Pozorovanie 
situácií 

 Rešpekt a úcta k iným 
rasám, etnikám 
a handicapovaným ľuďom 

2  prejavovať úctu a rešpekt 
k iným rasám, etnikám 
a handicapovaným ľuďom 

 prejavoval rešpekt a úctu k iným 
etnikám, rasám 
a handicapovaným ľuďom 

Ústne hodnotenie Kontrola nácviku 
spôsobilosti 

 Ľudská dôstojnosť 
a náboženská etika 

1  uplatňovať dôstojnosť a iné 
ľudské hodnoty aj vo vzťahu 
k náboženstvu a veriacim 
v iné náboženská 

 uplatňoval dôstojnosť a ďalšie 
ľudské hodnoty vo vzťahu 
k náboženstvu a veriacim 

Ústne hodnotenie Pozorovanie 
situácií 

Etika sexuálneho života 11  Žiak má: Žiak:   

 Počatie a prenatálny život 2 Biológia 

Občianska náuka 

Dejepis 

Ochrana života a 
zdravia 

 poznať spôsoby počatia 
a vývoj ľudského plodu 
v prenatálnom období, 

 zaujať správny postoj 
k etickým problémom tejto 
témy 

 vysvetliť spôsoby počatia 
 popísal vývoj ľudského plodu 

v prenatálnom období 
 zaujal postoje k etickým otázkam 

tejto témy 

Ústne hodnotenie Hranie roly 

 Zdržanlivosť a vernosť ako 
prevencia prenosných 
pohlavných chorôb a AIDS 

2  prezentovať zásady etiky 
sexuálneho života 

 poznať základné informácie 
o AIDS 

 vie vysvetliť príčiny 
a dôsledky pohlavných 
chorôb 

 charakterizoval zásady etiky 
sexuálneho života 

 poznal základné informácie 
o AIDS 

 vysvetlil príčiny a dôsledky 
pohlavných chorôb 

Ústne hodnotenie Ústne odpovede 

 Dôsledky predčasného 
sexuálneho života 

2  poznať dôsledky 
predčasného sexuálneho 
života 

 popísal dôsledky predčasného 
sexuálneho života 

Ústne hodnotenie Ústne odpovede 
a hranie roly 

 Prirodzené a umelé metódy 
regulácie počatia 

2  poznať metódy regulácie 
počatia 

 poznať možné príčiny 
a dôsledku tohto konania 

 vysvetliť metódy regulácie 
počatia a súvislosti tejto 
problematiky 

Ústne hodnotenie Hranie roly 

 Hodnota ľudského života 2  poznať hodnotu ľudského 
života 

 vysvetliť argumenty pre a proti, 
týkajúce sa tejto témy 

Ústne hodnotenie Ústne odpovede 

 Mravné dôsledky 
pornografie 
a promiskuitného života na 
človeka 

1  si uvedomiť škodlivé 
dôsledky pornografie 
a promiskuitného života 

 poznal dôsledky promiskuitného 
života a škodlivosť pornografie 

Ústne hodnotenie Ústne odpovede 
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Poznámka k procesu: 
 
Etická výchova vychováva k mravnej zrelosti tým spôsobom, že navodzuje aktivity, ktoré: 

1. napomáhajú prežitie a pochopenie etických hodnôt najmä prostredníctvom vnímania situácií, prírody, seba a druhých /senzibiliyácia/, 
2. uľahčujú porozumenie a interiorizáciu súvisiacich hodnôt a noriem /hodnotová reflexia/, 
3. umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania /nácvik v podmienkach triedy/, 
4. prenos skúsenosti, ktoré si žiaci osvojili v škole, do každodenného života /zovšeobecnenie a prenos/ 

Tieto štyri body predstavujú metodické kroky pre účinnú etickú výchovu. 
Predpokladom účinnosti etickej výchovy je splnenie určitých podmienok, najmä: 
-bezpodmienečné prijatie každého študenta, vytváranie priateľských vzťahov v skupine, pozitívne očakávania /atribúcia/, induktívna     disciplína,  
-zdôrazňovanie prosociálnych hodnôt, ako sú spolupráca a pomoc, 
-kontakty učiteľa so študentmi aj mimo hodín etickej výchovy, z toho dôvodu má etickú výchovu učiť učiteľ, ktorý v triede učí aj iné predmety. 
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Názov predmetu Chémia1,2 

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

Ročník  prvý a druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Vyučovanie chémie s dotáciou 1 hodina týždenne v 1. a 2. ročníku tvorí základné učivo spolu 
s výberovým učivom a laboratórnymi cvičeniami 66 hodín. Predmet zahŕňa učivo všeobecnej chémie, 
vybrané kapitoly z anorganickej a organickej chémie, vrátane poznatkov z biochémie, s dôrazom na 
chemické prvky, anorganické a organické zlúčeniny, ktoré sú dôležité v potravinárstve.  

Predmet chémia v učebnom odbore 6445 H kuchár svojim obsahom nadväzuje na učivo základnej 
školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov, tém a  
podtém. Učivo sa skladá z poznatkov o všeobecnej chémii, periodickej sústave prvkov, o chemickom 
názvosloví prvkov a zlúčenín, chemických zlúčeninách a ich chemickej väzbe, roztokoch, 
exotermických a endotermických reakciách, niektorých nekovových a kovových prvkov, základoch 
organickej chémie, uhľovodíkoch a ich derivátoch, plastoch, prírodných látok a o základoch biochémie 
a vzťahu chémie k metabolickému procesu živých organizmov. Žiaci si musia uvedomiť, že chémia 
a jej chemické procesy poskytujú ľuďom nie len nové poznatky, ktoré postupne využívajú, ale 
ovplyvňuje aj zmeny výroby, spôsob života, výživu a rôzne biochemické výskumy. 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.   

Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali základné chemické vedomosti a osvojili si základné 
zručnosti, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti bezpečnej práce 
a manipulácie s chemickými látkami, aby tieto mohli využívať v danom odbore aj v bežnom živote, mať 
schopnosti poskytnúť prvú pomoc pri popálení kyselinami alebo zásadami, aby si žiaci uvedomili 
pozitívny a negatívny dopad chemických látok na zdravie a životné prostredie človeka.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak v procese výučby má možnosť spolupracovať, učiteľ má povinnosť 
motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu chémia 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Dôležitou 
súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov je 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 chémia je veľmi úzko 
previazaný s predmetom potraviny a výživa a technológia.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu chémia patria aj chemické 
experimenty a laboratórne cvičenia. Mnohé chemické experimenty 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 odbornej učebni chémie a v bežnej triede.  
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu chémia v učebnom odbore 6445 H kuchár je poskytnúť žiakom súbor 
vedomostí, zručností a kompetencií o chemických látkach, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi 
nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj 
v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných 
pojmoch, osvoja si chemické názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce 
s chemickými látkami. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a  
praktických zručností, že chemické 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 chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje k 
tomu, aby si 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 
celého svojho života.  
 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
    Absolvent má: 
    - logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
    - vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
    - vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia. 
 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v štátnom, materinskom jazyku 
    Absolvent má: 
    - správne sa vyjadrovať v štátnom, materinskom jazyku v písomnej a hovorenej 
      forme, 

 - identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné  zdroje, 
    - kriticky hodnotiť získané informácie. 
 
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
    Absolvent má: 
    - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
    - pozitívne motivovať seba a druhých, 
    - ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
    - stanoviť priority cieľov, 
    - prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje. 
 
Odborné kompetencie 
 
a) Požadované vedomosti 
    Absolvent má: 
    - aplikovať všeobecnú, anorganickú, organickú chémiu,  
    - aplikovať medzinárodnú sústavu SI , 
    - správne používať chemické názvoslovie, odborné chemické pojmy 

 - charakterizovať materiály, suroviny, chemikálie a produkty príslušnej výroby, ich  vlastnosti a 
zloženie, vedieť ich použitie vo výrobe a správne uskladňovanie, 

 - vysvetliť vzťahy výroby a životného prostredia a ich praktické využitie podľa    príslušného odboru 
a technológie. 

. 
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b) Požadované zručnosti 
    Absolvent vie: 
    - aplikovať získané vedomosti pri príprave a kontrole výroby, 
    - využívať nadobudnuté zručnosti pri práci na odbornom pracovisku, 
    - odoberať vzorky, pripravovať ich na analýzu, 
    - efektívne hospodáriť so surovinami, materiálmi a energiami. 
 
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
    Absolvent sa vyznačuje: 
    - dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 
    - samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 
    - manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 
    - potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam. 

 

 

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 

organická chémia 

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

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

základy biochémie 

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

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

 

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, ... 

všeobecná 
a anorganická chémia 

Čipera, J. a kol.: Chémia 
pre UO SOU. SPN 
Bratislava, 1984 
Blažek, Fabini: Chémia pre 
SOŠ a ŠO SOU 
nechemického zamerania. 
SPN Bratislava, 2005 
Široká, J.: Chémia. Príroda, 
Bratislava 2003 
Poláček, Š, Puškáš, J.: 
Chemické názvoslovie 

dataprojektor  
PC 
magnetická 
tabuľa 
tabuľa 
videotechnika 

chemické 
tabuľky 
laboratórne sklo 
chemické 
suroviny 
ochranné 
pomôcky 

Internet  
 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

 265 

a základné chemické 
výpočty. Príroda Bratislava, 
1999 

organická chémia 

Čipera, J. a kol.: Chémia 
pre UO SOU. SPN 
Bratislava, 1984 
Blažek, Fabini: Chémia pre 
SOŠ a ŠO SOU 
nechemického zamerania. 
SPN Bratislava, 2005 
  

dataprojektor 
PC 
tabuľa 
videotechnika  

chemické 
tabuľky 
laboratórne sklo 
chemické 
suroviny 
ochranné 
pomôcky 

CD – Prírodné 
zdroje 
uhľovodíkov 
a princíp 
priemyselného 
spracovania 
ropy 

základy biochémie 

Škárka, B., Szemes, V.: 
Biochémia. PROMP, 
Bratislava 2005 

dataprojektor 
videotechnika  
PC 
tabuľa 
 

chemické 
tabuľky 
laboratórne sklo 
chemické 
suroviny 
ochranné 
pomôcky 

CD – Význam 
enzýmov pri 
priebehu 
chemických 
reakcií v živých 
organizmoch 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   CHÉMIA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín     
z toho 33 h ŠVP  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

všeobecná chémia 
a anorganická chémia 

33 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Úvod do štúdia chémie 1 fyzika 

chémia ZŠ 

 charakterizovať predmet 
chémie, význam chémie 

 charakterizoval význam 
chémie ako prírodnej vedy 

frontálne skúšanie ústne odpovede 

 Atómy a chemické 
prvky 

Zloženie a štruktúra 
atómov 

Elektrónový obal atómu 

Názvoslovie chemických 
prvkov 

3 fyzika 

chémia ZŠ 
 

 
 

 

 

 

 

 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 

Periodická sústava 
chemických prvkov 

1 chémia ŽŠ 

 

 

 

 

 

 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 

didaktický test 

 

 Chemické väzby, 
molekuly, chemické 
zlúčeniny 

Podmienky vzniku 
chemických väzieb 

Typy chemických väzieb 

2  

 

 

 

 

 

 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 

 charakterizovať kovalentnú 

 vysvetlil podstatu 
chemickej väzby a poznať 
podmienky vzniku 
chemickej väzby 

 vymenoval typy 
chemických väzieb 

 správne používal všetky 
pojmy   

 vysvetlil kovalentnú väzbu, 
nepolárnu a polárnu 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

 

ústne odpovede 

didaktický test 
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väzbu, nepolárnu a polárnu 
kovalentnú väzbu, iónovú 
väzbu 

kovalentnú väzbu, iónovú 
väzbu 

 Názvy a vzorce 
anorganických zlúčenín 

Oxidačné číslo 

Názvy a vzorce binárnych 
zlúčenín (oxidy) 

Názvy a vzorce binárnych 
zlúčenín (halogenidy, 
bezkyslíkaté kyseliny) 

Názvy a vzorce 
trojprvkových zlúčenín 
(oxokyseliny, hydroxydy) 

Názvy a vzorce solí 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 definovať oxidačné číslo 
 aplikovať pravidlá určovania 

oxidačných čísel atómov 
v molekulách prvkov a 
zlúčenín  

 napísať názvy a vzorce 
vybraných anorganických 
zlúčenín 

 správne definoval 
oxidačné číslo 

 správne použil pravidlá na 
určovanie oxidačných čísel 
atómov v molekulách 
prvkov a zlúčenín  

 vedel správne písať vzorce 
vybraných anorganických 
zlúčenín 

ústne  skúšanie 

písomné skúšanie 

 

ústne odpovede  

skupinová písomná 
práca 

 

 Zmesi a roztoky 

Zmesí, zloženie zmesí, 
roztoky 

Voda 

Vzduch 

Príprava roztokov 
určitého zloženia, 
rozpúšťanie látok -  
praktické cvičenie 

4 ekológia 

matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 definovať pojmy chemická 
látka, zmes (homogénna, 
nehomogénna), zložky zmesi 

 vysvetliť rozdiel medzi 
zmesou a chemickou látkou 

 charakterizovať roztoky 
a rozdelenie roztokov 

 vysvetliť pojem rozpustnosť 
látok 

 vedieť určiť mólovú hmotnosť 
prvkov a zlúčenín pomocou 
PSP 

 poznať zloženie vzduchu 

 vysvetli pojmy chemická 
látka, zmes (homogénna, 
nehomogénna), zložky 
zmesi 

 vysvetlil rozdiel medzi 
zmesou a chemickou 
látkou 

 charakterizoval roztoky 
a rozdelenie roztokov 

 vysvetliť pojem 
rozpustnosť látok 

 vedel určiť mólovú 
hmotnosť 3 prvkov a 3 
zlúčenín pomocou PSP 

 poznal zloženie vzduchu 

ústne skúšanie 

písomné skúšanie 

 

ústne odpovede  

písomná práca 

praktické cvičenie 

 Chemické reakcie 

Zápisy chemických 
reakcií chemickými 
rovnicami 

        Termochémia, rýchlosť          
        chemických reakcií  
         
        Redoxné reakcie,  
        oxidácia, redukcia 

        Praktické využitie           
        redoxných dejov,     

7 matematika 

informatika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vysvetliť pojem chemická 
rekcia (dej), reaktanty, 
produkty chemickej rekcie, 
chemická rovnica, zákon 
zachovania chemických 
rovníc 

 zapísať jednoduché chemické 
reakcie chemickými rovnicami 

 vysvetliť pojem oxidácia 
a redukcia, oxidovadlo a 
redukovadlo 

 vysvetliť rozdiel medzi kyslými 
a zásaditými roztokmi, 

 vysvetlil pojem chemická 
rekcia (dej), reaktanty, 
produkty chemickej rekcie, 
chemická rovnica, zákon 
zachovania chemických 
rovníc 

 správne písal jednoduché 
chemické reakcie 
chemickými rovnicami 

 vysvetlil pojem oxidácia 
a redukcia, oxidovadlo a 
redukovadlo 

 vysvetlil rozdiel medzi 

ústne skúšanie 

písomné skúšanie 

 

ústne odpovede  

písomná práca 

praktické cvičenie 
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        elektrolýza 

        Kyslosť a zásaditosť    
        roztokov, pH, indikátory 

        Stanovovanie pH   
        roztokov – praktické  
        cvičenie 

        Skúmanie vplyvu faktorov   
        pôsobiacich na rýchlosť    
        chemickej reakcie –    
        praktické cvičenie        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zavedenie PH, indikátory kyslými a zásaditými 
roztokmi, zavedenie PH, 
indikátory 

 Nekovy  

Vodík, kyslík – vlastnosti, 
výskyt, výroba, použitie 

Síra, kyselina sírová, 
dôležité zlúčeniny – 
vlastnosti, výroba, 
použitie 

        Uhlík, uhličitany –   
        vlastnosti, výskyt, použitie 

        Dusík, dusičnany,  
        priemyselné hnojivá a ich     
        vplyv na životné    
        prostredie 

        Halogény, kyselina   
        chlorovodíková, chlorid   
        sodný 

5 ekológia 

potraviny a výživa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 poznať vlastnosti, výskyt 
a použitie prvkov (vodík, 
kyslík, ozón, síra, uhlík, dusík, 
halogény 

 ovládať vlastnosti kyseliny 
sírovej a chlorovodíkovej 

 poznať vlastnosti a výskyt 
chloridu sodného, uhličitanov, 
dusičnanov a ich vplyv na 
životné prostredie 

 popísal vlastnosti, výskyt 
a použitie prvkov (vodík, 
kyslík, ozón, síra, uhlík, 
dusík, halogény 

 vysvetlil vlastnosti kyseliny 
sírovej a chlorovodíkovej 

 poznal vlastnosti a výskyt 
chloridu sodného, 
uhličitanov, dusičnanov 
a ich vplyv na životné 
prostredie 

písomné skúšanie 

frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

didaktický test 

demonštrácia – 
stanovenie PH 
roztokov 

 Kovy  

Vlastnosti kovov, korózia 
kovov 

Vlastnosti, výskyt, výroba 
a použitie Na, K, Ca, Al 

Vlastnosti, výskyt, výroba 
a použitie Sn, Pb, Fe, Cu, 
Ag, Au 

Zliatiny – vlastnosti, 
význam, použitie 

4 ekológia 

technológia 

odborný výcvik 

 poznať niektoré významné 
kovy a ich základné vlastnosti 

 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 

 vysvetlil koróziu a jej 
dôsledky a ochranu proti 
korózii 

 vysvetlil  význam 
a použitie dôležitých zliatin  

písomné skúšanie 

frontálne ústne 
skúšanie 

 

didaktický test 

ústne odpovede 

 

 Prvá pomoc pri 
popáleninách 

1   vysvetliť postup prvej pomoci 
pri popálení kyselinami 

 demonštroval  postup 
prvej pomoci pri popálení 

ústne skúšanie 

 

ústne odpovede 

referát 
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kyselinami a zásadami 

 

 vysvetliť postup prvej pomoci 
pri popálení hydroxidmi 

kyselinami 
 demonštroval postup prvej 

pomoci pri popálení 
hydroxidmi 

 

 

ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   CHÉMIA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  
z toho 33 h ŠkVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

organická chémia a 
biochémia 

33 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Úvod do štúdia 
organickej chémie 

1 fyzika 

chémia  1. roč. 

 definovať predmet organická 
chémia 

 definoval predmet 
organická chémia 

frontálne skúšanie ústne odpovede 

 Vlastnosti uhlíka a 
organické zlúčeniny 

Zloženie organických 
zlúčenín 

Rozdelenie organických 
zlúčenín 

2 fyzika 

chémia 1. roč. 
 

 

 

 popísať vlastnosti uhlíka a 
organických zlúčenín 

 vysvetliť prvkové zloženie 
organických látok 

 popísal vlastnosti uhlíka a 
organických zlúčenín 

 vysvetlil prvkové zloženie 
organických látok 

ústne skúšanie ústne odpovede 

 Uhľovodíky a ich zdroje 

Alkány, výroba, 
vlastnosti, použitie 

Alkény, výroba, 
vlastnosti, použitie 

Alkíny, výroba, vlastnosti, 
použitie 

Arény, výroba, vlastnosti, 
použitie 

4 chémia 1. roč. 

matematika 

 

 

 

 

 poznať klasifikáciu 
uhľovodíkov, ich zdroje, 
charakteristiku a použitie 

 ovládať názvoslovie a 
vlastnosti alkánov, alkénov, 
alkínov a arénov  

 poznal klasifikáciu 
uhľovodíkov, ich zdroje, 
charakteristiku a použitie 

 ovládal názvoslovie a 
vlastnosti alkánov, 
alkénov, alkínov a arénov 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

 

ústne odpovede 

skupinová práce 

 

 Deriváty uhľovodíkov 

Deriváty podľa 
charakteristickej skupiny  

Klasifikácia alkoholov, ich 
vlastnosti a použitie 

6 potraviny a výživa 

odborný výcvik 

 

 

 charakterizovať deriváty 
uhľovodíkov a poznať ich 
základné názvoslovie 

 rozdeliť deriváty uhľovodíkov 
podľa charakteristickej 
skupiny 

 vysvetliť vplyv freónov na 

 charakterizoval deriváty 
uhľovodíkov a poznať ich 
základné názvoslovie 

 rozdelil deriváty 
uhľovodíkov podľa 
charakteristickej skupiny 

 vysvetlil vplyv freónov na 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

 

ústne odpovede 

 

skupinová práca 
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Aldehydy, ketóny 

Karboxylové kyseliny, 
výroba, vlastnosti a 
použitie 

 

 

 

životné prostredie 
 opísať vlastnosti a použitie 

alkoholov, aldehydov, ketónov 
a karboxylových kyselín 

životné prostredie 
 opísal vlastnosti a použitie 

alkoholov, aldehydov, 
ketónov a karboxylových 
kyselín 

 Chémia prírodných 
látok 

Prehľad prírodných látok 

Chemické deje v živých 
organizmoch 

2 

 

 

 

potraviny a výživa 

 

 

 charakterizovať zloženie a 
vlastnosti živých organizmov 

 popísať chemické deje v 
živých organizmoch 

 charakterizoval zloženie a 
vlastnosti živých 
organizmov 

 popísal chemické deje v 
živých organizmoch 

ústne  skúšanie 

 

ústne odpovede  

 

 Lipidy 

Vlastnosti a zloženie 
lipidov 

        Klasifikácia a biologický  
        význam lipidov  
         
        Skúmanie vlastnosti  
        lipidov - praktické  cv. 

3 potraviny a výživa 
odborný výcvik 
 

 

 opísať vlastnosti a zloženie 
lipidov 

 poznať klasifikáciu a 
biologický význam lipidov 

 opísal vlastnosti a zloženie 
lipidov 

 poznal klasifikáciu a 
biologický význam lipidov 

ústne skúšanie 

písomné skúšanie 

 

ústne odpovede  

písomná práca 

praktické cvičenie 

 

 Sacharidy 

Vlastnosti, zloženie a 
klasifikácie sacharidov 

Monosacharidy 

        Oligosacharidy 
        
        Polysacharidy  
 
        Rozpustnosť škrobu - 
        praktické cvičenie  

5 ekológia 

potraviny a výživa 

 

 

 

 

 popísať vlastnosti, zloženie, 
klasifikáciu a biologický 
význam sacharidov 

 popísal vlastnosti, 
zloženie, klasifikáciu a 
biologický význam 
sacharidov 

písomné skúšanie 

frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

písomná práca 

ústne odpovede 

praktické cvičenie 

 Bielkoviny 

Stavba makromolekúl a 
biologická funkcia 
bielkovín 

Jednoduché a zložené 
bielkoviny 

2 ekológia 

technológia 

odborný výcvik 

 poznať vlastnosti, zloženie, 
klasifikáciu a biologickú 
funkciu bielkovín  

 poznal vlastnosti, zloženie, 
klasifikáciu a biologickú 
funkciu bielkovín  

frontálne ústne 
skúšanie 

 

ústne odpovede 

 

 Biokatalizátory 

Vitamíny 

Enzýmy 

3 ekológia 

odborný výcvik 

potraviny a výživa 

 vysvetliť vlastnosti a význam 
vitamínov, ich hlavné zdroje 

 vysvetliť chemické zloženie a 
biologickú funkciu enzýmov 

 vysvetlil vlastnosti a 
význam vitamínov, ich 
hlavné zdroje 

 vysvetlil chemické zloženie 

ústne skúšanie ústne odpovede 
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Hormóny 

 

 poznať chemické zloženie a 
biologickú funkciu hormónov 

a biologickú funkciu 
enzýmov 

 poznal chemické zloženie 
a biologickú funkciu 
hormónov 

 Z chémie bežného 
života 

Cudzorodé látky v 
potravinách 

Pesticídy 

Plasty 

 

3 ekológia 

technológia 

odborný výcvik 

 poznať kontaminujúce látky v 
potravinách, ich príčiny a 
zdroje 

 vysvetliť pesticídy ako 
biologicky aktívne chemické 
prostriedky a ich negatívne 
účinky na životné prostredie 

 pochopiť plasty ako významnú 
skupinu materiálov, 
charakterizovať hlavné 
prednosti a nedostatky plastov 

 poznal kontaminujúce 
látky v potravinách, ich 
príčiny a zdroje 

 vysvetlil pesticídy ako 
biologicky aktívne 
chemické prostriedky a ich 
negatívne účinky na 
životné prostredie 

 pochopil plasty ako 
významnú skupinu 
materiálov, charakterizoval 
hlavné prednosti a 
nedostatky plastov 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

ústne odpovede 

písomná práca 

referát 

 Chémia a životné 
prostredie 

Kyslé dažde, príčiny a 
dôsledky 

Skleníkový efekt, 
ozónové diery, príčiny a 
dôsledky 

2 ekológia 

odborný výcvik 

 poukázať na vzťah chémie a 
ochranu a tvorbu životného 
prostredia 

 poukázal na vzťah chémie 
a ochranu a tvorbu 
životného prostredia 

ústne skúšanie 

 

ústne odpovede 

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 
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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 

 
 
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 Biológia1 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 
 
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 učebnom odbore kuchár 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 a starostlivosťou o telo a ľudské 
zdravie. Učivo sa skladá z poznatkov zo  všeobecnej biológie, anatómie ľudského tela a základov 
genetiky. Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom 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. 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.   

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi  chémia 
a odborný výcvik.    

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 učebného 
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 
parcionálne 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 biológia patria aj exkurzie do 
prírody. Mnohé pracovne 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.  
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu biológia v učebnom odbore 64452 H kuchára  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, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o stavbe 
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ľudského tela a vybraných chorobách. Osvoja si spôsoby starostlivosti o svoje zdravie. Získajú 
predstavu o základných vzťahoch medzi organizmom a vonkajším prostredím.  
 
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.  
  

 

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 

Človek a životný štýl 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 

Génová technika 
Reproduktívna- riadený rozhovor 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, ... 

Všeobecná biológia 
Biológia pre gymnáziá 
Švihrová A. Biológia 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrazy, atlas, 
modely 

Internet  
CD   

Biológia človeka 
Hluchová L. Zdravoveda 
Biológia pre gym. 6 
Biológia pre 3. ročník gym. 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrázkový 
materiál 

Zdravoveda- 
časopis 

Človek a životný štýl 
Hluchová L. Zdravoveda 
Biológia pre gym. 6 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

atlas CD  

Génová technika 
Biológia pre gym. 6 Tabuľa Obrázkový 

materiál 
Internet 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

 276 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  BIOLÓGIA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  
z toho 33 h ŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Všeobecná biológia 11  Žiak má: Žiak:   

 Biológia a jej rozdelenie 1 Chémia 
OVY 
PVY  

 Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotlivé vedné odbory 

 Bez problémov 
charakterizoval všetky 
vedné odbory 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Pracovné metódy biológie 1  Pochopiť činnosť 
jednotlivých metód 

 Popísal jednotlivé 
pracovné metódy  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Frontálne skúšanie 

 Teórie vzniku života 1  Opísať jednotlivé teórie 
vzniku života  

 Charakterizoval jednotlivé 
teórie vzniku života 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

 Zloženie a stavba bunky 3  Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotlivé zložky bunky 

 Vysvetliť význam  
jednotlivých organel 

 Bez problémov 
charakterizoval štruktúry 
bunky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Didaktický test 

 Pletivá a tkanivá 2  Popísať pletivá a tkanivá  Popísal pletivá a tkanivá Ústne skúšanie Ústne skúšanie 

 Základy mikrobiológie 3  Zvládnuť základy 
mikrobiológie 

 Zvládol Ústne skúšanie Didaktický test 

BIOLOGIA ČLOVEKA 13  Žiak má: Žiak:   

 Oporná sústava-kostra 
 Tráviaca sústava a výživa 
 Dýchacia sústava 
 Telové tekutiny 
 Vylučovacia sústava 
 Nervová sústava 
 Rozmnožovacia sústava 

1 
3 
1 
3 
1 
2 
2 

Chémia 

OVY 

PVY 

 Vysvetliť zloženie ľudskej 
kostry  

 Charakterizovať  a popísať 
jednotlivé sústavy 

 Vysvetlil správne jednotlivé 
sústavy 

 Správne charakterizoval 
orgány 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Didaktický test 

ČLOVEK A ŽIVOTNÝ 
ŠTÝL 

6  Žiak má: Žiak:   
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 Zdravie a choroba 
 Hygiena a zdravie 
 Zlozvyky- alkohol, 

fajčenie 
 Racionálna výživa 

2 
1 
2 
1 
3 

Chémia 

Odborný výcvik 

PVY 

 Vysvetliť pojem zdravie a 
choroba 

 Uviesť jednotlivé zlozvyky 
 Poznať význam 

racionálnej výživy 

 Opísal jednotlivé druhy 
chorôb  

 Uviedol jednotlivé zlozvyky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Ústna odpoveď  

GÉNOVÁ TECHNIKA 3  Žiak má: Žiak:   

 Základné genetické 
pojmy 

 Nukleové kyseliny 
 Chromozómy 

1 
 

1 
1 

Chémia 

Odborný výcvik 

 Vysvetliť genetické pojmy 
 Charakterizovať NK 
 Opísať chromozómy 

 Žiak poznal základné 
genetické pojmy 

 Charakterizoval NK a 
chromozómy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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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 
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Názov predmetu Matematika1 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti  

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 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./    
 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 učebnom odbore svojim obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, 
rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov.  

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do štyroch tematických celkov:  

I. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

II. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

III. Geometria a meranie  

IV. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

 

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 dobrej práce 
a manipulácie s matematickými vzťahmi, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, hlavne pri  
svojej  odbornej  práci .   

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. 

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 
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poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet matematika je veľmi 
úzko previazaný s odbornými predmetmi vo všetkých jeho tematických celkoch.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu matematika v učebnom odbore je poskytnúť žiakom  súbor 
vedomostí, zručností a kompetencií v matematických základných postupoch, 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. 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 všetkému 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, 
 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.  
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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  

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 

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 

 

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 

 

 
J. Barták – Š.  Bojtár – J. 
Kepka  
MATEMATIKA 1,  Pre 
dvojročné a trojročné učebné 
odbory SOU   
Bratislava,  1987   
Karel Kindl : Sbírka úloh 
z algebry  
Pro základní devitileté  školy,  
SNP, n.p.  1970     
 

 
Dataprojektor  
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna 
tabuľa 
 
 

 
Matematické 
tabuľky 
Zbierky úloh 
Kalkulačky 
Obrazové 
pomôcky 

 
Internet  
Reálne  čísla 

Vzťahy, funkcie, 
tabuľky, diagramy 

 

  
J. Barták -  Š. Bojtár – J. Kepka  
MATEMATIKA 1, Pre 
dvojročné a  trojročné  učebné  
odbory SOU  
Bratislava, SPN 1987  
Karel Kindl : Sbírka  úloh  
z algebry  

 
Dataprojektor 
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna  
 

 
Matematické 
tabuľky 
Kalkulačky 
Zbierky úloh 
Obrazové  
 

 
CD –  základné 
vzorce  pre  
rozklad výrazov 
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Pro základní devitileté školy, 
SNP, n.p.  1970   

tabuľa 
 
Videotechnika  

pomôcky 

Geometria a 
meranie 

 

 
J. Barták -  Š. Bojtár – J. Kepka  
MATEMATIKA  1, Pre 
dvojročné a  trojročné  učebné  
odbory SOU  
Bratislava, SPN 1987  
Karel Braniš : Sbírka  úloh 
z matematiky pre SOŠ, 1.časť  
SNP, n.p.  1989    

 
Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna 
tabuľa 
 

 
Zbierky úloh   
Kalkulačky  
Matematické  
tabuľky 

 
CD –  riešenie 
rovníc   
Internet 

Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, 

štatistika 

 

   
J. Barták – Š. Bojtár – J. Kepka  
MATAMATIKA  2, Pre 
dvojročné a trojročné učebné 
odbory SOU  
Bratislava, SPN 1985  
F. Jirásek, K. Braniš, S. Horák,  
M . V acek: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ 
a študijné odbory SOU, 2. časť  

 
Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna 
tabuľa 
 

 
Zbierky úloh   
Kalkulačky  
Matematické  
tabuľky 

 

 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

 284 
 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    MATEMATIKA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín, z toho 1 h ŠVP + 1 h 
ŠkVP, t. j. 33 h ŠVP + 33 h ŠkVP 

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: 

  

 Prirodzené čísla , 
aritmetické operácie 

1 

 
FYZ 
Praktické výpočty v odborných 
predmetoch 

 Charakterizovať prirodzené 
čísla 

 Poznať základné operácie  
s prirodzenými  číslami  
 

 Vedieť dané  úkony využiť 
pri  praktických úlohách    

 Popísať  základné  použi – 
tie  kalkulačky  pri 
praktických  úlohách    

 Vedel charakterizovať 
prirodzené čísla  

 Vedel základne počtové 
úkony ( sčítanie, odčítanie,  
delenie , násobenie) 

 Vedel dané úkony využiť pri 
praktických úlohách 

 Vedel využiť kalkulačku  pri 
praktických úlohách  

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne  

 skúšanie 

 Ústne  skúšanie  

Praktické   

 cvičenia 

 / rieš.  úloh  / 

 Celé  čísla, základné 
počtové operácie   

2 

 

 Charakterizovať  celé čísla , 
vedieť znázorniť na  
číselnej  osi  

 Ovládať  základné počtové 
operácie  

 Vedieť pracovať 
s kalkulačkou 

 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 

 

 Racionálne  čísla, 
aritmetické  úkony 

2 

 Vedieť charakterizovať 
racionálne čísla, označenie 
množiny, znázornenie na 
číselnej osi  

 Vedieť základne operácie 
s desatinnými číslami  

 Vedieť premenu zlomku na 
desatinné číslo 

 Vedieť základne operácie 
s číslami ,  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 

 

 Zlomky 

3 

 Vedieť premenu zlomku na 
desatinné číslo  

 Vedieť základne operácie 
so zlomkami  

 Vedieť použiť pri 
praktických výpočtoch dané 
vedomostí  

  Vedel určiť zlomok 
v desatinnom tvare 

 Správne vykonával počtové 
operácie so zlomkami  

 Vedel ich využiť pri 
praktických výpočtoch  

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová písomná 
práca 
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 Trojčlenka 

3 

FYZ 

Praktické výpočty v odborných 
predmetoch 

 Vedieť zostaviť trojčlenku, 
jej praktický výpočet  

 Vedieť použiť pri priamej 
a nepriamej úmere 

 Vedel zostaviť trojčlenku 
 Vedel určiť neznámu 

praktickým výpočtom  
 Vedel riešiť praktické úlohy 

pomocou trojčlenky  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Percentá 

3 

 Vedieť definovať pojem 
percento  

 Ovládať spôsob počítania 
pomocou trojčlenky 

 Ovládať počítať pomocou 
vzorcov 

 Vedieť určiť základne 
veličiny  percentového 
počtu 

 Vedel definovať 1 % 
 Vedel využiť trojčlenku pri 

výpočte percentového počtu  
 Ovláda základne vzťahy 

a veličiny percentového 
počtu, ich výpočet  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Didaktický  test 

 Percentová časť  

2 

 Vedieť riešiť úlohy 
o percentovej časti  ovládať 
základný vzorec  

 Vedieť využiť kalkulátor pri 
výpočtoch 

 Vedieť riešiť úlohy na 
premenu devízových 
prostriedkov 

 Vedel riešiť úlohy 
o percentovej časti, vedel 
použiť základné vzťahy 

 Správne určil výsledky  
praktických úloh pomocou 
kalkulačky 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

 Matematizácia reálnej 
situácie, slovné úlohy 

4 

Praktické výpočty v odborných 
ekonomických predmetoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vedieť rozhodovať o  

výhodnosti nákupu alebo 
zľavy,  
 

 
 Vedel rozhodovať o 

výhodnosti nákupu alebo 
zľavy 

 Vedel vypočítať daň  

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Mocniny s prirodzeným  
exponentom ,  celým   
exponentom   

 Operácie s mocninami 

3 

 Vedieť definovať mocninu 
 Vedieť základne pravidlá 

pre počítanie s mocninami 
vedieť základne pravidlo 
pre mocniny s celým 
exponentom 

 Vedieť praktické výpočty  
 Vedieť používať  kalkulátor 

a výpočet druhej a tretej 
mocniny 

 Správne definoval mocninu 
a ovláda základne vzťahy  
pre počítanie s mocninami  

 Vie správne prevádzať 
praktické výpočty  

 Vie pri praktických 
výpočtoch  využiť 
kalkulačku  

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

 

 Odmocniny 3   Vedieť definovať  Vedel definovať odmocninu  Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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odmocninu, vedieť určiť 
druhú a tretiu odmocninu 
pomocou kalkulačky 

 Vedieť použiť dané 
vedomostí pri praktických 
výpočtoch  

 Vedel určiť hodnotu 
odmocniny  

 Vedel využiť kalkulačku pri 
výpočte odmocniny   

 Didaktický test 

 

 Finančná matematika 
v domácnosti 

4 

  Vedieť rozhodovať 
o výhodnosti nákupu alebo 
zľavy, poistenia 

 Vedieť vypočítať rôzne typy 
daní z bežného života 

 

 Vedel rozhodovať 
o výhodnosti nákupu alebo 
zľavy, poistenia 

 Vedieť vypočítať rôzne typy 
daní z bežného života 

  

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 

II. Vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy 20 

 
Žiak má: Žiak 

  

 

 Pojem  výraz, rozdelenie         
výrazov 

1 

Využitie  poznatkov  pri  
riešení úloh  z odborných  
predmetov   a   odbornej  
praxe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vysvetliť pojem výraz 
 Vedieť vymenovať výrazy 
 Vedieť robiť praktické 

výpočty číselných výrazov 

 Vedel vysvetliť pojem výraz  
  Vymenovať rôzne druhy 

výrazov  
 Správne prevádzal 

praktické výpočty  

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Sčítanie a odčítanie 
výrazov    

 Násobenie  výrazov    
2 

 Vedieť sčítavať výrazy 
 Vedieť uskutočniť odčítanie 

výrazov  
 Vedieť previesť násobenie 

výrazov 

 Správne uskutočňoval 
sčítanie , odčítanie  výrazov  

 Vedel uskutočniť  správne 
násobenie výrazov  a ich 
úpravu  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Hodnota  výrazu  

1 

 Vedieť dosadiť do výrazu  
 Vedieť uskutočniť základne 

počtové úkony  
 Správne určiť číselnú 

hodnotu výrazu  
 Vedieť použiť pri výpočtoch 

kalkulačku 

 Vedel dosadiť do výrazu 
uskutočňovať základne 
počtové úkony  

 správne určil číselnú 
hodnotu výrazu 

 Vedel pri výpočtoch využiť 
kalkulačku    

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Delenie  výrazov 

1 

 Vedieť deliť výraz 
jednočlenným výrazom  

 Vedieť prevádzať úkony 
s lomenými výrazmi  

 Vedel previesť delenie 
výrazu  jednočlenom  

 Vedel prevádzať úkony 
s lomenými výrazmi  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 / úlohy /   

Didaktický  test 

 Druhá mocnina 
dvojčlena, rozdiel  
druhých  mocnín 

3 

 

 Uviesť základný vzorec  pre 
druhú mocninu dvojčlena 

 Vedieť využiť daný vzorec 
pri praktických výpočtoch  

 Vedel základne vzorce  pre 
druhú , tretiu mocninu 
dvojčlena  

 Vedel využiť vzorec pri 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 
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 Vedieť realizovať druhú 
mocninu aj pomocou 
násobenia  

 Vedieť využívať vzorec 
rozdiel druhých mocnín na 
rozklad mnohočlenu  

praktických výpočtoch  
  Vedel rozložiť rozdiel 

druhých mocnín  na súčin 
dvojčlenov  

 Hodnota výrazu,  slovné    
úlohy 

2 

 
Odborné  predmety, odborná 
prax 
 
 

 Vedieť dosadiť do výrazu  
 Vedieť uskutočniť základne 

počtové úkony  
 Správne určiť číselnú 

hodnotu výrazu  
 Vedieť použiť pri výpočtoch 

kalkulačku 

 Vedel dosadiť)t do výrazu 
a previesť dané počtové 
úkony 

 Správne určil hodnotu 
výrazu   

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Výrazy,  riešenie  úloh 

2 

 Vedieť uskutočniť základne 
počtové úkony 

 Vedieť použiť pri výpočtoch 
kalkulačku 

 Vedel uskutočniť zadané 
počtové úkony  

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Lineárne rovnice 
s jednou  neznámou 

2 

 Vedieť základné 
ekvivalentné úpravy  

 Vedieť riešiť jednoduché 
rovnice  

 Správne vymenoval 
základne ekvivalentné 
úpravy pri riešení rovníc  

 Vedel s istotou riešiť 
jednoduché rovnice , vie 
samostatne riešiť aj 
zložitejšie  rovnice 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Didaktický  test 

 Vyjadrenie neznámej zo  
vzorca   

2 

 
Odborné  predmety, odborná 
prax 
 
FYZ 

 Vedieť využívať 
ekvivalentné úpravy  

 Riešenia rovníc pri 
vyjadrovaní neznámej zo 
vzorca   

 Vedieť riešiť praktické úlohy 

 Vedel využívať ekvivalentné 
úpravy  pri  vyjadrovaní  
neznámej veličiny zo vzorca 

 Vedel riešiť praktické úlohy  

 

 

 

 

 Lineárne nerovnice 
s jednou neznámou  

2 

 Vedieť ekvivalentné  úpravy 
pri riešení nerovníc  

 Vedieť zapísať vzťah 
nerovnosti pomocou 
intervalu 

 Vedieť zakresliť interval  
ako množinu čísel 

 Vedel ekvivalentné úpravy 
pri riešení nerovníc 

 Vedel zapísať riešenie 
nerovnice  pomocou 
intervalu  

 Vedel znázorniť riešenie 
nerovnice na číselnej osi  
 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Slovné  úlohy 

2 

 Vedieť matematizovať danú 
situáciu pri riešení 
praktických úloh  

 Vedieť urobiť rozbor úlohy  
 Vedieť uviesť základne 

metódy riešenia  

 Vedel matematizovať  
reálnu situáciu pri riešení 
úloh 

 Správne urobil rozbor úlohy 
 Správne využil počtové 

úkony a riešil úlohu   

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

 288 
 

 Určiť správny výsledok 

III. Geometria a meranie 
16 

 
Žiak má: Žiak 

  

 

 Základné rovinné útvary   

1 

Strojárstvo    

    
Praktické výpočty v odborných 
predmetoch 
 
 
 

 Charakterizovať  základné 
rovinné útvary – trojuholník, 
štvoruholníky, kruh 
  

 Charakterizoval  základné 
rovinné útvary – trojuholník, 
štvoruholníky, kruh 
  

Písomné skúšanie 

 Ústne  skúšanie  

Praktické cvičenia 

  

 Trojuholník – obvod a 
obsah 

 Pytagorova  veta 
3 

 

 
 Vedieť počítať obvody 

a obsahy trojuholníka 
 Poznať teoreticky aj 

prakticky pri výpočtoch 
Pytagorovu vetu. 

 
 Vedel počítať obvody 

a obsahy trojuholníka 
 Poznal teoreticky aj 

prakticky pri výpočtoch 
Pytagorovu vetu. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 
 Riešenie úloh z praxe na 

pravouhlý trojuholník 
3 

 
 Aplikovať získané 

vedomosti pri riešení 
praktických úloh. 

 
 Vedel správne aplikovať 

získané vedomosti pri 
riešení praktických úloh. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Trigonometria 
pravouhlého trojuholníka 

2 

 Vedieť základné vzorce pre 
trigonometriu pravouhlého 
trojuholníka  

 Poznať ďalšie vzťahy pre 
trigonometriu pravouhlého 
trojuholníka  

 Vedieť použiť dané vzorce 
pri praktických výpočtoch 

 Vedel základné vzorce pre 
trigonometriu pravouhlého 
trojuholníka  

 Poznal ďalšie vzťahy pre 
trigonometriu pravouhlého 
trojuholníka  

 Vedel použiť dané vzorce 
pri praktických výpočtoch 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Trigonometria – riešenie 
úloh 

2 

 Vedieť základné vzorce pre 
trigonometriu  

 Vedieť ich aplikovať pri 
praktických výpočtoch  

 Pri praktických výpočtoch 
používať kalkulátor a M-F 
tabuľky  

 Vedel základné vzorce pre 
trigonometriu  

 Vedel ich aplikovať pri 
praktických výpočtoch  

 Pri praktických výpočtoch 
používal správne kalkulátor  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Didaktický  test 

 Konštrukčné  úlohy pre  
trojuholník 

2 

 Poznať postup riešenia pri 
konštrukciách   

 Vedieť urobiť rozbor úlohy   
 Vedieť urobiť zápis 

konštrukcie  
 Správne uskutočniť 

konštrukciu úlohy 

 Poznal postup riešenia pri 
konštrukčných úlohách  

 Vedel urobiť rozbor úlohy  
 Vedel urobiť zápis 

konštrukcie   
 Správne uskutočnil 

konštrukciu úlohy   

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

 Konštrukčné  úlohy  pre  
rovnobežník, lichobežník   

1 
 Poznať postup riešenia pri 

konštrukciách   
 Poznal postup riešenia pri 

konštrukčných úlohách  
Písomné skúšanie Neštandardizovaný 

didaktický test 
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 Vedieť urobiť rozbor úlohy   
 

 Vedieť urobiť zápis 
konštrukcie  

 Správne uskutočniť 
konštrukciu úlohy a určiť 
počet riešení    

 Vedel urobiť rozbor úlohy  
 Vedel urobiť zápis 

konštrukcie   
 Správne uskutočnil 

konštrukciu úlohy   

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Kružnica , kruh – vzťahy 
pre dĺžku , obvod , obsah  

 Vzájomná poloha 
priamky a kružnice 

2 

 Vedieť popísať , definovať 
dané útvary 

 Poznať vzorce pre určenie 
daných veličín   

 Vedieť ich použiť pri riešení 
úloh  

 Vedieť vymenovať  
a nakresliť vzájomnú 
polohu  

        priamky a kružnice 
 

 Vedel popísať , definovať 
dané útvary 

 Poznal vzorce pre určenie 
daných veličín   

 Vedel ich použiť pri riešení 
úloh  

 Vedel určiť vzájomnú  
polohu priamky a kružnice  

Ústne skúšanie 

Písomné 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 66 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

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 
Heuristický 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 
Heuristický rozhovor, riešenie úloh 
 

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

Geometria a meranie 

 

 
Informačno-receptívna -  výklad 
Analýza, syntéza, indukcia, 
dedukcia, analógia 
Reprodukčná – rozhovor 
Heuristický rozhovor, riešenie úloh 
 

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

Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 

 

 
Informačno-receptívna -  výklad 
Analýza, syntéza, indukcia, 
dedukcia, analógia 
Reprodukčná – rozhovor 
Heuristický 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, ... 

Čísla, premenná  

a počtové výkony 
s číslami 

 

 
J. Barták – Š.  Bojtár – J. 
Kepka  
MATEMATIKA 1,  Pre 
dvojročné a trojročné učebné 
odbory SOU   
Bratislava,  1987   
Karel Kindl : Sbírka úloh 
z algebry  
Pro základní devitileté  školy,  
SNP, n.p.  1970     
 

 
Dataprojektor  
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna 
tabuľa 
  

 
Matematické 
tabuľky 
Zbierky úloh 
Kalkulačky 
Obrazové 
pomôcky 

 
Internet  
Reálne  čísla 

Vzťahy, funkcie, 
tabuľky, diagramy 

 

  
J. Barták -  Š. Bojtár – J. Kepka  
MATEMATIKA 1, Pre 
dvojročné a  trojročné  učebné  
odbory SOU  
Bratislava, SPN 1987  
Karel Kindl : Sbírka  úloh  
z algebry  
Pro základní devitileté školy, 
SNP, n.p.  1970   

 
Dataprojektor 
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna  
tabuľa 
Videotechnika  

 
Matematické 
tabuľky 
Kalkulačky 
Zbierky úloh 
Obrazové  
 
pomôcky 

 
CD –  základné 
vzorce  pre  
rozklad výrazov 

Geometria a 
meranie 

 

 
J. Barták -  Š. Bojtár – J. Kepka  
MATEMATIKA  1, Pre 
dvojročné a  trojročné  učebné  
odbory SOU  
Bratislava, SPN 1987  
Karel Braniš : Sbírka  úloh 
z matematiky pre SOŠ, 1.časť  
SNP, n.p.  1989    

 
Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna 
tabuľa 
 

 
Zbierky úloh   
Kalkulačky  
Matematické  
tabuľky 

 
CD –  riešenie 
rovníc   
Internet 

Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, 

štatistika 

 

   
J. Barták – Š. Bojtár – J. Kepka  
MATAMATIKA  2, Pre 
dvojročné a trojročné učebné 
odbory SOU  
Bratislava, SPN 1985  
F. Jirásek, K. Braniš, S. Horák,  
M . V acek: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ 
a študijné odbory SOU, 2. časť  

 
Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna 
tabuľa 
 

 
Zbierky úloh   
Kalkulačky  
Matematické  
tabuľky 
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ROČNÍK: DRUHÝ  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    MATEMATIKA  
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín, 

z toho 1 h ŠVP + 1 h ŠkVP, t. j. 33 h ŠVP + 33 h ŠkVP 

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 
 

14  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Mocniny 2 

 
Praktické výpočty  v odborných  
predmetoch 

Ekonomika 

 Vedieť určiť druhú, tretiu 
mocninu reálneho čísla 
pomocou kalkulačky 

 Poznať základné druhé 
mocniny prirodzených čísel 
bez kalkulačky 

 Vedel určiť druhú, tretiu 
mocninu reálneho čísla 
pomocou kalkulačky 

 Pozná základné druhé 
mocniny prirodzených čísel 
bez kalkulačky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Odmocniny 2 

 Vedieť určiť druhú odmocninu 
reálneho čísla pomocou 
kalkulačky 

 Vedieť použiť v praktických 
výpočtoch 

 

 Vedel určiť druhú 
odmocninu reálneho čísla 
pomocou kalkulačky 

 Vie použiť v praktických 
výpočtoch 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 Elementárna finančná 
matematika 

3 Ekonomika 
 Vedieť vypočítať výšku úroku, 

pôžičky v konkrétnych 
reálnych situáciách 

 Vedel vypočítať výšku 
úroku, pôžičky v 
konkrétnych reálnych 
situáciách 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Pôžička , lízing, hypotéka 

 
3 

Praktické výpočty  v odborných  
predmetoch 

Ekonomika 

 Vedieť vypočítať výšku 
splátky, lízingu, hypotéky v 
konkrétnych reálnych 
situáciách 

 Vedel vypočítať výšku 
splátky, lízingu, hypotéky v 
konkrétnych reálnych 
situáciách 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Slovné úlohy 4 
 Vedieť aplikovať základy 

finančnej matematiky pri 
riešení praktických úloh 

 Vedel aplikovať základy 
finančnej matematiky pri 
riešení praktických úloh 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

II. Vzťahy, funkcie,  
tabuľky, diagramy 30  

 
Žiak má: 

 
Žiak : 

  

 Priama úmera    
 Slovné  úlohy 4 

 
Praktické výpočty  v odborných  
predmetoch 

 Vedieť základnú rovnicu pre 
priamu úmeru  

 Vedieť jej grafické 

 Vedel funkčný zápis 
priamej úmery  

 Vedel ju graficky znázorniť  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Ekonomika 
znázornenie  

 Vedieť aplikovať dané 
vedomosti pri riešení 
slovných úloh  

 Vedel  urobiť rozbor úlohy  
 Vedel aplikovať dané 

vedomosti pri riešení 
slovných úloh  

  

 
 Nepriama úmera  
 Slovné úlohy 

 
4 

 Vedieť funkčnú rovnicu pre 
nepriamu úmeru   

 Poznať jej grafické 
znázornenie  

 Vedieť  aplikovať dané 
vedomosti pri praktických 
úlohách  

 Vedel dosadiť do výrazu 
uskutočňovať základne 
počtové úkony  

 Správne určil číselnú 
hodnotu výrazu 

 Vedel pri výpočtoch využiť 
kalkulačku    

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 
 Slovné úlohy vedúce 

k riešeniu lineárnej 
rovnice o jednej neznámej 

4 

 
 Vedieť počítať slovné úlohy 

na spoločnú prácu, pohyb a i. 

 
 Vedel počítať slovné úlohy 

na spoločnú prácu, pohyb 
a i. 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 / úlohy /   

 Pojem funkcia  
 Grafické znázornenie  

množín D/f/, H/f/ , 
 

2 

 Vedieť pojem  funkcia  
 Vedieť definovať definičný 

obor, obor hodnôt funkcie  
 Vedieť vyznačiť na číselnej 

osi dané množiny  
 

 Vedel vysvetliť pojem 
funkcia, D / f /, H / f /  

 Vedel graficky znázorniť  
interval D /f / , H / f /  

 Vedel praktické výpočty pri 
počítaní funkčných hodnôt  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 / úlohy /   

Didaktický  test 

 Grafy funkcií 2       

 Lineárne funkcie   
 Rastúce a klesajúce 

funkcie  

4 

 Poznať definíciu lineárnej 
funkcie  

 Vedieť ju graficky znázorniť  
 Poznať špeciálne prípady 

lineárnej funkcie  
 Vedieť určiť rastúcu 

a klesajúcu funkciu 

 Poznal definíciu lineárnej 
funkcie  

 Vedel ju graficky znázorniť  
 Vedel určiť špeciálne 

prípady lineárnej funkcie, 
rastúcu a klesajúcu 
funkciu 

 Správne uskutočnil výpočty  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 / úlohy /   

Didaktický  test 

 Kvadratické funkcie  

4 

 Vedieť funkčnú rovnicu 
kvadratickej funkcie  

 Vedieť nakresliť graf danej 
funkcie  

 Vedieť vypočítať funkčnú 
tabuľku  

 Poznať vlastnosti danej 
funkcie  

 Vedieť určiť vrchol paraboly   

 Vedel základne definičné 
funkčné rovnice  

 Vedel vypočítať tabuľku  
hodnôt  

 Vedel graficky znázorniť 
funkciu  

 Vedel určiť  veličiny podľa 
zadania úlohy  

 Poznal vzorec pre výpočet 
vrcholu paraboly  

 Správne určil funkčné  
hodnoty  

Písomné skúšanie 

Samostatná praca 

Didaktický test 

Samostatné 
prace  

/ cvičenia / 
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 Kvadratické rovnice 

4 

 Vedieť dosadiť do základných 
vzorcov 

 Vedieť uskutočniť základne 
počtové úkony  

 Správne určiť číselnú 
hodnotu koreňov 

 Vedieť použiť pri výpočtoch 
kalkulačku 

 Vedel dosadiť  do 
základných vzťahov  

 Vedel previesť počtové 
úkony a správne určil 
korene kvadratickej 
rovnice   

 Pri výpočtoch správne 
používal kalkulačku  

 Vedel uskutočniť skúšku 
správnosti riešenia 

Písomné skúšanie 

Samostatná práca 
žiakov  

Ústne odpovede 

Písomné práce  

 Slovné úlohy 

2 

  Vedieť matematizovať danú 
situáciu pri riešení 
praktických úloh  

 Vedieť urobiť rozbor úlohy  
 Vedieť uviesť základné 

metódy riešenia  
 Určiť správny výsledok  

 Vedel matematizovať  
reálnu situáciu pri riešení 
úloh 

 Správne urobil rozbor 
úlohy  

 Správne využil počtové 
výkony a riešil úlohu    

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 
žiakov 

 

Ústne odpovede 

Samostatné 
práce žiakov  

III. Geometria a meranie 13  Žiak má: Žiak   

 Klasifikácia telies v    
    priestore 

1 

 
 
Praktické výpočty v odborných 
predmetoch 
 

 

 Vedieť  rozdeliť telesá na 
oblé, hranaté 

 Poznať siete základných 
hranatých telies 

 Vie  rozdeliť telesá na oblé, 
hranaté 

 Pozná siete základných 
hranatých telies 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 
žiakov 

 

Ústne odpovede 

Samostatné 
práce žiakov  

 Základné telesá: kocka,  
    kváder 

 Výpočet povrchu a  
    objemu 

2 

 Vedieť popísať základné 
telesá v priestore : kolmý 
hranol, kocka , vedieť ich 
nákres  

 vedieť uviesť základné 
veličiny daných telies, vedieť 
vzorce pre výpočet povrchu 
telesa a jeho objemu  

 vedieť využiť dane vedomosti 
pri riešení praktických úloh  

 

 Správne popísal telesá 
v priestore, kolmý hranol  , 
kocku, vedel ich nakresliť  

 vedel popísať základné 
veličiny, vedel vzorce pre 
výpočet S ,V  

 vedel správne použiť dané 
vedomosti pri riešení 
praktických úloh  

 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 
žiakov 

 

Ústne odpovede 

Samostatné 
práce žiakov  

 Kolmý hranol, kváder 

 Výpočet povrchu a  
    objemu 

2 

 Vedieť definovať  kolmý 
hranol , kváder  

 Vedieť prezentovať dané 
telesá nákresom  

 Vedieť použiť dané 
vedomosti pri riešení 
praktických úloh  

 Pri praktických úlohách 
využívať  M –F tabuľky a 

 Vie definovať kolmý hranol, 
kváder   

 Vie prezentovať dané 
telesá  nákresom   

 Vedel použiť dané 
vedomosti pri riešení 
praktických úloh  

 Pri praktických úlohách 
vedel využívať  M – F 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 
žiakov 

 

Ústne odpovede 

Samostatné 
práce žiakov  
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kalkulátor 

 

tabuľky a kalkulátor    

 

 Objem a povrch valca 

2 

 Vedieť definovať valec 

 Vedieť vypočítať objem 
a povrch valca v praktických 
úlohách 

 Vie definovať valec 

 Vie vypočítať objem 
a povrch valca 
v praktických úlohách 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 
žiakov 

 

Ústne odpovede 

Samostatné 
práce žiakov  

 Zložené telesá  

3 

 Vedieť  určiť z koľkých telies 
je zložené teleso v priestore 
(napr. z n- počtu kociek, 
kvádrov) 

 Vedieť  vypočítať ojem 
a povrch takto vzniknutého 
telesa 

 

 Vie  určiť z koľkých telies je 
zložené teleso v priestore 
(napr. z n- počtu kociek, 
kvádrov) 

 Vie vpočítať ojem a povrch 
takto vzniknutého telesa 

 

Písomné skúšanie 

Samostatná práca 
žiakov 

 

Ústne odpovede 

Samostatné 
práce žiakov  

 Matematizácia reálnej   
    situácie 

 Slovné úlohy 3 

  Vedieť matematizovať danú 
situáciu pri riešení 
praktických úloh  

 Vedieť urobiť rozbor úlohy  
 Vedieť uviesť základne 

metódy riešenia  
 Určiť správny výsledok 

 Vedel matematizovať  
reálnu situáciu pri riešení 
úloh 

 Správne urobil rozbor 
úlohy  

 Správne využil počtové 
výkony a riešil úlohu    

Písomné skúšanie 

Samostatná práca 
žiakov 

 

Ústne odpovede 

Samostatné 
práce žiakov  

IV. Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, 
štatistika 

9 

 

Žiak má: Žiak 

  

 

 

 Základy štatistiky :  
štatistický    súbor , 
štatistický znak, druhy 
štatistických znakov 

2 

Využitie  poznatkov  pri riešení 
úloh  z odborných  predmetov a 
odbornej  praxe 
 
 
Odborné  predmety,  odborná 
prax 
 
 FYZ   

 Vedieť definovať pojem 
štatistika, štatistický  

súbor, štatistický znak   
 vedieť rozdelenie 

štatistických  znakov  
 vedieť prakticky aplikovať 

dané vedomosti pri riešení 
úloh 

 Vedel popísať pojem 
štatistika, štatistický súbor, 
štatistický znak   

 Vedel aplikovať druh  
štatistického znaku na 
dané zadanie úlohy   

 Vedel prakticky riešiť  
zadanú úlohu 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie  

Frontálne ústne 
skúšanie 

Didaktický test 

Ústna odpoveď  

 Prvotná tabuľka a jej 
úpravy  

2 

 
Informatika  Vedieť vytvoriť tabuľku pri 

spracovávaní štatistických 
hodnôt štatistického súboru  

 Vedieť tabuľku upraviť pre 
praktické výpočty  

 Vedel vytvoriť  tabuľku pri 
spracovávaní štatistických 
hodnôt štatistického 
súboru  

 Vedel tabuľku upraviť pre 
praktické výpočty  

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
 
Práca 
s kalkulačkou pri 
riešení úloh   

Písomná práca  

Praktické cvičenie 

/ riešenie úloh / 
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 Aritmetický priemer 
štatistického súboru 

2 

 Rozumieť pojmu aritmetický 
priemer 

 Vedieť určiť aritmetický 
priemer  prakticky výpočtom 

 Rozumie pojmu 
aritmetický priemer 

 Vie určiť aritmetický 
priemer  prakticky 
výpočtom 

 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
 
Práca 
s kalkulačkou pri 
riešení úloh   

Písomná práca  

Praktické cvičenie 

/ riešenie úloh / 

 Grafické znázornenia  
rozdelenia početnosti  
/histogram, polygón, 
frekvenčná krivka/ 3 

 Vedieť popísať znázornenia 
rozdelenia početnosti  

 Vedieť znázorniť  histogram, 
polygón, frekvenčnú krivku   

 Vedieť prakticky využívať 
dané grafické znázornenia 

 Vedel popísať znázornenia 
rozdelenia početnosti  

 Vedel znázorniť histogram, 
polygón , frekvenčnú krivku   

 Vedel prakticky využívať 
dané grafické znázornenia 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Písomné skúšanie  

Grafické 
znázornenie 

Ústne odpovede 

Didaktický  test  

Písomná práca  

 

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 – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

 297 
 

 

Názov predmetu Matematika3 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

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  

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 

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 
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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, ... 

Čísla, premenná  

a počtové výkony 
s číslami 

 

 
J. Barták – Š.  Bojtár – J. 
Kepka  
MATEMATIKA 1,  Pre 
dvojročné a trojročné učebné 
odbory SOU   
Bratislava,  1987   
Karel Kindl : Sbírka úloh 
z algebry  
Pro základní devitileté  školy,  
SNP, n.p.  1970     
 

 
Dataprojektor  
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna 
tabuľa 
 
 

 
Matematické 
tabuľky 
Zbierky úloh 
Kalkulačky 
Obrazové 
pomôcky 

 
Internet  
Reálne  čísla 

Vzťahy, funkcie, 
tabuľky, diagramy 

 

  
J. Barták -  Š. Bojtár – J. Kepka  
MATEMATIKA 1, Pre 
dvojročné a  trojročné  učebné  
odbory SOU  
Bratislava, SPN 1987  
Karel Kindl : Sbírka  úloh  
z algebry  
Pro základní devitileté školy, 
SNP, n.p.  1970   

 
Dataprojektor 
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna  
tabuľa 
 
Videotechnika  

 
Matematické 
tabuľky 
Kalkulačky 
Zbierky úloh 
Obrazové  
 
pomôcky 

 
CD –  základné 
vzorce  pre  
rozklad výrazov 

Geometria a 
meranie 

 

 
J. Barták -  Š. Bojtár – J. Kepka  
MATEMATIKA  1, Pre 
dvojročné a  trojročné  učebné  
odbory SOU  
Bratislava, SPN 1987  
Karel Braniš : Sbírka  úloh 
z matematiky pre SOŠ, 1.časť  
SNP, n.p.  1989    

 
Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna 
tabuľa 
 

 
Zbierky úloh   
Kalkulačky  
Matematické  
tabuľky 

 
CD –  riešenie 
rovníc   
Internet 

Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, 

štatistika 

 

   
J. Barták – Š. Bojtár – J. Kepka  
MATAMATIKA  2, Pre 
dvojročné a trojročné učebné 
odbory SOU  
Bratislava, SPN 1985  
F. Jirásek, K. Braniš, S. Horák,  
M . V acek: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ 
a študijné odbory SOU, 2. časť  

 
Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna 
tabuľa 
 

 
Zbierky úloh   
Kalkulačky  
Matematické  
tabuľky 
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ROČNÍK: TRETÍ  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    MATEMATIKA  2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín, 
z toho 1 h ŠVP + 1 h ŠkVP, t. j. 30 h ŠVP + 30 h ŠkVP 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

II. Vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy 

20 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Zápis vzťahov pomocou 
premenných, konštánt, 
rovností, nerovností 

2  

FYZ    

Praktické  výpočty v odborných   
predmetoch    

 
 Vedieť modelovať reálne 

problémy a úlohy 
matematickým jazykom 
 

 
 Vedel modelovať reálne 

problémy a úlohy 
matematickým jazykom 
 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne  

 skúšanie 

 Ústne  skúšanie  

Praktické  cvičenia 

 / rieš.  úloh  / 

 Číselné výrazy – výpočet 
hodnoty výrazu    

2 

 

 Charakterizovať  celé 
čísla, racionálne čísla, 
poradie matematických 
operácií,  

 vedieť určiť hodnotu 
zadaného  číselného 
výrazu 

 vedieť pri výpočtoch 
používať kalkullačku  

 Vedel charakterizovať 
celé čísla, racionálne 
čísla a znázorniť ich na 
číselnej osi  

 Správne počítal s celými 
číslami , racionálnymi 
číslami / zlomkami / , 
vedel určiť hodnotu 
výrazu  

 Pri výpočtoch vedel 
použiť  
kalkulačku, PC  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické výpočty 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Lineárne rovnice 

 

3  Vedieť charakterizovať 
riešenie rovníc a nerovníc  

 vedieť prakticky riešiť 
jednoduché rovnice , 
nerovnice   

 vedieť charakterizovať 
závery riešenia  rovníc ,  
nerovníc , vedieť 
aplikovať vedomosti pri 
vyjadrovaní neznámej zo 
vzorca  

 vedieť využívať 
kompetenciu modelovania 
pri riešení slovných úloh 
 

 Vedel charakterizovať 
ekvivalentné úpravy pri 
riešení rovníc a nerovníc  

 vedel prakticky riešiť 
jednoduché rovnice 
a nerovnice  

 vedel charakterizovať 
záver riešenia rovníc , 
nerovníc , vedel vyjadriť 
neznámu zo vzorca   

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď pri 
tabuli 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 
 Lineárne nerovnice 

 

3  

 

 

 Matematizácia reálnej 
situácie 

3     
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 Kvadratické rovnice 4  Vedieť  základné vzorce 
pre výpočet kvadratickej 
rovnice v R  

 Vedieť riešiť kvadratickú 
rovnicu 

 Vedieť určiť neznámu 
praktickým výpočtom 
pomocou kalkulátora   

 Vedel základné vzorce 
pre výpočet kvadratickej 
rovnice v R  

 Vedel riešiť  kvadratickú 
rovnicu  

 Vedel určiť neznámu 
praktickým výpočtom 
pomocou kalkulátora 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Práca s grafom funkcie 3   Vedieť odčítať z grafu 
s dostatočnou presnosťou 
veľkosť funkčnej hodnoty 

 Vedieť zaznačiť známu 
veľkosť funkčnej hodnoty 
do grafu 

 Vedel odčítať z grafu 
s dostatočnou presnosťou 
veľkosť funkčnej hodnoty 

 Vedel zaznačiť známu 
veľkosť funkčnej hodnoty 
do grafu 

  

III. Geometria a meranie 20  Žiak má : Žiak  :    

 Vzájomná poloha bodov,  
priamok a rovín  

2  Strojárstvo    

 
Praktické výpočty  v odborných  
predmetoch 
 
Ročník: tretí  
 
 
 
FYZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vedieť  základné polohy 
bodov, priamok a rovín  

 Vedieť dané vzájomné 
polohy  znázorniť 
nákresom   

 vedieť  prakticky 
prevádzať nákres pri 
riešení úloh 

 Vedel základné polohy 
bodov, priamok a rovín  

 vedel dané vzájomné 
polohy znázorniť  
nákresom  

 vedel prakticky prevádzať 
nákres pri riešení úloh  

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca  

 

 Základné telesá: kolmý 
hranol, kocka  

2  Vedieť popísať základné 
telesá v priestore : kolmý 
hranol, kocka , vedieť ich 
nákres  

 vedieť uviesť základné 
veličiny daných telies, 
vedieť vzorce pre výpočet 
povrchu telesa a jeho 
objemu  

 vedieť využiť dane 
vedomosti pri riešení 
praktických úloh  

 Správne popísal telesá 
v priestore, kolmý hranol  
, kocku, vedel ich 
nakresliť  

 vedel popísať základné 
veličiny, vedel vzorce pre 
výpočet S ,V  

 vedel správne použiť 
dané vedomosti pri 
riešení praktických úloh  

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

 

 Kolmý hranol,  kváder 2   Vedieť definovať  kolmý 
hranol , kváder  

 Vedieť prezentovať dané 
telesá nákresom  

 Vedieť použiť dané 
vedomosti pri riešení 
praktických úloh  

 Pri praktických úlohách 
využívať  M –F tabuľky a 

 Vie definovať kolmý 
hranol, kváder   

 Vie prezentovať dané 
telesá  nákresom   

 Vedel použiť dané 
vedomosti pri riešení 
praktických úloh  

 Pri praktických úlohách 
vedel využívať  M – F 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie  

 Ústne skúšanie  

 Písomné skúšanie  

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Ústne odpovede  

Písomná práca  
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kalkulátor tabuľky a kalkulátor    

 Hranol, kocka, kváder –  
riešenie  úloh, úlohy  
z praxe 

2  Vysvetliť pojem hranol , 
kocka , kváder  

 vedieť dané vedomosti 
využívať pri riešení 
praktických úloh  

 pri riešení úloh využívať 
tabuľky a kalkulačku, PC  

 Vedel vysvetliť pojem 
hranol, kocka , kváder  

  Vedel svoje vedomosti 
využiť pri praktických 
úlohách 

 Správne prevádzal 
praktické výpočty 
s využitím kalkulátora, 
tabuliek  

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 Pravidelný ihlan  - povrch, 
objem telesa  

2  Vedieť popísať teleso, 
vedieť prakticky ho 
znázorniť  a určiť 
základné veličiny  

 Vedieť základné vzorce 
pre S, V a základné 
vzťahy pre výpočet 
ostatných veličín  

 Vedieť prakticky aplikovať 
vedomosti pri riešení úloh 

 Správne popísal teleso, 
vedel ho znázorniť, 
znázorniť jeho sieť  
a uviedol základné 
veličiny 

 Vedel základné vzorce 
pre S, V a základné 
vzťahy pre výpočet 
ostatných veličín  

 Vedel prakticky aplikovať 
vedomosti pri riešení úloh 
z praxe  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Riešenie úloh ,  

praktické cvičenia 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Rotačný valec – povrch, 
objem telesa  

2  Vedieť nákres telesa, jeho 
sieť, základné veličiny  

 vedieť základné vzorce 
pre výpočet povrchu 
telesa a jeho objemu  

 Správne využívať 
vedomosti a riešiť 
praktické úlohy z praxe   

 Vedel popísať vznik 
telesa, jeho nákres , 
nákres jeho siete v rovine  

 Vedel základné vzorce 
pre výpočet S , V  

 Správne využíval 
vedomosti pri riešení 
praktických úloh   

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Rotačný kužeľ – povrch, 
objem telesa  

2  Vedieť správne nákres 
telesa , jeho popis a sieť  

 vedieť určiť základné 
vzťahy pre výpočet S ,V 
a základných veličín  

 vedieť prakticky riešiť 
úlohy z praxe pre kužeľ 

 Vedel previesť nákres 
telesa, jeho siete a určiť 
základné veličiny  

 určil správne vzorce pre 
výpočet S, V, v, r  

 vedel správne riešiť úlohy 
pre kužeľ  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 / úlohy /   

Didaktický  test 

 Telesá – riešenie 
praktických  úloh 

3  Poznať základné telesá, 
vedieť základné vzťahy 
pre výpočet povrchu 
telesa a jeho objemu  

 Vedieť prakticky riešiť  
úlohy z praxe s využitím 
daných základných 
vedomostí  

 Vedel základné telesá 
v priestore, základné 
vzťahy pre výpočet S, V  

 Vedel prakticky riešiť 
úlohy z praxe,  vedel 
využívať základné vzorce 
, vzťahy  

 Správne určil hľadané 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie  

Didaktický test 

Praktické cvičenie  

/ riešenie úloh / 
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veličiny   
 

 

 Zložené telesá  

 Slovné úlohy 

3 
 

 Vedieť prakticky vypočítať 
povrch a objem telesa, 
ktoré vzniklo spojením 
niekoľkých telies. 

 Vie prakticky vypočítať 
povrch a objem telesa, 
ktoré vzniklo spojením 
niekoľkých telies. 

Písomné a ústne 
skúšanie 

Praktické cvičenia 

IV. Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, 
štatistika 
 

10  Žiak  má :  Žiak :    

 Aritmetický  priemer, vážený  
priemer  

2 
 
Odborné predmety 
 

 Vedieť vypočítať 
aritmetický priemer, 
vážený priemer   

 Vedieť aplikovať výpočet 
veličín pri riešení 
praktických úloh   

 Pri výpočte vedieť 
používať  kalkulačku 

 Vedel vypočítať 
aritmetický priemer, 
vážený priemer  

 Vedel aplikovať výpočet 
veličín pri riešení  
praktických úloh  

 Pri výpočte prakticky 
využíval kalkulačku  

Ústne skúšanie  

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

Ústne odpovede  

 Modus, medián.  

 Relatívna  početnosť  .  

2  Vedieť definovať pojem 
modus, medián   

 Vedieť  určiť relatívnu 
početnosť  

 Vedieť dané veličiny  
použiť pri riešení úloh  

 Vedel  definovať pojem 
modus, medián  

 Vedel určiť relatívnu 
početnosť   
Vedel dané veličiny určiť 
pri riešení  úloh  

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie  

Frontálne ústne  

skúšanie  

Didaktický test 

Ústna odpoveď 

 Slovné úlohy, riešenie úloh  
v štatistike. 

  Práca s údajmi   

2  Vedieť matematizovať 
danú situáciu pri riešení 
praktických úloh  

 Vedieť urobiť rozbor úlohy  
 Vedieť uviesť základne 

metódy riešenia  
 Určiť správny výsledok  
 Využívať pri svojej práci  

počítač a internet  

 Vedel matematizovať  
reálnu situáciu pri riešení 
úloh 

 Správne urobil rozbor 
úlohy 

 Správne využil počtové 
úkony a riešil úlohu   

 Pri práci využíval internet  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie  

Praktické výpočty  

Práca s údajmi  

 / internet / 

Ústne odpovede 

Písomná práca  

Praktické výpočty   

/ práca s údajmi /  

Praktické cvičenie  

 / internet  / 

 Grafické spracovanie dát 
(histogram, kruhový 
diagram, čiarové grafy)  

 

2 
 
Informatika  Vedieť graficky spracovať 

dáta zo štatistického 
súboru. 

 Vedieť využiť vhodný 
softvér na spracovanie dát 

 Vie graficky spracovať 
dáta zo štatistického 
súboru. 

 Vie  využiť vhodný softvér 
na spracovanie dát 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie  

Frontálne ústne  

skúšanie  

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Použitie vhodného softvéru 
na spracovanie dát 
štatistického súboru 

2  Vedieť využiť vhodný 
softvér na spracovanie dát 

 Vie využiť vhodný softvér 
na spracovanie dát 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie  

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 
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I. Čísla, premenná a počtové 
výkony s číslami 

 

10  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Mocniny s prirodzeným, 
celočíselným  exponentom 

2  
Praktické výpočty  
v odborných  predmetoch 

 

 Vedieť pracovať 
s mocninami, upravovať 
ich na spoločný základ 

 Vedel pracovať 
s mocninami, upravovať 
ich na spoločný základ 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Mocniny s racionálnym 
exponentom 

2 

 Vedieť pracovať 
s mocninami, upravovať 
ich na spoločný základ, 
zjednodušovať 

 Vedel pracovať 
s mocninami, upravovať 
ich na spoločný základ, 
zjednodušovať 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Elementárna finančná 
matematika 

2 Ekonomika 

 Vedieť vypočítať výšku 
úroku, pôžičky v 
konkrétnych reálnych 
situáciách 

 Vedel vypočítať výšku 
úroku, pôžičky v 
konkrétnych reálnych 
situáciách 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Pôžička , lízing, hypotéka, 

 Splátky a umorovacia istina 
2 

Praktické výpočty  
v odborných  predmetoch 

Ekonomika 

 Vedieť vypočítať výšku 
splátky, lízingu, hypotéky 
v konkrétnych reálnych 
situáciách 

 Vedel vypočítať výšku 
splátky, lízingu, hypotéky 
v konkrétnych reálnych 
situáciách 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Slovné úlohy 2 
 Vedieť aplikovať základy 

finančnej matematiky pri 
riešení praktických úloh 

 Vedel aplikovať základy 
finančnej matematiky pri 
riešení praktických úloh 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 

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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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. 
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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. 

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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Charakteristika a ciele predmetu 

Jedným z najvýznamnejších procesov prebiehajúcich v súčasnosti v ekonomicky vyspelých krajinách 
je budovanie tzv. informačnej spoločnosti. Informačná spoločnosť je charakterizovaná podstatným 
využívaním digitálneho spracovania, prenosu a uchovávania informácií. Preto je vzdelanie 
v informačných  a komunikačných technológiách nevyhnutnou podmienkou úspechu jednotlivca, ale aj 
celej spoločnosti. Žiaci sú pripravovaní k tomu, aby boli schopní pracovať s prostriedkami 
informačných a komunikačných technológií efektívne  a využívali ich v priebehu vzdelávania, pri 
výkone povolania a v bežných činnostiach osobného života. Obsah vzdelávania je zameraný na 
základné poznatky a zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológii, ktoré je možné 
ďalej rozšíriť podľa aktuálnych vzdelávacích potrieb a podľa špecifikácie učebného odboru. 
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti  v oblasti 
informačných technológií, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, hlavne schopnosti získať 
a spracovávať informácie čo najefektívnejšou formou so zreteľom na pozitívny aj negatívny dopad 
technológií na zdravie a životné prostredie človeka. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania informatiky 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. 

 

Prehľad výkonových štandardov 
 
Absolvent má: 
 
- základnú zručnosť v práci s informáciami, 
- základné znalosti o hardvérovom vybavení počítača, vedieť používať počítač a jeho periférie, 
- vedieť pracovať s prostriedkami správy operačného systému, na základnej úrovni konfigurovať 

operačný systém, nastavovať jeho užívateľské prostredie, 
- ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre prácu s aplikačnými programami 
- chápať štruktúru dát a možnosti ich uloženia, rozumieť systému adresárov a ovládať základné 

práce so súbormi, 
- predpoklady učiť sa nové aplikácie, najmä pomocou manuálu a nápovede, 
- rozumieť bežným a odborným graficky stvárneným informáciám. 
- ovládať prostredie kancelárskych programov pre prácu s textom  
- vedieť nastaviť základné parametre pre vytvorenie textu 
-    vytvoriť text v prostredí textového editoru , previesť jeho formátovanie a archiváciu 
-    využívať nadstavbu textového editora /WORDART/ 
-    rozvíjať samostatné myslenie , tvorivosť, hľadať možné alternatívy riešenia   

 

 

Názov predmetu Informatika1 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

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 

Základy výpočtovej techniky 
 
-komponenty informač. technológií      
-programové vybavenie 
komponentov 
-elektronická komunikácia, 
možnosti Internetu 

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 

Aplikačný software 
 
-kancelárske textové aplikácie 

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:  
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica, ... 

Základy výpočtovej 
techniky 
 
-komponenty informač. 
Technológií      
-programové vybavenie 
komponentov 
-elektronická 
komunikácia, možnosti 
Internetu 

JAŠKOVÁ Ľ – ŠNAJDER Ľ 
– BARANOVIČ R: 
Informatika pre stredné 
školy, práca s Internetom, 
Bratislava: Slovenské 
pedagogické 
nakladateľstvo, 2001 
 

Dataprojektor  
PC 
magnetická 
tabuľa 
tabuľa 
spätný projektor 
video 
tlačiareň 
 

CD; DVD; 
Odborné filmy 
a diafilmy; 
Obrazy; tabule;  
mapy a schémy  

CD, DVD  
 
Časopisy:  
PC  REVUE 
COMPUTER 
Internet 
www.agem.sk 

Aplikačný software 
 
-kancelárske textové 
aplikácie 

SKLALKA J – JAKAB I: 
Základy PC, Windows XP, 
Office 2003. Nitra: AM – 
Mgr. Ján Skalka, 2005 
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

CD; DVD; 
Odborné filmy 
a diafilmy; 
Obrazy; tabule;  
mapy a schémy  

Internet  
 
www.agemsoft.sk 

http://www.agem.sk/
http://www.agemsoft.sk/
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ROČNÍK: PRVÝ  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   INFORMATIKA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  
z toho 33 h ŠkVP  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základy výpočtovej 
techniky 

18  Žiak má: Žiak:   

 Komponenty informač. 
technológií 

 Programové vybavenie 
komponentov  
OSWINDOWS 

 Elektronická 
komunikácia, možnosti 
Internetu 

4 
 

10 
 
 

4 

  Charakterizovať  
hardvérové vybavenie PC 

 Používať počítač a jeho 
periférie  

 Ovládať bežné prostriedky 
online a offline 
komunikácie 

 Poznať štruktúru dát 
a možnosti ich uloženia 

 Vysvetliť systém 
adresárov 

 Ovládať základné práce so 
súbormi 

 Komunikovať 
elektronickou poštou 

 Vedieť konfigurovať OS na 
základnej úrovni 

 Charakterizoval  
hardvérové vybavenie PC 

 Používal počítač a jeho 
periférie  

 Ovláda bežné prostriedky 
online a offline 
komunikácie 

 Pozna štruktúru dát 
a možnosti ich uloženia 

 Vysvetlil systém adresárov 
 Ovláda základné práce so 

súbormi 
 Komunikuje elektronickou 

poštou 
 Konfiguroval OS na 

základnej úrovni 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Didaktický test 

Samostatná práca 

 

Aplikačný software 15  Žiak má: Žiak :   

 Kancelárske textové 
aplikácie  Word 

15   Ovládať prostredie 
programov pre prácu 
s textom 

 Využívať základné funkcie 
kancelárskych aplikácií 

 Samostatne vytvoriť 
dokumenty využiteľné 
v škole a v praktickom 
živote 

 Ovláda prostredie 
programov pre prácu 
s textom 

 Využíval základné funkcie 
kancelárskych aplikácií 

 Samostatne vytvára 
dokumenty využiteľné 
v škole a v praktickom 
živote 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Didaktický test 

Samostatná práca 
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Názov predmetu Informatika2 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika a cieľ predmetu 

Učivo predmetu informatika pre 2.ročník trojročného učebného odboru je rozdelene do 3. tematických 
celkov. Žiaci získajú základné vedomosti v oblasti  Excel, grafiky, multimédií. Prioritným učivom je 
ovládanie aplikačného programu Excel. .Dôraz je kladený taktiež na prácu s ostatnými aplikáciami 
Microsoft Office a využívania  nadobudnutých vedomosti z nižšieho ročníka.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí 
vypracovať dielčie zadania z jednotlivých celkov. Zadanie bude koncipované  v závislosti od 
zamerania učebného  odboru./ 

 

Prehľad obsahových štandardov 2. ročník 
1 Základy práce s Excel 
2 Základy práce s multimédiami 
3 Základy práce s grafikou 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základy práce s  EXCEL 
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 

Základy práce s multimédiami 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

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

Základy práce s grafikou 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – 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 

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 práce s 
EXCEL 

 

JAŠKOVÁ Ľ – ŠNAJDER Ľ – 
BARANOVIČ R: Informatika 
pre stredné školy, práca 
s Internetom, Bratislava: 
Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2001 
 

Dataprojektor  
PC 
spätný projektor 
 

CD; DVD;; 
Odborné filmy 
a diafilmy; 
Obrazy; tabule;  
mapy a schémy  

CD, DVD  
Časopisy:  
PC  REVUE 
COMPUTER 
Internet 
www.agem.sk 

Základy práce s 
multimédiami 

SKLALKA J – JAKAB I: 
Základy PC, Windows XP, 
Office 2003. Nitra: AM – Mgr. 
Ján Skalka, 2005 
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

CD; DVD; 
Odborné filmy 
a diafilmy; 
Obrazy; tabule;  
mapy a schémy  

Internet  
 
www.agemsoft.sk 

Základy práce s 
grafikou 

SKLALKA J – JAKAB I: 
Základy PC, Windows XP, 
Office 2003. Nitra: AM – Mgr. 
Ján Skalka, 2005 
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

CD; DVD; 
Odborné filmy 
a diafilmy; 
Obrazy; tabule;  
mapy a schémy  

Internet  
 
www.agemsoft.sk 

http://www.agem.sk/
http://www.agemsoft.sk/
http://www.agemsoft.sk/
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   INFORMATIKA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
z toho 33 h ŠkVP  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základy práce s  EXCEL 15 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Základné pojmy 
 Tvorba a úprava tabuliek 
 Tvorba a úprava grafu 
 Základy práce so 

vzorcami 

 Využiť vedomosti 
z predchádzajúceho štúdia 

 Poznať pojmy bunka, 
stĺpec, riadok, list, menu 

 Vytvoriť tabuľku a graf 
s požadovanými údajmi 

 Vložiť vzorec pre základné 
matematické operácie 

 Vymenoval pojmy bunka, 
stĺpec, riadok, list, menu 

 Vytvoril tabuľku a graf 
s požadovanými údajmi 

 Vložil vzorec pre základné 
matematické operácie 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Samostatná práca 

 

Základy práce s 
multimédiami 

9  Žiak má: Žiak:   

 Základní pojmy a princípy 
multimédií 

 Multimediálne formáty 
 Software a hardware 
 Základné činnosti 

 Využiť vedomosti 
z predchádzajúceho štúdia 

 Poznať pojmy audio, video 
 Poznať audioformáty 
 Poznať videoformáty 
 Vymenovať  HW a SW, 

poznať princíp činnosti 
 Prevádzať základné 

činnosti pri práci s 
multimédiami 

 Poznal pojmy audio, video 
 Poznal audioformáty 
 Poznal videoformáty 
 Vymenoval  HW a SW, 

poznať princíp činnosti 
 Prevádzal základné činnosti 

pri práci  s multimédiami 
 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Samostatná práca 

 

Základy práce s grafikou 9  Žiak má: Žiak :   

 Základné pojmy PG 
 Rozdelenie, formáty  
 Hardware a software 
 Základné činnosti 

 Využiť vedomosti 
z predchádzajúceho štúdia 

 Poznať pojmy vektorová 
a rastrová grafika 

 Poznať formáty 
 Vymenovať  HW a SW, 

poznať princíp činnosti 
 Prevádzať základné 

činnosti pri práci s grafikou 

 Poznal pojmy vektorová 
a rastrová grafika 

 Poznal formáty 
 Vymenoval  HW a SW, 

poznal princíp činnosti 
 Prevádzal základné činnosti 

pri práci s grafikou    

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Samostatná práca 
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Názov predmetu Informatika3 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika a ciele predmetu. 

Predmet informatika v 3 – ročných učebných odborov  svojím obsahom nadväzuje na učivo z 1.a 2. 
ročníka, pričom ho rozvíja, rozširuje a prehlbuje . Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov 
(téma a podtém). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko 
súvisia so získavaním a spracovaním informácií na počítači. Tieto vedomosti a zručnosti sú 
nevyhnutnou súčasťou ďalšieho vzdelávania a uplatnenia žiakov. Učivo sa skladá z poznatkov 
o internete, internetovej komunikácii, ako aj o možnostiach vytvárania rôznych druhov prezentácii. . 
Žiaci si musia uvedomiť, že informatika a práca s informáciami poskytujú ľuďom nielen nové poznatky, 
ktoré postupne využívajú, ale ovplyvňuje aj spôsob života. Preto sme pri výbere učiva veľmi citlivo 
pristupovali už aj vzhľadom k jej aplikácii v odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú 
týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností 
žiakov.  

Prehľad obsahových štandardov : 

Učivo je rozdelené do 2. tematických blokov a to :  . 

1. Základné práce s internetom 
Učivo je zamerané na utváranie základných vedomostí – ako je história, spoznanie základných 
pojmov(adresa, URL poskytovateľ služieb, služby, server-klient, protokol, štandard). Pomáha spoznať 
služby internetu ako neinteraktívna komunikácia(e-pošta, diskusné fórum, blog), interaktívna 
komunikácia( IP telefónia, Web – prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie informácií). Posilňuje 
právne povedomie v ochrane duševného vlastníctva a zodpovedné postoje v oblasti Internetu 
(bezpečnosť na internete, internetová kultúra). 

 2. Powerpoint - prezentácie 

 Učivo je zamerané na utváranie základných vedomostí a zručnosti pri práci s aplikáciou Powewrpoint, 
zvládnutie základných činnosti pri práci s danou aplikáciou a v závislosti od zamerania učebného 
odboru aj s vytváraním rôznych druhov prezentácie. 

 
Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 
- vedieť využiť nástroje internetu na komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských  
   problémov, na získa-    vanie a sprostredkovanie informácií.  
- vedieť ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú 
- vedieť rozdiel v používaní a šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti 
- pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete. 
- pracovať s internetovým prehliadačom webových stránok pri vyhľadávaní informácii, založiť e- 
   mailovu schránku. 
- dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií. 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom internetu /ICQ,SKYPE/ 
- v závislosti od učebného odboru  vytvárať rôzne druhy prezentácii . 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

 313 
 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základy práce s internetom 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Donštrácia a pozorovanie 
 

Powerpoint 
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, ... 

Základy práce s internetom 
Kalaš a kol: informatika – 
učebnica pre SŠ 
Jaškova,Šmajder,Baranovič: 
Informatika pre SŠ – práce 
s internetom 

PC časopisy – PC 
revue, compuiter 

 
internet 

Powerpoint 
Ivo Magara : Powerpoint 
2003 

PC 
 

časopisy – PC 
revue, compuiter 

 
internet 
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   INFORMATIKA 1 hodiny týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  
z toho 30 h ŠkVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

I. Základy práce 
s internetom  

15  Žiak má Žiak   

 Informačná bezpečnosť 
 Ochrana pred zneužitím 

a stratou údajov 
 Vírusy a antivírusová  

ochrana 
 Licencia, multilicencia 
 Freeware, shareware 
 Internetový hardware 

a software 
 Spôsoby pripojenia 
 Princípy a pojmy 
 Webový prehliadač 
 Prispôsobenie nastavení 
 Prístup k webovým 

stránkam 
 Používanie vyhľadávačov 
 Elektronická pošta 
 Výmena správ 

 Priama komunikácia  

 Pri svojej činnosti budú žiaci 
využívať nadobudnuté 
vedomosti z 1.a 2.ročníky 
predmetu informatika. 

 rozumieť podstate ochrany 
údajov pred ich stratou alebo 
zneužitím 

 poznať základné pravidlá 
ochrany údajov 

 vysvetliť  nebezpečenstvo 
PC vírusov a spôsoby 
ochrany 

 rozumieť pojmom licencia, 
multilicencia, freeware, 
shareware 

 pomenovať hardware pre 
prácu s internetom, vysvetliť 
úlohu 

 vysvetliť úlohu TCP/IP 
protokolu  

 vedieť možnosti pripojenia, 
ich výhody a nevýhody 

 poznať princípy a pojmy  
(Internet, WWW, tvar a 
štruktúra web. adresy, web. 
prehliadač, ..) 

 vedieť ovládať webový 
prehliadač (otváranie, 
zatváranie, menenie 
domovskej stránky, 
zobrazovanie v novom okne,  
načítavanie) 

 vedieť prispôsobovať 
nastavenia  webového 
prehliadača (zobrazovať, 
skrývať zabudované panely 
s nástrojmi, zobrazovať 
naposledy navštívené URL 
adresy , vymazávať históriu) 

 vedieť pristupovať 
k webovým stránkam (prejsť 

 rozumel podstate ochrany 
údajov pred ich stratou alebo 
zneužitím 

  poznal základné pravidlá 
ochrany údajov 

 Vysvetlil nebezpečenstvo 
PC vírusov, možnosti 
ochrany. 

 rozumel pojmom licencia, 
multilicencia, freeware, 
shareware 

 pomenoval a vysvetlil 
jednotlivé časti hardware 

 vysvetlil úlohu TCP/IP 
protokolu 

 vymenoval možnosti 
pripojenia, vysvetlil výhody 
a nevýhody  

 poznal princípy a pojmy  
(Internet, WWW, tvar a 
štruktúra web. adresy, web. 
prehliadač,..) 

 vedel ovládať webový 
prehliadač (otváranie, 
zatváranie, menenie 
domovskej stránky, 
zobrazovanie v novom okne,  
obnovovanie) 

 vedel prispôsobovať 
nastavenia  webového 
prehliadača (zobrazovať, 
skrývať zabudované panely 
s nástrojmi, zobrazovať 
naposledy navštívené URL 
adresy, vymazávať históriu) 

 vedel pristupovať 
k webovým stránkam (prejsť 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 

 

Praktické skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

Písomné 
odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

 315 
 

na URL adresu, , hýbať sa 
dozadu a dopredu medzi 
stránkam 

 vedieť používať vyhľadávače 
(vyhľadanie konkrétnej 
informácie pomocou 
kľúčového slova alebo frázy)  

 vedieť ukladať a kopírovať 
vyhľadané informácie z 
webovej stránky do 
dokumentu 

 poznať princípy a pojmy el. 
pošty (štruktúra el. adresy, 
výhody el. pošty, etiketa na 
sieti) 

 vedieť spravovať 
elektronickú poštu (aplikácie 
el. pošty, otváranie a 
zatváranie správ, prepínať 
medzi správami), 
prispôsobovať nastavenia 
(záhlavie prijatých správ, 
zobrazovať, skrývať 
zabudované panely 
s nástrojmi) 

 vedieť čítať správy (ozn. 
správy, otvárať a ukladať 
prílohy na disk), odpovedať 
na správu (funkcie 
„odpovedať“, „odpovedať 
všetkým“, s alebo bez pôv. 
správy ), odosielať správy. 
vymazávať text správy 

 vedieť používať prostriedky 
priamej komunikácie / ICQ, 
Skype /, vytvorenie  účtu, 
web kamera 

na URL adresu, hýbať sa 
dozadu a dopredu medzi 
stránkami 

 vedel používať vyhľadávače 
(vyhľadanie konkrétnej 
informácie pomocou 
kľúčového slova alebo frázy)  

 vedel ukladať a kopírovať 
vyhľadané informácie z 
webovej stránky do 
dokumentu 

 poznal princípy a pojmy el. 
pošty (štruktúra el. adresy, 
výhody el. pošty, etiketa na 
sieti) 

 vedel spravovať elektronickú 
poštu (aplikácie el. pošty, 
otváranie a zatváranie správ, 
prepínať medzi správami), 
prispôsobovať nastavenia 
(záhlavie prijatých správ, 
zobrazovať, skrývať 
zabudované panely 
s nástrojmi) 

 vedel čítať správy (ozn. 
správy, otvárať a ukladať 
prílohy na disk), odpovedať 
na správu (funkcie 
„odpovedať“, „odpovedať 
všetkým“, s alebo bez pôv. 
správy ), odosielať správy, 
vymazávať text správy 
vytvoril účet, nadviazal 
kontakt, vedel možnosti 
použitia webkamery 

 
 
 
 Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

 

 

Praktické skúšanie 

 
 
 Ústne odpovede 

 

 

 

 

Zadanie 

II. Powerpoint 15  Žiak má Žiak   

 Zásady tvorby prezentácii 
 Možnosti aplikácie 

Powerpoint 
 Snímok, práca so 

snímkami 
 Vkladanie objektov 
 Animácia objektov 
 Časovanie snímok 

 Pri svojej činnosti budú žiaci 
využívať nadobudnuté 
vedomosti z 1.a 2.ročníky 
predmetu informatika. 

 vedieť základné zásady pri 
tvorbe prezentácií 
/prehladnosť,stručnosť, 
zrozumiteľnosť/ 

 vysvetliť možnosti aplikácie 
pre tvorbu rôznych druhov 
prezentácii 

 vedieť sa orientovať 

 vymenoval a vysvetlil 
základné zásady pri tvorbe 
prezentácii 

 vie sa orientovať a používať 
nástroje hlavných 
a vedľajších panelov 

 vytvorí nové snímky, 
odstráni nepotrebné snímky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

 

Ústne odpovede 
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 Tvorba prezentácií v ponuke hlavných 
a vedľajších panelov, v 
používaní poskytnutých 
nástrojov 

 vedieť mechanizmus 
tvorenia nových snímkou, 
odstraňovanie nepotrebných. 

 vedieť do snímky vložiť 
objekt v podobe textu, 
obrázku ,pozadia. 

 vedieť používať 
predefinované šablóny 

 vedieť používať rôzne druhy 
animácii objektov 

 vedieť možnosti časovania 
snímok 

 vedieť samostatne vytvoriť 
rôzne druhy prezentácii  

 vloží do snímky objekty, 
prevedie ich úpravu 

 pri tvorbe  snímkou použil 
predefinované šablóny 

 vie použiť rôzne spôsoby 
animácie snímkou  

 vie nastaviť časovanie 
jednotlivých snímkou 

 samostatne vytvoril 
prezentáciu zameranú na 
príslušný učebný odbor 

 

Praktické skúšanie 

 

Zadanie 
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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.  
  
  
Pri  projektoch sa hodnotí: 

 odborná úroveň  
 kvalita výstupu, grafická úroveň; 
 úroveň obhajoby; 
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 využitie dostupných zdrojov – internet, použitá literatúra; 
    vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni. 

 
Pri testoch sa hodnotí podľa dosiahnutých bodov resp. percentom úspešnosti 
 
 

Percentuálna úspešnosť žiaka                Hodnotenie žiaka 
100%- 90% výborný 
89% -75% chválitebný 
74% -50% dobrý 
49% -30% dostatočný 
29% -0% nedostatočný 
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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. 
 
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; 

 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; 

Názov predmetu Telesná a športová  
výchova1,2,3 

Časový rozsah výučby prvý ročník - 1,5 hodiny týždenne, spolu  48 vyuč. hodín 
druhý ročník- 1,5 hodiny týždenne, spolu  48 vyuč. hodín 
tretí  ročník - 1,5 hodiny týždenne, spolu  48 vyuč. hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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 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. 

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 
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Metódy Formy práce 

Atletika ukážky, výklad 
individuálna, skupinová, 
hromadná 

Basketbal ukážka, výklad, vysvetľovanie 
individuálna, skupinová, 
hromadná 

Gymnastika ukážka, výklad, opis 
individuálna, skupinová, 
hromadná 

Volejbal ukážka, výklad, opis 
individuálna, skupinová, 
hromadná 

Aerobná gymnastika, zumba - 
dievčatá 

ukážka, výklad, opis 
individuálna, skupinová, 
hromadná 

Futbal  - chlapci ukážka, výklad, opis 
individuálna, skupinová, 
hromadná 

Florbal ukážka, výklad, opis 
individuálna, skupinová, 
hromadná 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   TELESNÁ A ŚPORTOVÁ VÝCHOVA  1,5 hodiny týždenne, spolu 48 vyučovacích 
hodín, z toho 48 h ŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

ATLETIKA 5  Žiak má: Žiak:   

 Teoretická hodina 
 VPV – 4x10m, hod plnou 

loptou, meranie, váženie 
 VPV – 10 min. beh, skok 

z miesta, ľah, sed 
 Nácvik techniky nízkeho 

štartu 
 Beh na 100 m K 

1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

Zdravoveda 
Fyzika 
Biológia 

 ovládať bezpečnosť pri cvičení  
 podať čo najlepší výkon 
 podať čo najlepší výkon 
 ovládať švihový, šľapavý beh 
 ovládať nízky štart 
 podať najlepší výkon na 100 m  
 podať čo najlepší výkon 

 žiak ovládal bezpečnosť 
 podal najlepší výkon 
 podal najlepší výkon 
 ovládal švihový, šľapavý beh 
 ovládal nízky štart 
 podal najlepší výkon na 100 

m 
 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:   

 Teoretická hodina 
 Uvoľňovanie sa bez lopty 

zmenou smeru 
 Základný postoj, základy 

techniky 
        Prihrávky na mieste a za 
        pohybu od pŕs  

 Dribling priamy a so 
zmenami smeru 

 Nácvik dvojtaktu 
 Dvojtakt po nahrávke 
 Hra v skupinách 
 Bránenie útočníka bez 

lopty na mieste 
 Hra v skupinách 

 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
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 

 ovládať dribling 
 vedieť dvojtakt 
 vedieť dvojtakt po nahrávke 
 vedieť uplatniť jednotlivé herné 

činnosti v hre  

 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 

 vedel ovládať dribling  
 vedel dvojtakt  
 vedel dvojtakt po nahrávke  
 vedel uplatniť jednotlivé 

herné činnosti v hre 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 

GYMNASTIKA 4  Žiak má: Žiak:   

 Stojka na lopatkách 
 Stojka na hlave – N,Z 
 Stojka na rukách – N,Z 

1 Zdravoveda 
Fyzika 

 správne zvládnuť dané cvičebné 
tvary 

 správne zvládol dané 
cvičebné tvary 

Individuálne 
a frontálne 

Prevedenie 
jednotlivých cvičení 
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 Hodina posilovni 
 Roznožka – N,Z 

 

1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biológia  vedieť dávať dopomoc pri 
cvičení  

 podať optimálny výkon 

 vedel dať dopomoc pri 
cvičení 

 podal optimálny výkon 

preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
cvičení. 

podľa výkonu. 

VOLEJBAL 7  Žiak má: Žiak.   

 Základný postoj pri 
odbíjaní prstami 

 Odbíjanie lopty prstami – N 
 Odbíjanie lopty prstami – Z 
 Hra 
 Hra v skupinách 3:3 
 Odbíjanie lopty bagrom - N 
 Odbíjanie lopty – Z 
 Hra 

 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 

 

Zdravoveda 
Fyzika 
Biológia 

 ovládať poznatky a pravidlá 
o volejbale 

 ovládať jednotlivé herné   
činnosti  jednotlivca 

 ovládať poznatky o technike 
 podať optimálny výkon 

 ovládal poznatky a pravidlá 
o volejbale 

 ovládal jednotlivé herné 
činnosti jednotlivca 

 ovládal poznatky o technike 
 podal optimálny výkon 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 

AEROBNÁ GYMNASTIKA, 
ZUMBA – DIEVČATÁ 

7  Žiak má: Žiak:   

 Nízky aerobik 
 Cvičenia podľa DVD 
 Cvičenie podľa DVD 
 Cvičenia podľa DVD 
 Vysoký aerobik 
 Cvičenie podľa DVD 
 Cvičenie podľa DVD 

 

1 
1 
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 8  Žiak má: Žiak:   
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 Systém postupného útoku 
 Hra  
 Útočná kombinácia 2:1 
 Stavanie sa, uvoľňovanie 

sa, nabiehanie 
 Hra 
 Prihrávka v pohybe 
 Spracovanie lopty na 

mieste 
 Hra 
 Streľba z miesta, po 

vedení lopty 
 

1 
1 
1 
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. 

FLORBAL 5  Žiak má: Žiak:   

 Teoretická príprava – 
pravidlá 

 HCJ – Vedenie lopty 
jednosmerne 

 HCJ  - Vedenie lopty 
rôznymi smermi 

 Modelovaná hra 
 HCJ – Prihrávka na 

mieste, v pohybe 
 Hra 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
 

Zdravoveda 
Fyzika 
Biológia 

 ovládať základné poznatky 
o florbale  

 poznať techniku a taktiku 
a pravidlá florbalu 

 ovládať jednotlivé herné činnosti 
(vedenie lopty, dribling, práca 
hokejkou, streľba, ...) 

 podať optimálny výkon    pri hre 

 ovládal základné poznatky 
o florbale 

 poznal techniku a taktiku 
a pravidlá florbalu 

 ovládal jednotlivé herné 
činnosti (vedenie lopty, 
dribling, práca hokejkou, 
streľba, ...) 

 podal optimálny výkon pri hre 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
herných činností 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu 

ATLETIKA 4  Žiak má: Žiak:   

 Vytrvalostný beh 
 Rozvoj rýchlosti 
 Rozvoj výbušnej sily 
 Hod granátom – N 

 

1 
1 
1 
1 
 
 

Zdravoveda 
Fyzika 
Biológia 

 vedieť správnu techniku 
a taktiku behu, skoku do diaľky 
a hod granátom 

 ovládať pravidlá jednotlivých 
disciplín 

 vedel správnu techniku 
a taktiku behu, skoku do 
diaľky a hod granátom  

 ovládal pravidlá jednotlivých 
disciplín 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
disciplín 

Výkonnostný test 

Prevedenie 
jednotlivých 
disciplín podľa 
výkonu 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 1,5 hodiny týždenne, spolu 48 vyučovacích hodín 
z toho 48 h ŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

ATLETIKA 5  Žiak má: Žiak:   

 Teoretická hodina 
 Nácvik techniky behov, 

švihový, šľapavý 
 Nácvik techniky nízkeho 

štartu 
 Beh na 100 m K 
 Vytrvalostný beh 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 
 
 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 ovládať bezpečnosť pri 
cvičení  

 podať čo najlepší výkon 
 ovládať švihový, šľapavý 

beh 
 ovládať nízky štart 
 podať najlepší výkon na 

100 m  
 podať čo najlepší výkon 

 žiak ovládal bezpečnosť 
 podal najlepší výkon 
 ovládal švihový, šľapavý 

beh 
 ovládal nízky štart 
 podal najlepší výkon na 

100 m 
 podal čo najlepší výkon 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
disciplín. 

Prevedenie 
jednotlivých 
disciplín podľa 
výkonu 

BASKETBAL 8  Žiak má: Žiak:   

 Teoretická hodina 
 Uvoľňovanie sa bez lopty 

zmenou smeru 
 Základný postoj, základy 

techniky 
 Prihrávky na mieste a za 

pohybu od pŕs 
 Dribling priamy a so 

zmenami smeru 
 Nácvik dvojtaktu 
 Hra v skupinách 

 

1 
1 
 

1 
 

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 

 ovládať dribling 
 vedieť dvojtakt 
 vedieť dvojtakt po 

nahrávke 
 vedieť uplatniť jednotlivé 

herné činnosti v hre 

 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 

 vedel ovládať dribling  
 vedel dvojtakt  
 vedel dvojtakt po nahrávke  
 vedel uplatniť jednotlivé 

herné činnosti v hre 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 

GYMNASTIKA 5  Žiak má: Žiak:   

 Opakovanie cvič. Tvarov 
z akrobácie 

 Kotúľ vpred, kotúľ vzad 

1 
 

1 

Zdravoveda 

Fyzika 

 správne zvládnuť dané 
cvičebné tvary 

 vedieť dávať dopomoc pri 

 správne zvládol dané 
cvičebné tvary 

 vedel dať dopomoc pri 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 

Prevedenie 
jednotlivých cvičení 
podľa výkonu. 
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 Stojka na lopatkách 
 Stojka na hlave – N,Z 
 Kotúľ letmo 

 

1 
1 
1 
 
 
 
 

Biológia 
cvičení  

 podať optimálny výkon 
cvičení 

 podal optimálny výkon 
výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
cvičení. 

VOLEJBAL 8  Žiak má: Žiak.   

 Základný postoj pri 
odbíjaní prstami 

 Odbíjanie lopty prstami – 
N 

 Odbíjanie lopty prstami – Z 
 Hra 
 Odbíjanie prstami nad 

hlavou 
 Hra v skupinách 3:3 
 Odbíjanie lopty bagrom - N 

 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 
 
 
 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 ovládať poznatky 
a pravidlá o volejbale 

 ovládať jednotlivé herné   
činnosti  jednotlivca 

 ovládať poznatky 
o technike 

 podať optimálny výkon 

 ovládal poznatky 
a pravidlá o volejbale 

 ovládal jednotlivé herné 
činnosti jednotlivca 

 ovládal poznatky 
o technike 

 podal optimálny výkon 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 

AEROBNÁ GYMNASTIKA, 
ZUMBA – DIEVČATÁ 

7  Žiak má: Žiak:   

 Nízky aerobik 
 Cvičenia podľa DVD 
 Cvičenie podľa DVD 
 Cvičenia podľa DVD 
 Vysoký aerobik 
 Cvičenie podľa DVD 
 Cvičenie podľa DVD 

 

1 
1 
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 7  Žiak má: Žiak:   

 Systém postupného útoku 
 Hra  
 Hra 
 Stavanie sa, uvoľňovanie 

sa, nabiehanie 
 Hra 
 Spracovanie lopty na 

mieste 
 Hra 

1 
1 
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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FLORBAL 5  Žiak má: Žiak:   

 Teoretická príprava – 
pravidlá 

 HCJ – Vedenie lopty 
jednosmerne 

 HCJ  - Vedenie lopty 
rôznymi smermi 

 Modelovaná hra 
 HCJ – Prihrávka na 

mieste, v pohybe 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 
 
 
 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 ovládať základné poznatky 
o florbale  

 poznať techniku a taktiku 
a pravidlá florbalu 

 ovládať jednotlivé herné 
činnosti (vedenie lopty, 
dribling, práca hokejkou, 
streľba, ...) 

 podať optimálny výkon    
pri hre 

 ovládal základné poznatky 
o florbale 

 poznal techniku a taktiku 
a pravidlá florbalu 

 ovládal jednotlivé herné 
činnosti (vedenie lopty, 
dribling, práca hokejkou, 
streľba, ...) 

 podal optimálny výkon pri 
hre 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 
a vykonania 
herných činností 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu 

ATLETIKA 5  Žiak má: Žiak:   

 Vytrvalostný beh 
 Rozvoj rýchlosti 
 Skok do diaľky – N 
 Hod granátom – N 
 Testy VPV 

 

1 
1 
1 
1 
1 
 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 vedieť správnu techniku 
a taktiku behu, skoku do 
diaľky a hod granátom 

 ovládať pravidlá 
jednotlivých disciplín 

 4 X 10 m, hod 2 kg loptou 
 sed ľah, skok z miesta 

 vedel správnu techniku 
a taktiku behu, skoku do 
diaľky a hod granátom  

 ovládal pravidlá 
jednotlivých disciplín 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 
a vykonania jedn. 
disciplín 

Podať optimálny 
výkon 

Výkonnostný test 

Prevedenie 
jednotlivých 
disciplín podľa 
výkonu 
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 1,5 hodiny týždenne, spolu 45 vyučovacích hodín 
z toho 45 hŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

ATLETIKA 5  Žiak má: Žiak:   

 Rozvoj kondičných 
schopností, beh v teréne 

 Vytrvalostný beh - 
intervalový 2 x 200 m, 2 x 
400 m 

 Rozvoj bežeckej rýchlosti, 
beh na 100 m 

 Vrh guľou CH, hod 
granátom D  

 Vytrvalostný beh CH - 3000 
m, D - 1500 m - kontrola 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 ovládať bezpečnosť pri 
cvičení  

 podať čo najlepší výkon 
 ovládať švihový, šľapavý 

beh 
 ovládať nízky štart 
 podať najlepší výkon na 

100 m  
 podať čo najlepší výkon na 

CH 3000 m. D 1500m. 

 žiak ovládal bezpečnosť 

 podal najlepší výkon 
 podal najlepší výkon 
 ovládal švihový, šľapavý 

beh 
 ovládal nízky štart 
 podal najlepší výkon na 

100 m 
 podal čo najlepší výkon 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
disciplín. 

Výkonnostný test 

Prevedenie 
jednotlivých 
disciplín podľa 
výkonu 

BASKETBAL 7  Žiak má: Žiak:   

 Základné poznatky, 
terminológia, pravidlá, 
taktika 

 HCJ, zdokonaľovanie zákl. 
spôsobu, dribling, prihrávky 

 HCJ, zdokonaľovanie 
streľby 

 HCJ, bránenie útočníka bez 
lopty, s loptou 

 Osobný obranný systém, 
krytie hráča s loptou i bez 

 Herné kombinácie založené 
na akcii "Hoď a bež" 

 Hra v skupinách 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 ovládať dribling a prihrávku 
 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 
 ovládať dribling 
 vedieť dvojtakt 
 vedieť dvojtakt po nahrávke 
 vedieť uplatniť jednotlivé 

herné činnosti v hre 

 ovládal dribling a prihrávku 
 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 
 vedel ovládať dribling  
 vedel dvojtakt  
 vedel dvojtakt po nahrávke  
 vedel uplatniť jednotlivé 

herné činnosti v hre 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 
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GYMNASTIKA 6  Žiak má: Žiak:   

 Akrobatické cvičenia, kotúle 
vo väzbách 

 Kotúľ letmo cez prekážku, 
D - premet bokom 

 Stojka na hlave, na rukách, 
s kotúľom vpred 

 Preskoky, roznožka, skrčka 
 Akrobatická voľná zostava 
 Kontrola 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 správne zvládnuť dané 
cvičebné tvary 

 vedieť dávať dopomoc pri 
cvičení  

 podať optimálny výkon 

 správne zvládol dané 
cvičebné tvary 

 vedel dať dopomoc pri 
cvičení 

 podal optimálny výkon 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
cvičení. 

Prevedenie 
jednotlivých cvičení 
podľa výkonu. 

VOLEJBAL 8  Žiak má:  Žiak.   

 Základné poznatky, 
terminológia, pravidlá 

 HCJ, odbytie obojručne 
zhora, zdola 

 HCJ, odbytie jednotučne 
zhora do výskoku 

 HCJ, priame podanie zhora 
 Hra 
 Útočné kombinácie s 

nahrávačom v zóne 3 
 Útočné kombinácie so 

smečom zo zóny 4,2 
 Rozvoj kondičných, 

pohybových schopností 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 ovládať poznatky a pravidlá 
o volejbale 

 ovládať jednotlivé herné   
činnosti  jednotlivca 

 ovládať poznatky 
o technike 

 podať optimálny výkon 

 ovládal poznatky 
a pravidlá o volejbale 

 ovládal jednotlivé herné 
činnosti jednotlivca 

 ovládal poznatky 
o technike 

 podal optimálny výkon 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 

AEROBNÁ GYMNASTIKA, 
ZUMBA – DIEVČATÁ 

5  Žiak má: Žiak:   

 Aerobná posilňovňa 
 Aerobná posilňovňa 
 Aerobná posilňovňa 
 Aerobná posilňovňa 

1 
1 
1 
1 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 ovládať význam aerobiku 
pre človeka   

 správne vykonať   
jednotlivé cvičenia 

 ovládal význam aerobiku 
pre človeka 

 správne vykonal jednotlivé 
cvičenia 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 

Prevedenie 
jednotlivých cvičení 
podľa výkonu. 
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 Aerobná posilňovňa 
 

1 
 

 vedieť samostatne zostaviť 
krátku zostavu 

 používať správnu 
terminológiu 

 vedel samostatne zostaviť 
krátku zostavu 

 používal správnu 
terminológiu 

a vykonania 
jednotlivých 
cvičení. 

FUTBAL - CHLAPCI 6  Žiak má: Žiak:   

 Hra 
 HČJ, prihrávky, nahrávky 
 HČJ, spracovanie lopty, 

vedenie 
 Hra 
 Útočné kombinácie 
 Herný systém 

 

1 
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. 

FLORBAL 4  Žiak má: Žiak:   

 Hra 
 HČJ, vedenie, nahrávka, 

prihrávka 
 HČJ, zdokonaľovanie 
 Hra 

 

1 
1 
 

1 
1 
 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 ovládať základné poznatky 
o florbale  

 poznať techniku a taktiku 
a pravidlá florbalu 

 ovládať jednotlivé herné 
činnosti (vedenie lopty, 
dribling, práca hokejkou, 
streľba, ...) 

 podať optimálny výkon    pri 
hre 

 ovládal základné poznatky 
o florbale 

 poznal techniku a taktiku 
a pravidlá florbalu 

 ovládal jednotlivé herné 
činnosti (vedenie lopty, 
dribling, práca hokejkou, 
streľba, ...) 

 podal optimálny výkon pri 
hre 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 
a vykonania 
herných činností 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu 

ATLETIKA 4  Žiak má: Žiak:   

 Rozvoj kondičných 
schopností, rýchlosť, 
výbušnosť 

 Rozvoj rýchlosti, 100 m 
 Vrh guľou CH , hod 

granátom D 
 Testy VPV 

 

1 
 
 

1 
1 
 

1 
 
 
 
 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 vedieť správnu techniku 
 hodu granátom a vrhu 
guľou 

 ovládať pravidlá 
jednotlivých disciplín 

 
4 x 10 m, hod 2 kg 
Sed ľah,  skok z miesta 

 
 
 
 

 vedel správnu techniku 
hodu granátom a vrhu 
guľou 

 ovládal pravidlá 
jednotlivých disciplín 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie podľa 
výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
disciplín 

Výkonnostný test 

Prevedenie 
jednotlivých 
disciplín podľa 
výkonu 
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HODNOTENIE ŽIAKOV Z PREDMETU TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A 
ZDRAVIE A POHYB 

 
Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje 
nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a 
výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa 
na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho, či 
pociťoval z nej radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za základné 
ukazovatele hodnotenia žiaka sa považuje: 

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

vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie; 

rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne orientovanej 
telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka; 

proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických 
vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených učiteľom a realizovaných na 
jednotlivých školách; 
Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe dlhodobého 
sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť a 
tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v školskej i mimoškolskej záujmovej 
telovýchovnej a športovej činnosti.  

 

KLASIFIKÁCIA  
 
Stupňom 1 

–výborný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, samostatný, využíva naplno svoje osobné 

predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje svoju autentickosť, kreativitu a 
originalitu. V prípade potreby je schopný v plnej miere nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy 
a súvislosti. Má záujem a snahu o neustále zlepšovanie svojej telesnej zdatnosti. Vie pohotovo zaujať 
postoj k požadovaným záležitostiam a aktívne vyjadriť a obhájiť svoj vlastný názor. 
Stupňom 2 

–chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje osobné predpoklady. Pri 

riešení teoretických a praktických úloh preukazuje menšiu mieru autentickosti, kreativity a originality. V 
prípade potreby je schopný nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje 
snahu zlepšovať svoju telesnú zdatnosť. Vie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť 
svoj vlastný názor. 
Stupňom 3 

–dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva svoje osobné predpoklady. 

Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje nízku mieru autentickosti, kreativity a originality. 
Jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, s problémami aplikuje medzipredmetové vzťahy a 
súvislosti. Menej sa snaží zlepšovať svoju telesnú zdatnosť. Ťažšie zaujíma postoj k požadovaným 
záležitostiam a s problémami vyjadruje svoj vlastný názor.  
Stupňom 4 

–dostatočný sa žiak klasifikuje, ak je na vyučovacích hodinách pasívny, nespolupracuje. Pri riešení 

teoretických a praktických úloh neprejavuje autentickosť, kreativitu a originalitu. Jeho vedomosti a 
zručnosti sú veľmi obmedzené, nedokáže aplikovať medzi predmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje 
veľmi nízku snahu o zlepšenie svojej telesnej zdatnosti. Nevie zaujať postoj k požadovaným 
záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor.  
Stupeň 4 –dostatočný sa udeľuje výnimočne. 
Stupňom 5 

–nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak proklamatívne ignoruje výučbu, odmieta spolupracovať, jeho 

vedomosti a zručnosti sú nedostatočné. Nesnaží sa zlepšiť svoju telesnú zdatnosť. Odmieta zaujať 
postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor.  
Stupeň 5 –nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne. 
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Názov predmetu Ekonomika2 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet ekonomika je povinným odborným predmetom v sústave odborných predmetov.  

Obsahové okruhy vzdelávacej oblasti ekonomické vzdelávanie vymedzujú učivo spoločné pre všetky 
skupiny odborov bez ohľadu na ich profiláciu. Oblasť má medzipredmetový charakter, dopĺňa 
vedomosti a zručnosti žiaka, získané v ďalších odborných zložkách vzdelávania o najdôležitejšie 
poznatky a zručnosti súvisiace s jeho uplatnením vo svete práce.  

Jedným zo základných cieľov vymedzených touto vzdelávacou oblasťou je príprava takého 
absolventa, ktorý má nielen určitý odborný profil, ale ktorý sa vďaka nemu dokáže tiež úspešne 
presadiť na trhu práce i v živote.  

V 2. ročníku žiaci získajú prehľad o základných ekonomických pojmoch, vzťahoch medzi nimi, 
právnych formách podnikania a o pôsobení trhového mechanizmu. Oboznámia sa s podstatou 
a fungovaním národného hospodárstva a so vzťahmi podniku k štátnemu rozpočtu, bankám 
a poisťovniam. 

V 3. ročníku sa kladie dôraz na ekonomickú stránku činnosti podnikov ako aj na vecné a personálne 
podmienky jej fungovania. Ďalej si žiaci osvoja odbytovú a riadiacu činnosť podniku.  

Ciele ekonomického vzdelávania, ktoré sú vymedzené touto vzdelávacou oblasťou smerujú do dvoch 
základných oblastí: ekonomika a svet práce. Cieľom vzdelávacej oblasti ekonomika je poskytnúť 
žiakom základné odborné poznatky o ekonomických pojmoch a vzťahoch, ekonomike podniku, 
efektívnom a hospodárnom správaní a naučiť ich praktickej realizácii v odbore. Súčasťou tejto oblasti 
je aj získanie základnej orientácie v právnej problematike vzťahujúcej sa k odboru.  

Vzdelávacia oblasť ekonomika vedie žiakov k tomu, aby porozumeli základným vzťahom v trhovej 
ekonomike. Žiaci získavajú základné vedomosti o právnej úprave pracovnoprávnych vzťahoch 
a podnikaní, najmä podnikania živnostenského. Oblasť zahrňuje učivo o základných podnikových 
činnostiach a učivo o majetku podniku a jeho hospodárení. Žiaci sa učia porozumieť ekonomickej 
podstate miezd, daní, zdravotného a sociálneho poistenia. Získavajú vedomosti o náležitostiach 
a obehu základných účtovných dokladov a učia sa ich vyhotovovať.   

V rámci okruhu svet práce je žiak vedený k poznaniu významu vzdelania pre uplatnenie na trhu prace, 
uvedomuje si dôležitosť práce ako zdroja tvorby hodnôt. Žiak ďalej získava základné vedomosti 
a zručnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, je vedený k uvedomovaniu si zodpovednosti za 
vlastnú prácu,  vo vzťahu k vlastnej osobe i vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Absolvent poznáva 
práva zamestnanca a vie tieto práva uplatňovať legitímnymi prostriedkami. 

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. 

 

Kľúčové kompetencie 
 
Vo vyučovacom predmete ekonomika využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
 porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,  
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 morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
 vybrať si správne rozhodnutie a ciel 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. 

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

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

 pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami. 
 
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, 
 aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi, 
 rozhodovať samostatne o pracovných problémoch. 

 
Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 pracovať s odbornou literatúrou, 
 praktizovať odbornú terminológiu vo svojom odbore, 
 použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 
 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, 
 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 
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Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľov vyučovacieho predmetu ekonomika 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 ekonomiky je zabezpečenie názornosti a priblíženia sa k praxi.  
 

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. 

 
Výstupné špecifické ciele predmetu: 
 

 vysvetliť základné ekonomické pojmy potreby a spotreba, uspokojovanie potrieb, statky a 
služby, výroba a výrobné faktory, 

 popísať trh a formy trhov, 
 vysvetliť rozdiel medzi hospodárstvom a hospodárením, porovnať 
 vysvetliť na príklade postup pri uzatváraní pracovnej zmluvy a skončenie pracovného pomeru, 
 vyjadriť vlastnými slovami zabezpečenie základných ľudských a ekonomických potrieb 

 jednotlivca a rodiny, 
 vysvetliť význam bánk v ekonomike, 
 popísať základné právne formy podnikania a ich základné črty, 
 posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore, 
 opísať na príklade základné povinnosti podnikateľa voči štátu, 
 vysvetliť problematiku práv a povinností spotrebiteľa, 
 vysvetliť ekonomickú stránku činnosti podniku, 
 popísať vplyv spotreby na životné prostredie, 
 vysvetliť pojmy reklama, zavádzajúca reklama, priamy predaj 
 

 
Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základné ekonomické pojmy 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Trh a trhový mechanizmus 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Právne formy podnikania 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Národné hospodárstvo 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Pracovnoprávne vzťahy 
Informačnoreceptívna -  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, ... 

Základné ekonomické 
pojmy 

R.Šlosár, Ľ. Fabová, 
K.Hontyová: Podniková 
ekonomika pre 1.roč.OA, SPN 
1997 
E.Hartmannová, 
M.Jakubeková: Ekonomika pre 
učebné odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania, 
SPN, 2006 

PC 
Tabuľa 
  

Kniha Internet  
 

Trh a trhový 
mechanizmus 

R.Šlosár, Ľ. Fabová, 
K.Hontyová: Podniková 
ekonomika pre 1.roč.OA, SPN 
1997 
E.Hartmannová, 
M.Jakubeková: Ekonomika pre 
učebné odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania, 
SPN, 2006 

PC 
Tabuľa 
  

Kniha Internet  
 

Právne formy 
podnikania 

R.Šlosár, Ľ. Fabová, 
K.Hontyová: Podniková 
ekonomika pre 1.roč.OA, SPN 
1997 
E.Hartmannová, 
M.Jakubeková: Ekonomika pre 
učebné odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania, 
SPN, 2006 

PC 
Tabuľa 
  

Kniha 
Živnostenský 
zákon 
Obchodný 
zákonník 

Internet  
 

Národné hospodárstvo 
A.Majtánová, ASchultzová: 
Podniková ekonomika, 4.časť, 
SPN 1997 
E.Hartmannová, 
M.Jakubeková: Ekonomika pre 
učebné odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania, 
SPN, 2006 

PC 
Tabuľa 

Kniha Internet  
 

Pracovnoprávne 
vzťahy 

E.Hartmannová, 
M.Jakubeková: Ekonomika pre 
učebné odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania, 
SPN, 2006 

PC 
Tabuľa 

Kniha 
Vzory tlačív a 
formulárov 

Internet  
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   EKONOMIKA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
z toho 33 h ŠVP  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné ekonomické 
pojmy 

7  Žiak má: Žiak:   

 Ekonómia, ekonomika 
 Potreby, statky, služby 
 Výroba, výrobné faktory 
 Peniaze, funkcia a formy 

peňazí 
 Základné ekonomické 

otázky, typy ekonomík 

1 
2 
1 
1 
 

2 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

 Rozlíšiť pojmy ekonómia 
a ekonomika 

 Vysvetliť pojem potreba, 
spotreba, statky, služby 

 Popísať pojmy výroba 
a výrobné faktory 

 Vysvetliť úlohy peňazí 
v obehu tovarov a služieb 

 Vedieť popísať typy 
ekonomík 

 Rozlíšil pojmy ekonómia 
a ekonomika 

 Vysvetlil pojem potreba, 
spotreba, statky, služby 

 Popísal pojmy výroba 
a výrobné faktory 

 Vysvetlil úlohy peňazí 
v obehu tovarov a služieb 

 Vedel popísať typy 
ekonomík 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

 

Trh a trhový 
mechanizmus 

4  Žiak má: Žiak:   

 Trh, subjekty trhu, formy 
trhov 

 Dopyt, ponuka, 
rovnovážna cena 

 Konkurencia 

1 
 

2 
 

1 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

 

 Charakterizovať pojem trh, 
subjekty trhu, formy trhov 

 Vysvetliť pojmy dopyt, 
krivka dopytu, ponuka 
a tvorbu ceny 

 Popísať možnosti 
konkurencie na trhu 

 Charakterizoval pojem trh, 
subjekty trhu, formy trhov 

 Vysvetlil pojmy dopyt, 
krivka dopytu, ponuka 
a tvorbu ceny 

 Popísal možnosti 
konkurencie na trhu 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

Právne formy podnikania 9  Žiak má: Žiak:   

 Podnik, ekonomická 
samostatnosť, právna 
subjektivita 

 Vznik a založenie 
podniku, zrušenie a zánik 
podniku 

 Druhy podnikov 
 Živnosti, druhy živnosti, 

podmienky 
živnostenského 
podnikania 

 Obchodné spoločnosti 
 Družstvá 

1 
 
 

1 
 
 

1 
3 
 
 
 

2 
1 

Občianska náuka 

Odborné predmety 
 

 Charakterizovať pojem 
podnik, jeho ekonomickú 
a právnu samostatnosť 

 Vysvetliť postup pri 
založení a vzniku, resp. 
zrušení a zániku podniku 

 Klasifikovať druhy 
podnikov podľa rôznych 
hľadísk  

 Popísať druhy živnosti  
a podmienky pre získanie 
živnostenského 
oprávnenia 

 Charakterizoval pojem 
podnik, jeho ekonomickú 
a právnu samostatnosť 

 Vysvetlil postup pri 
založení a vzniku, resp. 
zrušení a zániku podniku 

 Klasifikoval druhy 
podnikov podľa rôznych 
hľadísk  

 Popísal druhy živnosti  
a podmienky pre získanie 
živnostenského 
oprávnenia 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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 Rozlíšiť osobné 
a kapitálové obchodné 
spoločnosti a stručne ich 
charakterizovať 

 Charakterizovať pojem 
družstvo 

 Rozlíšil osobné 
a kapitálové obchodné 
spoločnosti a stručne ich 
charakterizoval 

 Charakterizoval pojem 
družstvo 

Národné hospodárstvo 8  Žiak má: Žiak:   

 Národné hospodárstvo 
 Daňová sústava 
 Štátny rozpočet 
 Banková sústava 
 Poisťovne 

1 
2 
1 
2 
2 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

Matematika 

 

 Vysvetliť pojem národné 
hospodárstvo 

 Rozlíšiť priame a nepriame 
dane 

 Popísať funkcie štátneho 
rozpočtu 

 Charakterizovať funkcie 
centrálnej banky 
a komerčných bánk 

 Vysvetliť úlohu poistenia 

 Vysvetlil pojem národné 
hospodárstvo 

 Rozlíšil priame a nepriame 
dane 

 Popísal funkcie štátneho 
rozpočtu 

 Charakterizoval funkcie 
centrálnej banky 
a komerčných bánk 

 Vysvetlil úlohu poistenia 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

Pracovnoprávne vzťahy 5  Žiak má: Žiak:   

 Pracovnoprávne vzťahy 
 Pracovný pomer, vznik, 

zmena skončenie 
pracovného pomeru 

2 
3 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

 

 Vysvetliť podstatu 
pracovnoprávnych vzťahov 

 Charakterizovať pojem 
pracovný pomer 
a potrebné náležitosti 
s tým súvisiace 

 Vysvetlil podstatu 
pracovnoprávnych vzťahov 

 Charakterizoval pojem 
pracovný pomer 
a potrebné náležitosti 
s tým súvisiace 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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Názov predmetu Ekonomika3 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 6445 H  kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Vecná stránka činnosti podniku 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Ekonomická stránka činnosti 
podniku 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Odbytová činnosť podniku 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Personálna činnosť podniku 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Riadiaca a kontrolná činnosť 
podniku 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

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, ... 

Vecná stránka činnosti 
podniku 

E.Hartmannová, 
M.Jakubeková: Ekonomika pre 
učebné odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania, 
SPN, 2006 

PC 
Tabuľa 

Kniha Internet  
 

Ekonomická stránka 
činnosti podniku 

E.Hartmannová, 
M.Jakubeková: Ekonomika pre 
učebné odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania, 
SPN, 2006 

PC 
Tabuľa 

Kniha, 
účtovná osnova 

Internet  
 

Odbytová činnosť 
podniku 

E.Hartmannová, 
M.Jakubeková: Ekonomika pre 
učebné odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania, 
SPN, 2006 

PC 
Tabuľa 

Kniha Internet  
 

Personálna činnosť 
podniku 

E.Hartmannová, 
M.Jakubeková: Ekonomika pre 
učebné odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania, 
SPN, 2006 

PC 
Tabuľa 

Kniha 
Zákonník práce 

Internet 

Riadiaca a kontrolná 
činnosť podniku 

E.Hartmannová, 
M.Jakubeková: Ekonomika pre 
učebné odbory výrobného 
a nevýrobného zamerania, 
SPN, 2006 

PC 
Tabuľa 

Kniha Internet  
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   EKONOMIKA 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  
z toho 30 h ŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Vecná stránka činnosti 
podniku 

8  Žiak má: Žiak:   

 Majetok podniku – 
dlhodobý a krátkodobý 
majetok 

 Obstarávanie, 
oceňovanie, opotrebenie 
a odpisovanie majetku 

 Zásoby, zásobovacia 
činnosť podniku 

2 
 
 

2 
 
 

4 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

 Rozdeliť  dlhodobý 
a krátkodobý majetok 
podniku 

 Charakterizovať spôsoby 
obstarávania, oceňovania, 
opotrebenia a odpisovania 
majetku 

 Popísať vlastnými slovami 
zásoby a zásobovaciu 
činnosť podniku 

 Rozdelil  dlhodobý 
a krátkodobý majetok 
podniku 

 Charakterizoval spôsoby 
obstarávania, oceňovania, 
opotrebenia a odpisovania 
majetku 

 Popísal  vlastnými slovami 
zásoby a zásobovaciu 
činnosť podniku 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 Písomné skúšanie 

 

 

 

Ústne odpovede 
 

Písomná práca 

 

Ekonomická stránka 
činnosti podniku 

8  Žiak má: Žiak:   

 Náklady podniku, 
členenie nákladov 

 Výnosy podniku, členenie 
výnosov 

 Výsledok hospodárenia 
podniku a jeho použitie 

 Zdroje financovania 
podniku, vlastné a cudzie 
zdroje 

1 
 

1 
 

2 
 

4 

Občianska náuka 

Matematika 

Hospodárske výpočty 

Odborné predmety 

 

 Uviesť spôsoby členenia 
nákladov 

 Vymenovať druhy 
nákladov 

 Rozdeliť výnosy podniku 
 Definovať výsledok 

hospodárenia podniku 
a navrhnúť možnosti 
použitia zisku v podniku 

 Popísať vlastné a cudzie 
zdroje financovania 
podniku 

 Uviedol spôsoby členenia 
nákladov 

 Vymenoval druhy 
nákladov 

 Rozdelil  výnosy podniku 
 Definoval výsledok 

hospodárenia podniku 
a navrhol  možnosti 
použitia zisku v podniku 

 Popísal vlastné a cudzie 
zdroje financovania 
podniku 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 Písomné skúšanie 

 

 

 

Ústne odpovede 
 

Písomná práca 

 

Odbytová činnosť 
podniku 

4  Žiak má: Žiak:   
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 Marketing – pojem 
 Marketingové nástroje – 

výrobková, cenová, 
distribučná, komunikačná 
politika 

1 
3 

Občianska náuka 

Spoločenská komunikácia 

Odborné predmety 

 Charakterizovať pojem 
marketing 

 Vymenovať nástroje 
marketingu 

 Vlastnými slovami popísať 
výrobkovú, cenovú, 
distribučnú a komunikačnú 
politiku 

 Charakterizoval pojem 
marketing 

 Vymenoval nástroje 
marketingu 

 Vlastnými slovami popísal 
výrobkovú, cenovú, 
distribučnú a komunikačnú 
politiku 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 Písomné skúšanie 

 

 

 

Ústne odpovede 
 

Písomná práca 

 

Personálna činnosť 
podniku 

6  Žiak má: Žiak:   

 Pracovné podmienky, 
dovolenka na zotavenie 

 Hmotná zodpovednosť 
 Odmeňovanie 

zamestnancov – mzda, 
mzdové formy 

 Sociálne zabezpečenie 
zamestnancov – 
zdravotné, nemocenské, 
dôchodkové poistenie 
zamestnancov 

1 
 

1 
1 
 
 

3 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

Matematika 

 

 Uviesť možnosti 
rozvrhnutia pracovného 
času 

 Zhodnotiť dôležitosť 
hmotnej  zodpovednosti 
zamestnancov 

 Definovať pojem mzda 
a charakterizovať základné 
formy mzdy 

 Charakterizovať potrebu 
a dôvody sociálneho 
zabezpečenia 
zamestnancov 

 Uviedol možnosti 
rozvrhnutia pracovného 
času 

 Zhodnotil dôležitosť 
hmotnej  zodpovednosti 
zamestnancov 

 Definoval  pojem mzda 
a charakterizoval základné 
formy mzdy 

 Charakterizoval potrebu 
a dôvody sociálneho 
zabezpečenia 
zamestnancov 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 Písomné skúšanie 

 

 

 

Ústne odpovede 
 

Písomná práca 

 

Riadiaca a kontrolná 
činnosť podniku 

4  Žiak má: Žiak:   

 Manažment ako pojem 
a riadiaci proces 

 Funkcie manažmentu – 
plánovanie, 
organizovanie, vedenie, 
kontrola 

1 
 

3 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

 

 Vysvetliť vlastnými slovami 
pojem manažment  

 Stručne charakterizovať 
funkcie manažmentu 

 Vysvetlil vlastnými slovami 
pojem manažment  

 Stručne charakterizoval 
funkcie manažmentu 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
 

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 Úvod do svete práce3 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 
Vyučovací predmet úvod do sveta práce poskytne žiakom základné vedomosti o formách a nástrojoch 
politiky zamestnanosti a trhu práce, žiaci sa naučia základnej orientácií na pracovnom trhu. Predmet 
vedie žiakov k aktívnemu a efektívnemu postupu pri hľadaní pracovného miesta po ukončení školy. 
Učivo predmetu je rozdelené do dvoch častí: v prvej časti sa žiaci oboznámia so základnými 
problémami pracovnoprávnych vzťahov a zákonníkom práce; v druhej časti sa žiaci oboznámia 
s rôznymi spôsobmi a zásadami pri hľadaní zamestnania – prostredníctvom služieb zamestnanosti 
(sprostredkovateľské a poradenské služby). 
 
 
Ciele predmetu 

Tento predmet sa vyučuje v 3.ročníku učebných odborov. Cieľom predmetu je naučiť študentov 
analyzovať svoje vedomosti a schopnosti, ktoré môžu ponúknuť budúcemu zamestnávateľovi. 
Zároveň predmet ponúka rady aj tým, ktorí sa stanú zamestnávateľmi. Študenti sa učia písať rôzne 
druhy životopisov, vytvoriť motivačné listy, prakticky si vyskúšajú prijímací pohovor. Učivo je doplnené 
besedami s výchovnou poradkyňou, personalistkou, pracovníčkami z ÚPSVaR. Študenti po skončení 
štúdia by nemali mať problém s uplatnením sa na trhu práce doma, ale aj v zahraničí. 

 
 
Prehľad výkonových štandardov  
 
Absolvent má: 

- orientovať sa v inzerátoch, 
- orientovať sa v zákonníku práce, 
- orientovať sa v pracovnoprávnych vzťahoch, 
- orientovať sa v práci cez internet, 
- naučiť sa písať profesijný životopis, 
- naučiť sa písať štruktúrovaný životopis, 
- naučiť sa písať žiadosť o prijatie do zamestnania, 
- naučiť sa správne prezentovať u budúceho zamestnávateľa,  
- využívať vedomosti a schopnosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho politického 

a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu,  
- preferovať demokratické hodnoty a prístupy, vystupovať proti korupcii, kriminalite,  
- osvojiť si medze ľudskej slobody a tolerancie, konať zodpovedne a solidárne, záležitosti, 

starať sa o svoj majetok a druhých, 
- rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť, 

 
 

Prehľad obsahových štandardov 
 
1. Úvod do pracovného práva 
2. Kolektívne pracovné právo 
3. Vznik, zmeny a ukončenie pracovného pomeru 
4. Pracovný čas a čas odpočinku v pracovnom pomere 
5. Mzda (plat) 
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6. Prekážky v práci, hmotné zabezpečenie pri nich, náhrady výdavkov súvisiacich s plnením 
pracovných povinností 
7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
8. Zamestnanosť, príprava na povolanie, rekvalifikácia 
9. Inflácia a nezamestnanosť 
10. Svet práce a trh práce 
11. Ako sa uchádzať o zamestnanie  
 
 
Stratégia vyučovania  
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod do pracovného práva 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Skupinová práca žiakov 

Kolektívne pracovné právo 
Informačnoreceptívna -  
výklad 

Frontálna výučba 

Vznik, zmeny a ukončenie pracovného pomeru 
Informačnoreceptívna -  
výklad 

Frontálna výučba 

Pracovný čas a čas odpočinku v pracovnom pomere 
Informačnoreceptívna -  
výklad 

Frontálna výučba 

Mzda (plat) 
Informačnoreceptívna -  
výklad 

Frontálna výučba 

Prekážky v práci, hmotné zabezpečenie pri nich, 
náhrady výdavkov súvisiacich  s plnením pracovných 
povinností 

Informačnoreceptívna -  
výklad 

Frontálna výučba 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Informačnoreceptívna -  
výklad 

Frontálna výučba 

Zamestnanosť, príprava na povolanie, rekvalifikácia 
Informačnoreceptívna -  
výklad 

Frontálna výučba 
a individuálna práca 
žiakov 

Inflácia a nezamestnanosť 
Informačnoreceptívna -  
výklad 

Frontálna výučba 
a individuálna práca 
žiakov 

Svet práce a trh práce 
Informačnoreceptívna -  
výklad 

Frontálna výučba 
a individuálna práca 
žiakov 

Ako sa uchádzať o zamestnanie 
Informačnoreceptívna -  
výklad 

Frontálna výučba 
a individuálna práca 
žiakov 

 

                                                                                                                                                                     
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 

Úvod do pracovného práva 

úvod do sveta práce, 
kolektív autorov, 
zákonník práce, právne 
normy 

meotar, PC, 
internet 

právne normy, 
tlačivá 

internet, 
knižnica 

Kolektívne pracovné právo 

úvod do sveta práce, 
kolektív autorov, 
zákonník práce, právne 
normy 

meotar, PC, 
internet 

právne normy, 
tlačivá 

internet, 
knižnica 

Vznik, zmeny a ukončenie pracovného 
pomeru 

úvod do sveta práce, 
kolektív autorov, 
zákonník práce, právne 
normy 

meotar, PC, 
internet 

právne normy, 
tlačivá 

internet, 
knižnica 
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Pracovný čas a čas odpočinku 
v pracovnom pomere 

úvod do sveta práce, 
kolektív autorov, 
zákonník práce, právne 
normy 

meotar, PC, 
internet 

právne normy, 
tlačivá 

internet, 
knižnica 

Mzda (plat) 

úvod do sveta práce, 
kolektív autorov, 
zákonník práce, právne 
normy 

meotar, PC, 
internet 

právne normy, 
tlačivá 

internet, 
knižnica 

Prekážky v práci, hmotné zabezpečenie 
pri nich, náhrady výdavkov súvisiacich  
s plnením pracovných povinností 

úvod do sveta práce, 
kolektív autorov, 
zákonník práce, právne 
normy 

meotar, PC, 
internet 

právne normy, 
tlačivá 

internet, 
knižnica 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

úvod do sveta práce, 
kolektív autorov, 
zákonník práce, právne 
normy 

meotar, PC, 
internet 

právne normy, 
tlačivá 

internet,  
 
knižnica 

Zamestnanosť, príprava na povolanie, 
rekvalifikácia 

úvod do sveta práce, 
kolektív autorov, 
zákonník práce, právne 
normy 

meotar, PC, 
internet 

právne normy, 
tlačivá 

internet, 
knižnica 

Inflácia a nezamestnanosť 

úvod do sveta práce, 
kolektív autorov, 
zákonník práce, právne 
normy 

meotar, PC, 
internet 

právne normy, 
tlačivá 

internet, 
knižnica 

Svet práce a trh práce 

úvod do sveta práce, 
kolektív autorov, 
zákonník práce, právne 
normy 

meotar, PC, 
internet 

právne normy, 
tlačivá 

internet, 
knižnica 

Ako sa uchádzať o zamestnanie 

úvod do sveta práce, 
kolektív autorov, 
zákonník práce, právne 
normy 

meotar, PC, 
internet 

právne normy, 
tlačivá 

internet, 
knižnica 
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    Úvod do sveta práce                                      1 hodina týždenne, spolu 30 hodín 

                                                                                                                          z toho 30 h ŠVP 
 
Názov tematického celku 
 

 
hod 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

                                    
 Úvod do pracovného práva 

 

 
  2 

 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

P   Základné pojmy 
 Pracovno-právne vzťahy 

 

  1 
  1 

 
 

 
 Poznať základné pojmy 
 pracovného práva 

 

 
Vie popísať pracovno-
právne vzťahy 
 

Ústne , frontálne 
skúšanie 

 

Písomný test 
 

 

Kolektívne pracovné právo   2 
 

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

  
  Kolektívne pracovné právo    
  Sociálne partnerstvo 
 

 
1 
1 

 

 
Poznať význam 
kolektívneho práva 
a sociálneho partnerstva 

 

 
Vie popísať kolektívne 
právo a sociálne 
partnerstvo  

Ústne , frontálne 
skúšanie 

 

Písomný test 

Vznik, zmeny a ukončenie 
pracovného pomeru 

3 

 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
 Základné práva a povinnosti 
 zamestnávateľa a zamestnanca 
 Vznik a skončenie pracovného 
 pomeru    
 Pracovná zmluva   

 
  1 
   
  1 
  1 

 

 
Poznať základné práva 
a povinnosti 
zamestnávateľa 
a zamest. Vedieť 
pravidlá pracovnej 
zmluvy a jej ukončenie. 

 
Pozná základné práva 
a povinnosti                     
zamestnávateľa a zamestn. 
Vie pravidlá pracovnej 
zmluvy a jej ukončenie. 

Ústne , frontálne 
skúšanie 

 

Písomný test 
 
 
 
 
 

 

 Pracovný čas a čas    
odpočinku v pracovnom  
pomere 

 
  1 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

  
 Pracovný čas, dovolenka,  
 pracovné voľno 

 
  1 

 

 
Vedieť pravidlá nároku   
na dovolenku 
a pracovné voľno 

 
Ovláda  pravidlá nároku  
Na dovolenku a pracovné 
voľno. 

Ústne , frontálne 
skúšanie 

 

Písomný test 

 Mzda (plat)                      1 
 

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

 
 Pojem mzdy, minimálna mzda, 
 pracovné voľno 

 

 
1 

 

 
Vedieť pojmy ako mzda, 
pracovné voľno 

 

 
Ovláda pojmy ako mzda. 
pracovné voľno. 

Ústne , frontálne 
skúšanie 

 

Písomný test 
 

 

Prekážky v práci, hmotné 
zabezpečenie pri nich 

  1 

 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
 Náhrady výdavkov 

 
1 

 
Vedieť pomenovať 
náhrady výdavkov. 

 
Vie pomenovať náhrady 
výdavkov. 

Ústne , frontálne 
skúšanie 

 

Písomný test 

Bezpečnosť a ochrana          
zdravia pri práci 

   1 

 

 
Žiak má: 
 

 
Žiak: 

  

Bezpečnosť a ochrana zdravia       
pri práci 

                 
1 

 

 
Vedieť pravidlá 
bezpečnosti pri práci. 

 
Vie pravidlá bezpečnosti 
pri práci. 
 

Ústne , frontálne 
skúšanie 

 

Písomný test 
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Zamestnanosť, príprava na 
povolanie, rekvalifikácia 

 

  4 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Sprostredkovanie zamestnania        
Rekvalifikácia                             
Hmotné zabezpečenie   
v nezamestnanosti  Zamestnanie 
absolventov 

  
1 
1 
1 
1 

 

 
Vedieť popísať 
rekvalifikáciu a vedieť 
formy hmotného 
zabezpečenia 
v nezamestnanosti. 
 

 
Vie popísať rekvalifikáciu 
a vie formy hmotného 
zabezpečenia 
v nezamestnanosti. 

 
 

Ústne , frontálne 
skúšanie 

 
 

Písomný test 
 
 

 

 
  Inflácia a nezamestnanosť   

 
  4 

                                                             
Žiak má:      
 

                                                           
Žiak:   

   Stav zamestnanosti ako odraz    
spoločensko.  ekon. potrieb          
Problémy trhu práce 
Nezamestnanosť                                  
Práca s informáciami /tlač, internet./ 

                      
1 
1 
1 
1 

 
Ovládať problémy trhu 
práce. 
Vedieť pracovať 
s informáciami. 

 
Ovláda problémy trhu 
práce. 
Vie pracovať 
s informáciami. 

Ústne , frontálne 
skúšanie 

 

Písomný test 

Svet práce a trh práce   6 
Žiak má: 
 

Žiak: 
  

Orientácie vo svete práce         
Služby zamestnanosti Evidencia 
nezamestnaných Informačno – 
poradenské strediská                      
Sprostredkovanie zamestnania 
Exkurzia v úrade práce 
 

 
1 
1              
1 
1 
1                
1 

 
Ovládať služby 
zamestnanosti. Poznať 
poradenské strediská. 
Vedieť sprostredkovať 
zamestnanie. 

 
 

                                             
Ovláda služby 
zamestnanosti. Pozná 
poradenské strediská  
Vedie  sprostredkovať 
zamestnanie. 

 

Ústne , frontálne 
skúšanie 

 

Písomný test 
 
 
 
 

Ako sa uchádzať o 
zamestnanie 

  5 
Žiak má: 
 
 

Žiak: 
  

Životopis, žiadosť o prijatie                 
do zamestnania                            
Spôsob prezentácie 
u potenciálneho zamestnávateľa                           
Cvičenie – práca s inzerátmi        
Cvičenie – správanie sa na 
prijímacom pohovore                 
Exkurzia – burzy práce 

 
   1 
   1 
 
 
   1 
   1 
   1 

 
Vedieť napísať žiadosť 
do zamestnania a 
životopis. 
Vedieť hľadať prácu 
v inzerátoch a poznať 
pravidlá správania sa 
na prijímacom pohovore. 

 
 
 
 

 
Vie napísať žiadosť 
do zamestnania a 
životopis. 
Vie hľadať prácu 
v inzerátoch a pozná 
pravidlá správania sa 
na prijímacom pohovore 

Ústne , frontálne 
skúšanie 

 

Písomný test 
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Kritériá  hodnotenia žiakov  predmetu úvod do sveta práce 
 
Pri klasifikácii sa používa: 
– frontálne ústne skúšanie, 
– ústne skúšanie,  
– písomné skúšanie. 
 
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. 
– Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a  
   praktických úloh.  
– Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
– Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
 
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. 
– 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. 
                                                                                                                                                                                     
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak: 

– Má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov,  
   definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. 
– 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.  
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak: 

– Má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné 
   medzery. 
– Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. 
– 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. 
– Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na  
   podnet učiteľa. 
– V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a  
   výstižnosti. 
– Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa.  
 
Pri hodnotení didaktických testov postupujeme podľa jednotnej stupnice: 
Dosiahnutá  úspešnosť v %  Známka 
100 % - 91% – 1 
  90 % - 81% – 2 
  80 % - 51% – 3 
  50 % - 31% – 4 
  30 % -   0% – 5 
 
Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob klasifikácie, aby vedeli, prečo dosiahli daný stupeň 

klasifikácie. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie a poukazuje na klady a nedostatky hodnotených 
prejavov, výkonov, výtvorov.   
Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác a praktických činností oznámi žiakovi najneskôr do 14 dní. 
Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok hodnotenia ihneď.                         
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Názov predmetu spoločenská komunikácia1 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 
Vo vyučovacom predmete spoločenská komunikácia v učebnom odbore 6445 H kuchár, dostávajú žiaci 
základné vedomosti o spoločenskom správaní, výchove, predmet im dáva vedomosti zo všeobecnej 
psychológie, psychológie osobnosti, sociálnej psychológie, psychológie práce a predo- všetkým 
z aplikovanej psychológie. Predmet spoločenská komunikácia je v učebnom pláne zaradený medzi 
odborné predmety, obsah viacerých celkov je však skôr všeobecnovzdelávací. Obsahuje pojmy 
a kategórie nielen zo všeobecnej, sociálnej a osobnostnej psychológie ,ale aj etiky a morálky. Ich 
zvládnutie umožňuje lepšiu orientáciu a osvojenie si základných návykov správania, vystupovania pri 
najrôznejších spoločenských a pracovných aktivitách. 

Predmet spoločenská komunikácia svojím obsahom učí žiakov nadviazať kontakt so zákazníkom, učí 
ich vytvárať príjemné pracovné prostredie. Spoločenská komunikácia má medzipredmetové vzťahy na 
učivo hlavne v predmete odborný výcvik, kde sa poznatky tohto predmetu využívajú hlavne pri styku 
so zákazníkom, pri dodržiavaní spoločenského správania. 

Predmet spoločenská komunikácia rozvíja a rozširuje vedomosti v oblasti etiky, morálky 
a spoločenského styku. Učiteľ 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 a morálne aktivity žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovacom 
predmete spoločenská komunikácia metódy 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 spoločenská komunikácia je veľmi úzko previazaný s predmetom odborný výcvik takmer vo 
všetkých jeho tematických celkoch.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu spoločenská komunikácia patria 
aj samostatné cvičenia, samostatné úlohy a výtvarné projekty, pre ktoré má škola vytvorené dobré 
materiálno-technické a priestorové vybavenie. 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 spoločenská komunikácia v učebnom odbore 6456 H kaderník, je 
poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a schopností vedieť predvídať a odhadnúť konanie 
a správanie ľudí, naučiť sa adekvátne komunikovať s ľuďmi, vedieť adekvátne zareagovať na rôzne 
pracovné a spoločenské situácie, čo je základnou požiadavkou na osobnosť kaderníka. Cieľom 
vyučovania v predmete spoločenská komunikácia je rozvíjať schopnosti potrebné pre správne 
ohodnotenie seba a druhých, vedieť riešiť stresové a konfliktné situácie v osobnom i pracovnom živote 
a naučiť sa komunikačne zvládnuť tieto situácie. Cieľom predmetu je byť pripravený na pohovory do 
zamestnania, vedieť ako postupovať pri organizovaní pracovných ciest, konferencií a pod. Žiak má 
ovládať základné zručnosti a návyky z oblasti kaderníctva, prípravy malého spoločenského účesu, 
zvládať konečnú úpravu účesu, jednotlivé strihy a pod. Ovládať základné pravidlá pri budovaní 
profesionálnej kariéry, vedieť vystupovať v súlade so zásadami spoločenského styku. 
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Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že 
spoločenské poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického 
obsahu učiva, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života.    

 
Kľúčové kompetencie 
 
Vo vyučovacom predmete spoločenská komunikácia 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, prejaviť svoj názor a bojovať zaň, 
 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností, vedieť počúvať a správne formulovať 

svoje myšlienky. 
. 

 
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: 
 

 charakterizovať podstatu verbálnej a neverbálnej komunikácie, 
 ovládať svoje pocity a vnemi v oblasti komunikačných vzťahov, 
 zhodnotiť význam neverbálnej komunikácie, 
 vysvetliť zdroje a metódy získavania a výberu pracovníkov na základe vlastnosti osobnosti, 
 prezentovať sa ako osobnosť, so svojimi pozitívnymi vlastnosťami, potrebami, emóciami,  
 vysvetliť vplyv pracovných podmienok a pracovného prostredia na psychiku a pracovný výkon 

zamestnanca, 
 rozpoznať a využiť mimorečové okolnosti v rečníctve i prispôsobiť svoj prejav klientovi, 
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 prezentovať seba ako osobnosť, naučiť sa zaujať poslucháča, nadviazať s ním kontakt, 
 využiť všetky možnosti verbálnej a neverbálnej komunikácie v interpersonálnych 

a profesionálnych  vzťahoch.  
 používať osvojené metódy riešenia problémov v spoločenskej komunikácií aj v iných 

oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  
 

 
 
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. 
 uplatňovaním spoločenskej a rečovej etikety. 

 
 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu spoločenská  komunikácia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí 
o komunikácii, nadobudnú komunikačné spôsobilosti a kompetencie.  
Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 

 Osvojiť si zásady optimálnej a efektívnej komunikácie 

 Sformulovať si nehodnotiaci „Ja výrok“ 

 Použiť „Ja výrok“, keď chcú dosiahnuť zmenu správania 

 Aktívne počúvať 

 Prezentovať svoje názory 

 Argumentovať v diskusii 

 Akceptovať názory iných 

 Čítať neverbálne prejavy u iných  

 Reflektovať svoju neverbalitu a urobiť prípadné korekcie 

 Rozpoznať a využiť mimorečové okolnosti v rečníctve a prispôsobiť svoj prejav poslucháčovi 
 
 

Všeobecné kompetencie: 

Absolvent má: 

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

 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať  
       ústne alebo písomne požadovanú  informáciu, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj      
       názor,   
       uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku. 
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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 – Význam spoločenskej 
komunikácie 

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 

Základy všeobecnej 
psychológie 

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

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

Psychológia osobnosti 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, situačné 
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:  
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Úvod – Význam 
spoloč. komunikácie 

Spoločenská komunikácia 
a výchova, pre stredné 
ekonomické školy 2.  a 3. 
ročník.SPN Bratislava 2002. 
Základy psychológie a všeobecná 
psychológia, pre stredné 
pedagogické školy 1. ročník 
Vývinová psychológia, 
psychológia osobnosti, pre 
stredné pedagogické školy 2. až 
4. ročník. SPN, Bratislava 1997. 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Obrazy 
Makety 
Šablóny  
Odborné 
časopisy 

Internet  
Školská 
knižnica 

Základy všeobecnej 
psychológie 

Spoločenská komunikácia 
a výchova, pre stredné 
ekonomické školy 2.  a 3. 
ročník.SPN Bratislava 2002. 
Základy psychológie a všeobecná 
psychológia, pre stredné 
pedagogické školy 1. ročník 
Vývinová psychológia, 
psychológia osobnosti, pre 
stredné pedagogické školy 2. až 
4. ročník. SPN, Bratislava 1997. 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrazy 
Makety 
Šablóny  
Odborné 
časopisy 

CD – vedomie 
a nevedomie , 
Dedičné 
faktory 

Psychológia 
osobnosti 

Spoločenská komunikácia 
a výchova, pre stredné 
ekonomické školy 2.  a 3. 
ročník.SPN Bratislava 2002. 
Základy psychológie a všeobecná 
psychológia, pre stredné 
pedagogické školy 1. ročník 
Vývinová psychológia, 
psychológia osobnosti, pre 
stredné pedagogické školy 2. až 
4. ročník. SPN, Bratislava 1997. 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Magnetická 
Tabuľa 
 

Obrazy 
Makety 
Šablóny  
Odborné 
časopisy 

CD – Význam 
výchovy  
a prostredia na 
rozvoj 
osobnosti 
jedinca 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SPOLOČENSKÁ KOMUNIKÁCIA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  
z toho 33 h ŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod 2  Žiak má: Žiak:   

 Význam psycholĺgie 
a spoločenskej výchovy 

 Pojem a náplň 
spoločenskej 
komunikácie 

1 
 

1 

Odborný výcvik 

Občianska náuka 
 
Predmet spoločenská 
komunikácia je úzko previazaný 
temer vo všetkých tematických 
celkoch. 

 Charakterizovať význam 
psychológie 

 Popísať zásady 
spoločenského správania 

 Poznať význam pojmov: 
etika morálka 

  Vysvetliť pojem a náplň 
spoločenskej komunikácie 

 Charakterizoval význam 
psychológie 

 Popísal zásady 
spoločenského správania 

 Poznal význam pojmov: 
etika morálka 

  Vysvetlil pojem a náplň 
spoločenskej komunikácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Didaktický test 

Základy všeobecnej 
psychológie 15  Žiak má: Žiak:   

 Pojem a podstata 
duševnej činnosti 

 Nervová sústava a reflex 
charakteristika 
prežívania, vedomie a 
nevedomie 

 Správanie, druhy 
správania – vzťah k 
prežívaniu 

1 
 

1 
 
 
 

1 

Odborný výcvik 

Občianská náuka 

 Vysvetliť podstatu 
duševnej činnosti 

 Vymenovať a vysvetliť 
činnosť nervovej sústavy 

 Používať pojmy: rexlex, 
centrálna nervoá sústsva, 
periférna a vegetatívna 
nervová sústava 

 Charakterizovať vedomie 
a nevedomie 

 Vysvetliť rozdiel medzi 
správaniu a prežívaniu 

 Vysvetlil podstatu 
duševnej činnosti 

 Vymenoval a vysvetliť 
činnosť nervovej sústavy 

 Používal pojmy: rexlex, 
centrálna nervoá sústsva, 
periférna a vegetatívna 
nervová sústava 

 Charakterizoval vedomie 
a nevedomie 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
správaniu a prežívaniu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 Determinácia psychiky, 
dedičné faktory 

 Sociálna podmienenosť 
psychiky, výchova a 
prostredie 

1 
 

2 

 Definovať determináciu 
psychiky 

 Aplikovať dedičné faktory 
na pravidlá správania sa 

 Popísať podmienenosť 
výchovy a prostredia na 
rozvoj osobnosti človeka 

 Definoval determináciu 
psychiky 

 Aplikoval dedičné faktory 
na pravidlá správania sa 

 Popísal podmienenosť 
výchovy a prostredia na 
rozvoj osobnosti človeka 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová písomná 
práca 
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 Psychológia poznania, 
psychické procesy a 
stavy 

 Pociťovanie, vnímanie, 
pôžitky a klamy 

 Pamäť, druhy pamäti 
 Myslenie a reč 
 Učenie, druhy učenia 
 Predstavivosť a fantázia, 

druhy predstavivosti 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
1 
2 

Odborný výcvik 

Občianska náuka 

 Definovať pojmy 
psychické procesy a stavy 

 Vysvetliť rozdiel medzi 
pociťovaním a vnímaním 

 Charakterizovať pamäť 
a popísať jej druhy 

 Vysvetliť pojem myslenie 
a určiť myšlienkové 
operácie 

 Vedieť určiť druhy učenia 
a predstavivosti 

 Poznať súvislosť pamäti 
so zabúdaním 

 Definoval pojmy psychické 
procesy a stavy 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
pociťovaním a vnímaním 

 Charakterizoval pamäť 
a popísať jej druhy 

 Vysvetlil pojem myslenie 
a určiť myšlienkové 
operácie 

 Vedel určiť druhy učenia 
a predstavivosti 

 Poznal súvislosť pamäti so 
zabúdaním 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Emócie a city, 
charakteristika emócií, 
vznik, znaky, 
prejavovanie a zvládanie 
emócií, typy citou a jch 
význam 

2 Odborný výcvik 

Občianska háuka 

 Vysvetliť pojem: emócie, 
city, afekt 

 Napísať jednoduché znaky 
emócií, typy citov a ich 
význam 

 Opísať vznik, prejavovanie 
a zvládanie emócií 

 Vysvetliť  pojem: 
afektované správanie   

 Vysvetlil pojem: emócie, 
city, afekt 

 Napísal jednoduché znaky 
emócií, typy citov a ich 
význam 

 Opísal vznik, prejavovanie 
a zvládanie emócií 

 Vysvetlil  pojem: 
afektované správanie   

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

sychológia osobnosti 16  Žiak má: Žiak:   

 Štruktúra osobnosti 
 Aktivačné motivačné 

vlastnosti osobnosti, 
motivácia, biologické 
potreby a pudy 

1 
2 

Odborný výcvik 

Občianska náuka 

Predmet spoločenská 
komunikácia je úzko previazaný 
temer vo všetkých tematických 
celkoch. 

 Definovať štruktúru 
osobnosti 

 Vysvetliť spoločenský 
význam aktivačno 
motivačných vlastností 
osobnosti 

 Charakterizovať potreby a 
pudy 

 Definoval štruktúru 
osobnosti 

 Vysvetlil spoločenský 
význam aktivačno 
motivačných vlastností 
osobnosti 

 Charakterizoval potreby a 
pudy 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Psychické potreby, ich 
vplyv na správanie 

 Vôľa, vôľové vlastnosti, 
dosahovanie cieľa 

 Sebaregulačné vlastnosti 
osobnosti 

2 
 

2 
 

2 

  Vysvetliť psychické 
potreby a ich vplyv na 
správanie 

 Popísať  vôľové vlastnosti 
a určiť vlastnosti potrebné 
na dosahovanie cieľa  

 Ovládať základné princípy  
vôľových vlastností 

 Charakterizovať pojmy: 
sebavýchova, seba 
regulácia, 
sebapozorovanie, 
sebarealizácia 

 Vysvetlil psychické 
potreby a ich vplyv na 
správanie 

 Popísal  vôľové vlastnosti 
a určiť vlastnosti potrebné 
na dosahovanie cieľa  

 Ovládal základné princípy  
vôľových vlastností 

 Charakterizoval pojmy: 
sebavýchova, seba 
regulácia, 
sebapozorovanie, 
sebarealizácia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 
 
 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 
 
 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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 Vsťahovo postojové 
vlastnosti osobnosti, 
charakter, postoje, ideály 

2  Charakterizovať vzťahovo 
postojové vlastnosti 
osobnosti 

 Ovládať názvoslovie:  
charakter, postoje ideály 
a vzťahovo postojové 
vlastnosti využívať 
v praktickom živote 

 Charakterizovať vzťahovo 
postojové vlastnosti 
osobnosti 

 Ovládať názvoslovie:  
charakter, postoje ideály 
a vzťahovo postojové 
vlastnosti využívať 
v praktickom živote 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 Výkonové vlastnosti 
osobnosti, schopnosti, 
vlohy, nadanie, talent , 
zručnosti a vedomosti 

2  Charakterizovať výkonové 
vlastnosti 

 Rozdeliť stupne 
schopností: nadanie talent 
a genialita 

 Vysvetliť vplyv vrodených 
a získaných predpokladov 
na danú činnosť 

 Poznať pojmy: vedomosti 
zručnosti a návyky 

 Opísať vlastnosti 
a schopnosti nadaného 
jedinca  

 Charakterizoval výkonové 
vlastnosti 

 Rozdelil stupne 
schopností: nadanie talent 
a genialita 

 Vysvetlil vplyv vrodených 
a získaných predpokladov 
na danú činnosť 

 Poznal pojmy: vedomosti 
zručnosti a návyky 

 Opísal vlastnosti 
a schopnosti nadaného 
jedinca 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 
 
 
 
 
 
Riešenie úloh  

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 
 
 
 
 
 
Samostatná práca 

 Dynamické vlastnosti 
osobnosti, temperament, 
typy temperamentu 

 Kontrolné cvičenia na 
danú tému 

2 
 
 

1 

 Vysvetliť pojem 
temperament 

 Vedieť rozdeliť a popísať  
dynamické vlastnosti 
osobnosti 

 Poznať všeobecné 
vlastnosti  sangvinika, 
cholerika, melancholika 
a flegmatika  

 Popísať význam poznania 
temperamentu a jeho 
vplyv na život človeka 
a jeho okolia 

  Vysvetlil pojem 
temperament 

 Vediel rozdeliť a popísal  
dynamické vlastnosti 
osobnosti 

 Poznal všeobecné 
vlastnosti  sangvinika, 
cholerika, melancholika 
a flegmatika  

 Popísal význam poznania 
temperamentu a jeho 
vplyv na život človeka 
a jeho okolia 

Písomné skúšanie 

 
 
 
 
 
Riešenie úloh 

Didaktický test 

 
 
 
 
 
Samostatná práca 
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Názov predmetu spoločenská komunikácia2 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Vývinová psychológia 

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 Duševná hygiena 

Sociálna psychológia 

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

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

Podstata etiky profesijná 
morálka 

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

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

Vývinová 
psychológia 

Spoločenská komunikácia 
a výchova, pre stredné 
ekonomické školy 2. - 3. ročník. 
SPN Bratislava 2002. Základy 
psychológie a všeobecná 
psychológia, pre stredné 
pedagogické školy 1. ročník 
Vývinová psychológia, 
psychológia osobnosti, pre 
stredné pedagogické školy 2. až 
4. ročník. SPN, Bratislava 1997. 
Zelina, M., Zelinová, M.: 
Psychológia pre SPŠ 2. 
Bratislava: SPN, 2006. 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Obrazy 
Makety 
Šablóny  
Odborné 
časopisy 
 

Internet  
Školská 
knižnica 
CD – Čakáme 
dieťatko 
CD – Zvládni 
svoj stres 

Duševná hygiena 

Sociálna 
psychológia 

Spoločenská komunikácia 
a výchova, pre stredné 
ekonomické školy 2. - 3. ročník. 
SPN Bratislava 2002. Základy 
psychológie a všeobecná 
psychológia, pre stredné 
pedagogické školy 1. ročník 
Vývinová psychológia, 
psychológia osobnosti, pre 
stredné pedagogické školy 2. až 
4. ročník. SPN, Bratislava 1997. 
Zelina, M., Zelinová, M.: 
Psychológia pre SPŠ 2. 
Bratislava: SPN, 2006. 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrazy 
Makety 
Šablóny  
Odborné 
časopisy 
 

CD – Človek a 
prostredie 
Internet 
Školská 
knižnica 
 

Podstata etiky 
profesijná morálka 

Spoločenská komunikácia 
a výchova, pre stredné 
ekonomické školy 2.  a 3. ročník. 
SPN Bratislava 2002. Základy 
psychológie a všeobecná 
psychológia, pre stredné 
pedagogické školy 1. ročník 
Vývinová psychológia, 
psychológia osobnosti, pre 
stredné pedagogické školy 2. až 
4. ročník. SPN, Bratislava 1997. 
Kačáni, V.: Psychológia práce 
a trhu pre SOŠ. Bratislava: SPN, 
2008. 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Magnetická 
Tabuľa 

Obrazy 
Makety 
Šablóny  
Odborné 
časopisy 

CD – Etika a 
morálka 
Školská 
knižnica 
Internet 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SPOLOČENSKÁ KOMUNIKÁCIA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
 z toho 33 h ŠkVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Vývinová psychológia 6  Žiak má: Žiak:   

 Zákonitosti vývinu 
 Etapy vývinu osobnosti 
 Obdobie ranného detstva 
 Predškolský vek dieťaťa 
 Dôležité hry u dieťaťa 

 
Etická výchova 

Občianska náuka 

Psychológia a výchova 

 Charakterizovať 
zákonitosti vývinu 

 Popísať etapy vývinu 
osobnosti  

 Poznať význam 
a dôležitosť hry u dieťaťa 

  Vysvetliť pojem 
predškolský vek 

 Charakterizoval 
zákonitosti vývinu 

 Popísal etapy vývinu 
osobnosti  

 Poznal význam 
a dôležitosť hry u dieťaťa 

  Vysvetlil pojem 
predškolský vek 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Didaktický test 

Duševná hygiena 3  Žiak má: Žiak:   

 Pojem a podstata 
duševného zdravia 

 Predpoklady duševného 
zdravia 

 Poruchy duševného 
zdravia, ich príčiny 

 
Etická výchova 

Občianska náuka 

Psychológia a výchova 

 Vysvetliť podstatu 
duševného zdravia 

 Vymenovať a vysvetliť 
príčiny porúch duševného 
zdravia 

 Charakterizovať dobré 
predpoklady duševného 
zdravia 

 Vysvetlil podstatu 
duševného zdravia 

 Vymenoval a vysvetlil 
príčiny porúch duševného 
zdravia 

 Charakterizoval dobré 
predpoklady duševného 
zdravia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Sociálna psychológia 12  Žiak má: Žiak:   

 Pojem a podstata 
socializácie 

 Socializácia, rola a status 
 Komunikácia a jej formy 
 Sociálne skupiny 
 Štruktúra skupiny 
 Druhy sociálnych skupín 
 Sociálne vzťahy, sociálna 

percepcia, jej zdroje 
 Omyly v sociálnej 

percepcii 

 Etická výchova 

Občianska náuka 

Psychológia a výchova 

 Vysvetliť pojem a podstatu 
socializácie 

 Charakterizovať status 
a rolu 

 Rozdeliť sociálne skupiny 
z psy. hľadiska 

 Charakterizovať sociálne 
vzťahy a sociálnu 
percepciu 

 Vysvetliť omyly v sociálnej 
percepcii 

 Vysvetlil pojem a podstatu 
socializácie 

 Charakterizoval status 
a rolu 

 Rozdelil sociálne skupiny 
z psy. hľadiska 

 Charakterizoval sociálne 
vzťahy a sociálnu 
percepciu 

 Vysvetlil omyly v sociálnej 
percepcii 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 
 
Didaktický test 

Podstata etiky profesijná 
morálka 

9  Žiak má: Žiak:   
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 Podstata morálky 
a moralizovania, 
mravnosť a etika  

 Zvyky a zvyklosti 
 Morálne konanie, 

morálne hodnotenie 
 Svedomie, morálna 

sloboda 
 Verejná mienka  
 Etika práce, profesijná 

morálka 
 Zmysel vlastnej práce 

 Etická výchova 

Občianska náuka 

Psychológia a výchova 

 Definovať podstatu 
morálky, etiky a mravnosti 

 Vedieť aplikovať zvyky 
a zvyklosti v praktickom 
živote 

 Popísať pojmy: svedomie, 
morálka, sloboda, verejná 
mienka 

 Charakterizovať profesijnú 
morálku a vedieť ju 
aplikovať v pracovnom 
prostredí 

 Vysvetliť zmysel vlastnej 
práce 

 Definoval podstatu 
morálky, etiky a mravnosti 

 Vedel aplikovať zvyky 
a zvyklosti v praktickom 
živote 

 Popísal pojmy: svedomie, 
morálka, sloboda, verejná 
mienka 

 Charakterizoval profesijnú 
morálku a vedel ju 
aplikovať v pracovnom 
prostredí 

 Vysvetlil zmysel vlastnej 
práce 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 
 

Didaktický test 

 

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 
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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 potraviny a výživa1 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 
 

Na túto vzdelávaciu oblasť ŠkVP vyčlenil 5 hodiny. Jeho výučba je orientovaná do 1, 2. a 3. ročníka štúdia.  

Odborný predmet potraviny a výživa v učebnom odbore 6445 H kuchár rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo 
v oblasti potravín a výživy. 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, hodnote potravín, potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, 
pochutinách a koreninách, mliečnych výrobkoch, sladidlách, zásadách správnej výživy, osobnej a 
potravinovej hygieny. Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom 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 a manipulácie s potravinami. Úlohou predmetu je oboznámiť žiakov aj s biologickou 
a energetickou hodnotou potravín, so zásadami správnej životosprávy, propagovať ju a uplatňovať vo 
vlastnej životospráve. Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu potravín.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi odborný výcvik, 
technológia a chémia.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania daného predmetu 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 potraviny a výživa 
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 potraviny a výživa 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 potraviny a výživa v učebnom odbore 64652 kuchár je poskytnúť žiakom  
súbor vedomostí, zručností a kompetencií o potravinách, ich akosti, zložení a skladovaní, formovať logické 
myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, 
odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných potravinách a pojmoch, osvoja 
si základné vzťahy medzi organizmom a vonkajším prostredím, budú ovládať využiteľnosť potravín pre ich 
technologické spracovanie.  

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 
 prehĺbiť poznatky získané v predmete  potraviny a výživa 
 ovládať zloženie, použitie, skladovanie, a manipuláciu s potravinami 
 nadobudnúť zručnosť pri práci s potravinami 
 

 Výstupné špecifické ciele predmetu: 
 poznať jednotlivé druhy a skupiny potravín a poživatín 
 mať potrebné znalosti pre prácu s nimi 

 

 
Kľúčové kompetencie 
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania 
smeruje k tomu, aby si 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.  
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej  
 
Absolvent má: 
- zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
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 
Absolvent má: 
- vyjadrovať sa v štátnom, materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- 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.  
. 
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, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 
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  a osobnostnom raste, 
- predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 
  druhých, 
Odborné kompetencie 
a) Požadované vedomosti 
Absolvent má: 
- charakterizovať základné druhy potravinárskych surovín a pomocných látok, 
- popísať príslušné nástroje, náradie, stroje a zariadenia, 
- definovať základnú podstatu výrobného procesu, 
- definovať sanitačné opatrenia na pracovisku, 
- definovať zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
- vysvetliť postup pri reklamácii chybného tovaru, 
b) Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 
- pripraviť pracovisko, 
- pracovať so surovinami a potravinami 
- voliť správne pracovné postupy, 
- používať príslušné nástroje, náradia, stroje a zariadenia, 
- uskutočniť jednoduchú sanitáciu príslušných strojov, 
- správne odkladať a ukladať výrobky, nástroje a náradie, 
- 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 

Fyziológia ľudského tela 
Informačno-receptívna -  výklad Frontálna výučba 

 

Potraviny 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Hodnota potravín 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Zásady správnej výživy 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
 

Ovocie a zelenina 
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, ... 

Fyziológia ľudského 
tela 

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 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít  

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrazy,atlas Internet  
CD   

Potraviny 
Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít  
Kol.a -Zdravie a sila v potrave 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrázkový 
materiál 

Gastro revue 
(odborný 
časopis str. 87) 

Hodnota potravín  
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 surovín 
Normy 

CD  

Ovocie a zelenina 
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 
Atlas, 
Kuchárska 
literatúra  

Internet 

Zásady správnej 
výživy 

Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 
Šimončič, Kružiak: Výživa 
SPN. 1992 
Malá H., Klemta J.: Biológia 
detí a dorastu. 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Schéma  Internet 
Gastro 
revue/časopis/ 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   POTRAVINY A VÝŽIVA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  
z toho 66 h ŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Fyziológia ľudského tela 18  Žiak má: Žiak:   

 Látkové zloženie 
ľudského tela 

2 Chémia 

Zdravoveda 

Odborný výcvik 

 Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotl.zložky ľuds.tela 

 Vysvetliť význam 
bielkovín, lipidov 
a sacharidov vo výžive 

 Bez problémov 
charakterizoval všetky 
zložky tela 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Didaktický test 

 Tráviaca sústava  2  Popísať zloženie TS 
 Vysvetliť činnosť 

jednotlivých orgánov  

 Popísal zloženie TS 
 Vedel vysvetliť význam  

TS 
 Správne popísal funkciu 

a dôležitosť jednot.oránov  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 Trávenie a vstrebávanie 2  Opísať činnosť tráviacich 
štiav a vysvetliť dynamickú 
rovnováhu organizmu  

 Nakresliť prierez steny 
tenkého čreva 

 Popísal priebeh trávenia 
a vstrebávania 

 Zvládol nákres TČ 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 Nervová sústava 4  Vysvetliť činnosť NS a jej 
vplyv na trávenie 

 Opísať a nakresliť neurón  

 Vysvetlil činnosť NS 
 Zvládol nákres 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová 
písomná práca 

 NS  a jej vplyv na 
vylučovanie 

4  Opísať obličky a pľúca  Vysvetlil význam 
vylučovacích orgánov 

Ústne skúšanie Didaktický test 

 Žľazy s vnútornou 
sekréciou 

2  Vysvetliť činnosť hypofýzy 
a štítnej žľazy 

 Vysvetlil činnosť 
uvedených orgánov 

Ústne a písomne 
skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 Vylučovacie ústroje 2  Opísať činnosť 
vylučovacej sústavy 

 Opísal činnosť vylučovacej 
sústavy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

POTRAVINY 16  Žiak má: Žiak:   

 Význam racionálnej 
výživy 

4 Chémia 

Zdravoveda 

Odborný výcvik 

 Vysvetliť pojem biologická 
hodnota potravín  

 Uviesť jednotku biologickej 
hodnoty potravín a 
vysvetliť väzbu na 

 Vysvetlil správne pojem 
biologická hodnota 
potravín 

 Vedel jednotku biologickej 
hodnoty potravín 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
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príslušné skupiny živín a správne vysvetlil jej 
väzbu na základné skupiny 
živín 

 Pôvod, druhy a zloženie 
potravín 

4  Vysvetliť pojem 
energetická hodnota 
potravín  

 Vysvetliť pojem výživová 
hodnota potravín  

 Určiť pôvod a druhy 
potravín 

 Vysvetlil správne pojem 
energetická hodnota 
potravín 

 Vysvetlil správne pojem 
výživová hodnota potravín 

 Určil pôvod a druhy 
potravín 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Hygiena pri práci 
s potravinami 

4   Zvládnuť pravidlá hygieny 
a sanitácie 

 Zvládol pravidlá hygieny 
a sanitácie pri manipulácií 
s potravinami 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Bezpečnosť pri práci 4  Zvládnuť  pravidlá 
bezpečnosti  pri práci 

 Zvládol pravidlá 
bezpečnosti 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

HODNOTA POTRAVÍN 10  Žiak má: Žiak:   

 Energetická a biologická 
hodnota potravín 

4 Chémia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 Vysvetliť pojem 
energetická  a biologická 
hodnota potravín 

 Uviesť jednotky 
energetickej a výživovej 
hodnoty potravín a 
vysvetliť ich väzby na 
príslušné skupiny živín  

 vysvetliť pojem výživová 
hodnota potravín 

 Opísal obe hodnoty 
potravín  

 Uviedol jednotky správne 
a vysvetlil výživovú 
hodnotu potravín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Vzájomné pomery živín 
a výživové normy 

6  Poznať vzájomné pomery 
živín, odporúčané dávky a 
výživové kategórie, 
výživové normy 

 Uviedol správne pomery 
a dávky živín v jednot. 
výživových kategóriach, 
výživové normy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

ZÁSADY SPRÁVNEJ 
VÝŽIVY 

4  Žiak má: Žiak:   

 Druhy  stravy 2 Chémia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 Poznať potravinovú 
pyramídu, rozlišovať 
zmiešanú, vegetariánsku, 
kyselinotvornú 
a zásadotvornú stravu 

 Vedel rozlíšiť jednotlivé 
druhy stravy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Diferencovaná strava 2  Zvládnuť časové 
rozdelenie potravy a jej 
diferencovanie podľa veku, 
pohlavia a pracovnej 
činnosti, a zdravotného 

 Zvládol diferencovanie 
stravy podľa jednotlivých 
kritérií 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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stavu 

OVOCIE A ZELENINA 18  Žiak má: Žiak:   

 Ovocie, zloženie, druhy 
konzervovania 

5 Chémia 

Zdravoveda  

Odborný výcvik 

 Uviesť chemické zloženie 
zeleniny 

 Charakterizovať jednotlivé 
skupiny -druhy ovocia 

 Popísať jednotlivé spôsoby 
konzervovania 

 Uviedol  zloženie zeleniny 
 Charakterizoval jednotlivé  

skupiny ovocia 
 Popísal jednotlivé spôsoby 

konzervovania 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Zelenina, zloženie, druhy 
konzervovania  

5  Uviesť  chemické zloženie 
zeleniny 

 Popísať jednotl. druhy 
zeleniny  

 Popísať spôsoby 
konzervovania 

 Uviedol zloženie  zeleniny 
 Popísal druhy zeleniny 
 Popísal  spôsoby 

konzervovania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Zemiaky a strukoviny, 
zloženie, druhy 
konzervovania 

4  Zvládnuť zloženie, druhy 
zemiakov 
a strukovín, druhy 
konzervovania 

 Zvládol zloženie a druhy 
zemiakov a strukovín 

Ústne a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 
odpoveď 

 Huby, zloženie, druhy, 
použitie 

4  Vedieť zloženie, druhy 
a použitie húb 

 Vedel zloženie, druhy 
a použitie húb 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
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Názov predmetu potraviny a výživa2 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Obininy 
Informačno-receptívna -  výklad Frontálna výučba 

Sladidlá 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Vajcia 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Mlieko a výrobky z mlieka 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Koreniny a pochutiny 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Tuky 
Informačno-receptívna 
Výklad 
Reproduktívna-rozhovor 

Frontálna výučba 

Mäso a mäsové výrobky 
Informačno-receptívna -  výklad 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, ... 

Obilniny 
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 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

 
Obrazy,atlas 

Internet  
CD   

Sladidlá 
Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 

Dataprojektor 
PC,Tabuľa 

Obrázkový 
materiál 

 

Vajcia 
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 

Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Vzorky surovín 
Normy 

CD  

Mlieko, mliečne 
výrobky 

Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

Vzorky 
Atlas, 
Kuchárska 

Internet 
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Jurgová O., Úradníčková J.: 
Náuka o potravinách. SPN. 
Bratislava 2004 
Hudek E.: technológia 1, 2, 3. 
Expol Pedagogika 2005, 2006, 
2007 

Tabuľa literatúra  

Koreniny a pochutiny 
Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 
Šimončič, Kružiak: Výživa 
SPN. 1992 
Malá H., Klemta J.: Biológia 
detí a dorastu. 

PC 
Tabuľa 

 Internet 
Gastro 
revue/časopis/ 

Tuky 
Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 

Tabuľa Obrázkový 
materiál, vzorky 

Internet 

Mäso a mäsové 
výrobky 

Šimončič, Kružiak: Výživa 
SPN. 1992 
Hudek E.: technológia 1, 2, 3. 
Expol Pedagogika 2005, 2006, 
2007 

PC, Tabuľa Atlas, 
kuchárske 
knihy, 

Internet 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   POTRAVINY A VÝŽIVA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  
z toho 66 h ŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

OBILNINY 8  Žiak má: Žiak:   

 Obilniny, zloženie, druhy, 
charakter.  

2 Chémia 

Zdravoveda 

Odborný výcvik 

 Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotlivé obilniny 

 Vysvetliť význam 
bielkovín, lipidov 
a sacharidov vo výžive 

 Bez problémov 
charakterizoval všetky 
obilniny 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Didaktický test 

 Výrobky- mlynské, 
pekárske 

2  Popísať jednotlivé výrobky 
z obilnín 

 Popísal jednotlivé 
výrobky z obilnín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 Skladovanie výrobkov 2  Opísať podmienky 
skladovania výrobkov z 
obilnín  

 Popísal podmienky 
skladovania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 Cestoviny - druhy, 
použitie 

2  Opísať jednotlivé druhy 
cestovín, ich použitie  

 Opísal jedn.druhy 
cestovín a ich použitie 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová písomná 
práca 

SLADIDLÁ 3  Žiak má: Žiak:   

 Cukor, med, syntetické 
sladidlá 

4 Chémia,Zdravoveda  Charakterizovať 
jednotl.druhy, poznať ich 
význam vo výžive 

 Charakterizoval 
jednotl.druhy, pozná ich 
význam vo výžive 

Frontálne, 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

VAJCIA 2  Žiak má: Žiak:   

 Zloženie vajec, druhy, 
akosť, konzervovanie, 
použitie 

4 
Chémia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 Vedieť zloženie vajec, 
druhy a akosť, poznať 
podmienky konzervovania 
a použitie vajec vo výžive 

 Vedel zloženie vajec, 
druhy a akosť, pozná 
podmienky 
konzervovania a použitie 
vajec vo výžive  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

MLIEKO, MLIEČNĚ 
VYROBKY 

10  Žiak má: Žiak:   

 Mlieko, zloženie, význam, 3 Chémia  Musí zvládnuť zloženie  Zvládol zloženie mlieka, Ústne frontálne Ústna odpoveď  
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druhy 

 Mliečne výrobky-
zahustené 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

mlieka, význam vo výžive, 
druhy a výrobky z neho 

význam vo výžive, druhy 
a výrobky z neho 

skúšanie 

Písomné skúšanie 
Didaktický test 

 Syry -zloženie, druhy 
syrov 

4  Zvládnuť zloženie syrov 
a ich význam vo výžive, 
druhy 

 Zvládol zloženie a druhy 
syrov, ich význam,  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Maslo, ml.nápoje a 
smotana 

3   Vedieť zloženie týchto 
výrobkov a druhy, použite 
a význam vo výžive 

 Vedieť zloženie týchto 
výrobkov a druhy, 
použite a význam vo 
výžive 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

KORENINY A 
POCHUTINY 

10  Žiak má: Žiak:   

 Korenie- ich význam, 
druhy , použitie 

4 Chémia 

Zdravoveda  

 Charakterizovať jednotlivé 
skupiny korenín, poznať 
ich význam 

 Charakterizoval 
jednotlivé skupiny 
korenín, pozná ich 
význam 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Pochutiny- káva, 
kávoviny, čaj, kakao, 
čokoláda a ostatné 
pochutiny 

3  Popísať jednotl. druhy 
pochutín a ich účinok na 
organizmus 

 Popísal jednotl.druhy 
pochutín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné  

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Korenie- polievkové, 
omáčky 

3   Poznať zloženie, druhy 
polievkových korenín, 
omáčok 

 Poznal zloženie, druhy 
polievkových korenín, 
omáčok 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

TUKY 3  Žiak má: Žiak:   

 Tuky -význam vo výžive, 
rozdelenie tukov a ich 
zloženie  

3 Chémia  Poznať zloženie a druhy  
tukov, význam vo výžive 
ľudí 

 Poznal zloženie a druhy  
tukov, význam vo výžive 
ľudí 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

MASO A MASOVE 
VYROBKY 

30  Žiak má: Žiak:   

 Mäso- zloženie, význam  
a zrenie mäsa, 

 konzervovanie a chyby 
mäsa 

8 Chémia 

Biológia 

 Zvládnuť zloženie mäsa, 
jeho význam vo výžive, 
poznať  podmienky 
konzervovania mäsa 
a jeho bezchybnosť 

 Zvládol zloženie mäsa, 
jeho význam vo výžive, 
pozná podmienky 
konzervovania mäsa 
a jeho bezchybnosť 

Ústne frontálne 
skúšanie, 
písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Jednotlivé druhy mias, 
vplyvy pôsobiace na 
kvalitu mäsa 

12   Charakterizovať 
jedn.druhy mias, poznať 
vplyvy pôsobiace na 
kvalitu mäsa 

 Charakterizoval 
jedn.druhy mias, pozná 
vplyvy pôsobiace na 
kvalitu mäsa 

Ústne frontálne 
skúšanie, 
písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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 Vnútornosti 2   Poznať všetky požívateľné 
vnútornosti, ich zloženie 
a význam pre výživu 

 Pozná všetky 
požívateľné vnútornosti, 
ich zloženie a význam 
pre výživu 

Ústne frontálne 
skúšanie, 
písomné skúšanie 

frontálne skúšanie 
Didaktický test 

 Mäso a mäsové výrobky- 
konzervy z hydiny, 
zveriny, rýb, kôrovcov, 
mäkkýšov a 
obojživelníkov a ich chyby 

8   Zvládnuť mäso a mäsové 
výrobky-konzervy 
z jednotlivých mias, 
poznať ich chyby 
a význam na trhu 

 Zvládnuť mäso 
a mäsové výrobky-
konzervy z jednotlivých 
mias, poznať ich chyby 
a význam na trhu 

frontálne skúšanie frontálne skúšanie 
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Názov predmetu potraviny a výživa3 
Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Nealkoholické nápoje 
Informačno-receptívna -  výklad Frontálna výučba 

Káva, čaj 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Alkoholické nápoje 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Liehoviny 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Miešané nápoje 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Vplyv alkoholu na organizmus 
Reproduktívna – rozhovor 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, ... 

Nealkoholické nápoje 
Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrázky atlas Internet  
CD   

Káva,čaj 
Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava  
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít  
Kol.a -Zdravie a sila v potrave 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrázkový 
materiál 

Gastro revue 
(odborný 
časopis str. 87) 

Alkoholické nápoje 
Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 
Hudek E.: technológia 1, 2, 3. 
Expol Pedagogika 2005, 2006, 
2007 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít  

Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Normy-hladiny CD  
Internet 

Liehoviny 
Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava , 
Jurgová O., Úradníčková J.: 
Náuka o potravinách. SPN. 
Bratislava 2004 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

 
Obrzky 

Internet 

Miešané nápoje 

 

 

Vplyv alkoholu na 

Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 
Malá H., Klemta J.: Biológia 
detí a dorastu. 
Odborné časopisy: Gastro, 

Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

 Internet 
Gastro 
revue/časo/ 
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organizmus Horeca, Apetít  
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   POTRAVINY A VÝŽIVA 1 hodiny týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  
z toho 30 h ŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Fyziológia ľudského tela 10  Žiak má: Žiak:   

 Látkové zloženie 
ľudského tela 

2 Chémia 

Zdravoveda 

Odborný výcvik 

 Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotl.zložky ľuds.tela 

 Vysvetliť význam bielkovín, 
lipidov a sacharidov vo 
výžive 

 Bez problémov 
charakterizoval všetky 
zložky tela 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Didaktický test 

 Tráviaca sústava  2  Popísať zloženie TS 
 Vysvetliť činnosť 

jednotlivých orgánov  

 Popísal zloženie TS 
 Vedel vysvetliť význam TS 
 Správne popísal funkciu 

a dôležitosť jednot.oránov  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 Trávenie a vstrebávanie 2  Opísať činnosť tráviacich 
štiav a vysvetliť dynamickú 
rovnováhu organizmu  

 Nakresliť prierez steny 
tenkého čreva 

 Popísal priebeh trávenia 
a vstrebávania 

 Zvládol nákres TČ 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 Nervová sústava 1  Vysvetliť činnosť NS a jej 
vplyv na trávenie 

 Opísať a nakresliť neurón  

 Vysvetlil činnosť NS 
 Zvládol nákres 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová písomná 
práca 

 NS  a jej vplyv na 
vylučovanie 

1  Opísať obličky a pľúca  Vysvetlil význam 
vylučovacích orgánov 

Ústne skúšanie Didaktický test 

 Žľazy s vnútornou 
sekréciou 

      1  Vysvetliť činnosť hypofýzy 
a štítnej žľazy 

 Vysvetlil činnosť 
uvedených orgánov 

Ústne a písomne 
skúšanie 

Skupinová písomná 
práca 

 Vylučovacie ústroje 1  Opísať činnosť vylučovacej 
sústavy 

 Opísal činnosť vylučovacej 
sústavy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

POTRAVINY 8  Žiak má: Žiak:   

 Význam racionálnej 
výživy 

3 Chémia 

Zdravoveda 

Odborný výcvik 

 Vysvetliť pojem biologická 
hodnota potravín  

 Uviesť jednotku biologickej 
hodnoty potravín a vysvetliť 
väzbu na príslušné skupiny 
živín 

 Vysvetlil správne pojem 
biologická hodnota 
potravín 

 Vedel jednotku biologickej 
hodnoty potravín 
a správne vysvetlil jej 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
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väzbu na základné skupiny 
živín 

 Pôvod, druhy a zloženie 
potravín 

3  Vysvetliť pojem energetická 
hodnota potravín  

 Vysvetliť pojem výživová 
hodnota potravín  

 Určiť pôvod a druhy 
potravín 

 Vysvetlil správne pojem 
energetická hodnota 
potravín 

 Vysvetlil správne pojem 
výživová hodnota potravín 

 Určil pôvod a druhy 
potravín 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Hygiena pri práci 
s potravinami 

1   Zvládnuť pravidlá hygieny a 
sanitácie 

 Zvládol pravidlá hygieny 
a sanitácie pri manipulácií 
s potravinami 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Bezpečnosť pri práci 1  Zvládnuť  pravidlá 
bezpečnosti  pri práci 

 Zvládol pravidlá 
bezpečnosti 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

HODNOTA POTRAVÍN 4  Žiak má: Žiak:   

 Energetická a biologická 
hodnota potravín 

2 Chémia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 Vysvetliť pojem energetická  
a biologická hodnota 
potravín 

 Uviesť jednotky 
energetickej a výživovej 
hodnoty potravín a vysvetliť 
ich väzby na príslušné 
skupiny živín  

 vysvetliť pojem výživová 
hodnota potravín 

 Opísal obe hodnoty 
potravín  

 Uviedol jednotky správne 
a vysvetlil výživovú 
hodnotu potravín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Vzájomné pomery živín 
a výživové normy 

2  Poznať vzájomné pomery 
živín, odporúčané dávky a 
výživové kategórie, 
výživové normy 

 Uviedol správne pomery 
a dávky živín v jednot. 
výživových kategóriach, 
výživové normy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

ZÁSADY SPRÁVNEJ 
VÝŽIVY 

2  Žiak má: Žiak:   

 Druhy  stravy 1 Chémia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 Poznať potravinovú 
pyramídu, rozlišovať 
zmiešanú, vegetariánsku, 
kyselinotvornú 
a zásadotvornú stravu 

 Vedel rozlíšiť jednotlivé 
druhy stravy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Diferencovaná strava 1  Zvládnuť časové rozdelenie 
potravy a jej diferencovanie 
podľa veku, pohlavia 
a pracovnej činnosti, 
a zdravotného stavu 

 Zvládol diferencovanie 
stravy podľa jednotlivých 
kritérií 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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OVOCIE A ZELENINA 6  Žiak má: Žiak:   

 Ovocie, zloženie, druhy 
konzervovania 

2 Chémia 

Zdravoveda  

Odborný výcvik 

 Uviesť chemické zloženie 
zeleniny 

 Charakterizovať jednotlivé 
skupiny -druhy ovocia 

 Popísať jednotlivé spôsoby 
konzervovania 

 Uviedol  zloženie zeleniny 
 Charakterizoval jednotlivé  

skupiny ovocia 
 Popísal jednotlivé spôsoby 

konzervovania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Zelenina, zloženie, druhy 
konzervovania  

2  Uviesť chemické zloženie 
zeleniny 

 Popísať jednotl. druhy 
zeleniny  

 Popísať spôsoby 
konzervovania 

 Uviedol zloženie  zeleniny 
 Popísal druhy zeleniny 
 Popísal  spôsoby 

konzervovania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Zemiaky a strukoviny, 
zloženie, druhy 
konzervovania 

1  Zvládnuť zloženie, druhy 
zemiakov a strukovín, 
druhy konzervovania 

 Zvládol zloženie a druhy 
zemiakov a strukovín 

Ústne a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 
odpoveď 

 Huby, zloženie, druhy, 
použitie 

1  Vedieť zloženie, druhy 
a použitie húb 

 Vedel zloženie, druhy 
a použitie húb 

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: 
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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 Technológia1 
Časový rozsah výučby 2,5 hodiny týždenne, spolu 82 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Odborný predmet Technológia v učebnom odbore 6445 H kuchár   rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo v oblasti 
technologickej prípravy jedál. 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, prípravy jednoduchých, zložitých jedál a pokrmov ale aj biochemickými procesmi, ktoré v nich 
prebiehajú. Učivo sa skladá z poznatkov o potravinách, hodnote potravín, potravinách rastlinného 
a živočíšneho pôvodu, pochutinách a koreninách, mliečnych výrobkoch, sladidlách, zásadách správnej výživy, 
osobnej a potravinovej hygieny. Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších 
odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú dvojhodinovú týždennú 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 a manipulácie s potravinami. Úlohou predmetu je oboznámiť žiakov aj s biologickou a energetickou 
hodnotou potravín, so zásadami správnej životosprávy, propagovať ju a uplatňovať vo vlastnej životospráve. 
Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu potravín.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi odborný výcvik, 
potraviny  a výživa, chémia.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu  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 technológia  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.   
Ciele vyučovacieho predmetu:  

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 
 prehĺbiť poznatky získané v predmete  technológia 
 ovládať technologické postupy 
 poznať podmienky skladovania, a manipulácie s potravinami 
 nadobudnúť zručnosť pri príprave pokrmov 
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 Výstupné špecifické ciele predmetu: 
 poznať jednotlivé spôsoby úprav pokrmov 
 mať potrebné znalosti o potravinách  

 
 
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, 
- 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, 
- 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, 
- 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, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom. 
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Odborné kompetencie 
a) Požadované vedomosti 
Absolvent má: 
- charakterizovať základné druhy potravinárskych surovín , pomocných látok, potravín 
- popísať príslušné pomôcky, náradie, stroje a zariadenia, 
- definovať základnú podstatu technologických úprav 
- 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 a potravinami 
- voliť správne pracovné postupy, 
- používať príslušné nástroje, náradia, stroje a zariadenia, 
- uskutočniť jednoduchú sanitáciu príslušných strojov, 
- správne odkladať a ukladať výrobky, nástroje a náradie, 
- 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 

Úvod do predmetu, bezpečnosť 
pri práci 

Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 

Hygienické požiadavky pri 
príprave pokrmov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Pracovné činnosti vo výrobných 
strediskách 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba a individuálna 
práca žiakov 

Predbežné úpravy potravín 
rastlinného a živočíšneho pôvodu 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba a 
individuálna práca žiakov 

Základné tepelné úpravy 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
 A individuálna práca žiakov 

Normovanie a kalkulácia teplých 
jedál 

Reproduktívna-rozhovor 
Heuristická-rozhovor,riešenie úloh 

Skupinová práca žiakov, práca s 
knihou 

Polievky 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba a 
individuálna práca žiakov 

Technologické postupy prípravy 
príloh a doplnkov k jedlám 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Omáčky 
Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 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, ... 

Úvod do predmetu, 
bezpečnosť pri práci 

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 
R.Jagelek,Černota Stolovanie 
SPN 1997  

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

 Internet  
CD   

Hygienické 
požiadavky pri 
príprave pokrmov 

R.Jagelek,Černota Stolovanie 
SPN 1997 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Obrázkový 
materiál 

Gastro revue 
(odborný 
časopis str. 87) 

Pracovné činnosti vo 
výrobných 
strediskách  

Jurgová O., Úradníčková J.: 
Náuka o potravinách. SPN. 
Bratislava 2004,Potraviny 
a výživa I SPN Bratislava 2007 
 Hudek E.: technológia 1, 2, 3. 
Expol Pedagogika 2005, 2006, 
2007 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Normy CD  

Predbežné úpravy 
potravín rastlinného 
a živočíšneho 
pôvodu 

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 
Atlas, 
Kuchárska 
literatúra  

Internet 

Základné tepelné 
úpravy 

E.Brhlík-Technológia 1982 
SPN 
Odborné 
časopisy:Gastro,Horeca,Apetít 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Schéma, 
Kuchárska 
literatúra  

Internet 
Gastro 
revue/časopis/ 

Normovanie 
a kalkulácia teplých 
jedál 

E.Brhlík-Technológia 1982 
SPN 

PC, Tabuľa Normy, 
Schémy, 
Tabuľky 

Internet 

Polievky 
E.Brhlík-Technológia 1982 
SPN 

Tabuľa Kuchárska 
literatúra 

Internet 

Technologické 
postupy prípravy 
príloh a doplnkov k 
jedlám 

E.Brhlík-Technológia 1982 
SPN 

PC, 
Videotechnika 

 Internet 

Omáčky 
E.Brhlík-Technológia 1982 
SPN 

Tabuľa Obrázkový 
materiál 

Internet 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   TECHNOLÓGIA 2,5 hodiny týždenne, spolu 82vyučovacích hodín 
z toho 82 ŠVP   

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod 3  Žiak má: Žiak:   

 Úvod do predmetu 1 Stolovanie  

História kuchárstva a 
pohostinstva 

Ročník: prvý 

 Oboznámiť sa 
s predmetom, čo sa bude 
v ňom vyučovať 

 Oboznámil sa s cieľom 
vyučovacieho predmetu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 Historický vývoj 
kuchárskeho umenia, 
vývoj pohostinstva u nás  

2  Oboznámiť sa 
s históriou predmetu 

 Oboznámil sa s históriou 
predmetu   

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci 

3  Žiak má: Žiak:   

 Právne predpisy a normy 
o bezpečnosti pri práci 

1 Stolovanie 

Ročník: prvý 

 Poznať všetky predpisy 
bezpečnosti práce 

 Vysvetlil predpisy 
o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Základné povinnosti 
pracovníkov 
výrob.stredísk, zariadenie 
výrob.stredísk, pomôcky, 
inventár 

2  Vysvetliť  nové pojmy, 
rozdelenie inventára 

 Objasnil nové pojmy  
v danom predmete, 
správne rozdelil inventár 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Hygienické požiadavky pri 
príprave pokrmov 

3  Žiak má: Žiak:   

 Osobná hygiena, hygiena 
pracoviska a potravín, 
opatrenia proti prenosným 
chorobám 

3 Stolovanie  

Potraviny a výživa 

Ročník: prvý, druhý 

Odborný výcvik 

 Uviesť zásady 
dodržiavania hygieny 

 Popísať opatrenia 
v prevencií proti 
prenosným chorobám 
z potravín na človeka 

 Uviedol zásady 
dodržiavania hygieny 
osobnej, na pracovisku  
a hygienu potravín 

 Objasnil opatrenia proti 
prenosným ochoreniam 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Pracovné činnosti vo 
výrobných strediskách 

4  Žiak má: Žiak:   

 Základné pracovné 
činnosti pred začatím 
prevádzky, počas prípravy 
jedál a po ukončení 
prevádzky 

2 Stolovanie  

Ročník: druhý 

Odborný výcvik 

 Objasniť základné 
pracovné činnosti počas  
prevádzky a po jej 
ukončení 

 Zvládol a správne opísal  
jednotlivé činnosti na 
prevádzke, tiež aj po jej 
ukončení 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Zariadenie, pomôcky, 
inventár 

2  Rozlišovať  a správne 
pomenovať zariadenia na 

 Popísal  správne 
zariadenie, pomôcky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  
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prevádzke ,pomôcky 
a zatriediť inventár 

a inventár vo výrobných 
strediskách Písomné skúšanie Didaktický test 

Predbežné úpravy 
potravín rastlinného 
a živočišnéhp pôvodu 

14  Žiak má: Žiak:   

 Úprava potravín za surova 2 Technológia  

Ročník: prvý 

 Zvládnuť spôsoby úpravy 
potravín a ich význam 

 Zvládol spôsoby úpravy 
potravín za surova 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

 Spracovanie potravín, 
straty pri spracovaní 
surovín 

2  Opísať spracovanie 
potravín -mechanické, 
biochemické a tepelné 
úpravy, tiež straty pri nich 

 Vysvetlil spôsoby 
spracovania  potravín a ich 
straty pri spracovaní  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Základné spôsoby 
spracovania zemiakov, 
zeleniny, strukovín, obilnín 
a ovocia 

2 Technológia  Charakterizovať spôsoby 
spracovania jednotlivých 
druhov potravín 

 Objasnil spôsoby 
spracovania potravín 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Kuchynské spracovanie, 
formovanie a delenie 
hydiny 

1 Technológia  Vedieť opracovať a deliť 
hydinu 

 Zvládol opracovanie 
a delenie hydiny 

Frontálne skúšanie Ústna odpoveď 

 Kuchynské opracovanie 
rýb 

1 Technológia  Zvládnuť spracovanie rýb  Zvládol spracovanie rýb Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Kuchynské spracovanie 
a delenie mäsa jatočného 
dobytka 

2 Technológia  Objasniť spracovanie 
a delenie mäsa 

 Zvládol spracovanie 
a delenie mäsa 

Ústne a písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

 Predbežné úpravy mäsa- 
odblaňovanie, plnenie, 
mletie, špikovanie, 
krájanie, rolovanie 

2 Technológia  Vysvetliť jednotlivé úpravy 
mäsa 

 Zvládol úpravy mäsa Ústne skúšanie 
písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Predbežné tepelné úpravy 
potravín, cedenie, 
filtrovanie, pasírovanie, 
lisovanie, šľahanie, trenie, 
korenenie 

2 Technológia  Objasniť tepelné úpravy 
potravín- stužovanie, 
sparenie, bielenie, 
blanžírovanie a ostatné 
úpravy potravín 

 Definoval všetky úpravy 
potravín 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Základné tepelné úpravy 12  Žiak má: Žiak:   

 Varenie -zásady varenia 
jednotl.druhov potravín 

3 Technológia  

Odborný výcvik 

 Zvládnuť zásady varenia 
jednotlivých druhov 
potravín 

 Zvládol zásady varenia Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Dusenie- zásady 
a spôsoby dusenia 

3  Objasniť zásady dusenia 
a opísať spôsoby dusenia 

 Charakterizoval zásady 
a spôsoby dusenia   

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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jednotliv. druhov potravín 
 

 Pečenie, vyprážanie- 
spôsoby úprav 

3 Technológia  Vysvetliť tieto druhy a 
spôsoby úprav   

 Zvládol tepelné úpravy 
a ich spôsoby 

ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Opekanie zapekanie, 
gratinovanie, grilovanie, 
pečenie v alobale a iné 
nové trendy v technológií 
tepelných úprav 

3 Technológia  Charakterizovať jednotl. 
druhy úprav  

 Opísal správne jednotlivé 
úpravy potravín 

Ústne a písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Normovanie a kalkulácia 
teplých jedál 

4  Žiak má: Žiak:   

 Výpočet spotreby surovín, 
zámena surovín- straty 

4 Technológia 

Odborný výcvik 

Potraviny a výživa 

Ročník: prvý 

 Zvládnuť výpočty potrebné 
pre normovanie surovín 
a poznať  zámeny surovín, 
zvládnuť kalkuláciu 
potravín na prípravu 
pokrmu 

 Zvládol prepočty surovín Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná skúška 

Polievky 16  Žiak má: Žiak:   

 Polievky- význam, 
rozdelenie, dávkovanie 

3 Potraviny a výživa 

Ročník: prvý, druhý 

Odborný výcvik 

 Vedieť vysvetliť význam 
polievok a vedieť ich 
delenie a dávky 

 Zvládol význam, delenie 
a dávkovanie polievok 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Hnedé polievky, špeciálne 
vývary 

3 Technológia  Vedieť technologické 
postupy prípravy týchto 
polievok 

 Zvládol prípravu hnedých 
a špeciálnych polievok 

Ústne skúšanie  Ústna odpoveď 

 Závarky a vložky do  
polievok 

3 Technológia  Zvládnuť prípravu závariek 
a vložiek do polievok 

 Zvládol prípravu týchto 
doplnkov  

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Biele polievky 2 Technológia  Vedieť prípravu a delenie 
týchto bielych polievok 

 Opísal delenie a prípravu 
polievok 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Zvláštne , národné a 
studené polievky 

3 Technológia  Poznať technologický 
postup prípravy polievok 

 Vedel prípravu polilevok Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Ovocné, pivné, chlebové 
a ostatné polievky 

2 Technológia  Poznať technologické 
postupy prípravy polievok 

 Vedel prípravu daných 
polievok 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Technologické postupy 
prípravy príloha doplnkov 
k jedlám 

11  Žiak má: Žiak:   

 Prílohy- význam, delenie 
dávkovanie a postupy 

3 Stolovanie  

Technológia 

 poznať význam, delenie, 
dávkovanie  príloh 
a technolog.postupy  

 vysvetlitl význam, 
dávkovanie a postupy 
prípravy príloh 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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 Prílohy zo zemiakov, 
múky, cestovín, obilnín, 
ryže, strukovín 

4 Ročník: druhý 

Odborný výcvik 

 Poznať prípravu 
jednotlivých druhov príloh 

 Popísal  správne  
jednotlivé technologické 
postupy prípravy rôznych 
druhov príloh 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Jednoduché šaláty 
a marinády, jednoduchá 
príprav a doplnkov, ovocia 
a zeleniny 

4 Technológia  Vedieť technologické 
postupy prípravy šalátov 
a marinád, doplnkov k 
jedlám 

 Zvládol prípravy šalátov 
a základných marinád, 
doplnkov k jedlám 

Ústne aj písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Omáčky 12  Žiak má: Žiak:   

 Omáčky- význam, druhy, 
zásady, základné suroviny 

2 Potraviny a výživa 

Technológia  

Ročník: prvý 

 Zvládnuť delenie, zásady 
prípravy a význam omáčok 
v gastronómií 

 Zvládol delenie a vysvetlil 
význam a zásady pri 
príprave omáčok 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Fortifikácia, legírovanie 2  Vysvetliť cudzie pojmy v 
gastronómií 

 Vysvetlil správne tieto 
cudzie slová 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Hnedé omáčky 2 Technológia  Opísať technologické 
postupy prípravy 
základných a odvodených 
omáčok 

 Objasnil postupy prípravy 
omáčok 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Špeciálne omáčky  1 Technológia  Vedieť prípravu 
špec.omáčok k vareným 
mäsám 

 Zvládol prípravu týchto 
omáčok 

Frontálne skúšanie Ústna odpoveď 

 Biele omáčky, ovocné  1 Technológia  Zvládnuť delenie 
a prípravu bielych omáčok 
a techn.postup prípravy 
ovocných omáčok 

 Opísal správne prípravu 
bielych a ovocných 
omáčok 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Majonézové 
a nemajonézové studené 
omáčky 

2 Technológia  Objasniť technologické 
postupy prípravy 

 Zvládol technologické 
postupy prípravy týchto 
omáčok 

Ústne a písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

 Holandské omáčky  2 Technológia  Vysvetliť technologické 
postupy prípravy týchto 
omáčok 

 Zvládol správne prípravu 
holandských omáčok 

Ústne skúšanie 
písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
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Názov predmetu Technológia2 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Technologický postup prípravy 
bezmäsitých jedál 

Informačno-receptívna -  výklad Frontálna výučba 

Technologický postup prípravy 
jednoduchých múčnych  jedál a 
múčnikov 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Technologický postup prípravy  
jedál z hovädzieho mäsa 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba a individuálna 
práca žiakov 

Technologický postup prípravy jedál 
z teľacieho mäsa 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba a individuálna 
práca žiakov 

Technologický postup prípravy  
jedál z bravčového mäsa 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba  a individuálna 
práca žiakov 

Technologický postup prípravy  
jedál z baranieho mäsa 

Reproduktívna-rozhovor Skupinová práca žiakov, práca s 
knihou 

Technologický postup prípravy jedál 
z mäsa ostatných jatočných zvierat 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba a individuálna 
práca žiakov 

Technologický postup prípravy  
jedál z mletého mäsa 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

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, ... 

Technologický postup 
prípravy bezmäsitých 
jedál 

Brhlík:Technológia SPN 
2007, 
Schaller, Forró, Kružiak: 
Potraviny a nápoje 1, 2. 
Bratislava 1987 
Šimončič, Kružiak: Výživa 
SPN. 1992 

PC 
Videotechnika  

 Internet  
CD   

Technologický postup 
prípravy jednoduchých 
múčnych  jedál   

Technológia SPN 2007 PC Obrázkový 
materiál 

Gastro revue (odborný 
časopis str. 87) 

Technologický postup 
prípravy  jedál 
z hovädzieho mäsa 

Jurgová O., Úradníčková J.: 
Náuka o potravinách. SPN. 
Bratislava 2004,Potraviny 
a výživa I SPN Bratislava 
2007 
 Hudek E.: technológia 1, 2, 
3. Expol Pedagogika 2005, 
2006, 2007 
Odborné časopisy: Gastro, 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Normy CD  
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Horeca, Apetít 

Technologický postup 
prípravy jedál 
z teľacieho mäsa 

Úradníčková J., 
Marenčáková J., Jurgová O.: 
Potraviny a výživa I. SPN. 
Bratislava 2007 
Hudek E.: technológia 1, 2, 
3. Expol Pedagogika 2005, 
2006, 2007 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Vzorky 
Atlas, 
Kuchárska 
literatúra  

Internet 

Technologický postup 
prípravy  jedál 
z bravčového mäsa 

E.Brhlík-Technológia 1982 
SPN 
Odborné časopisy: 
Gastro,Horeca,Apetít 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Schéma, 
Kuchárska 
literatúra  

Internet 
Gastro revue/časopis/ 

Technologický postup 
prípravy  jedál 
z baranieho mäsa 

E.Brhlík-Technológia 1982 
SPN 

PC, Tabuľa  Internet 

Technologický postup 
prípravy jedál z mäsa 
ostatných jatoč. 
zvierat 

E.Brhlík-Technológia 1982 
SPN 

Tabuľa Kuchárska 
literatúra 

Internet 

Technologický postup 
prípravy  jedál 
z mletého mäsa 

E.Brhlík-Technológia 1982 
SPN 

PC, 
Videotechnika 

 Internet 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   TECHNOLÓGIA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  
z toho 66 ŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Technologický postup 
prípravy bezmäsitých 
jedál 

10  Žiak má: Žiak:   

 Suroviny –ich využitie, 
význam jedál delenie 
a charakteristika, prílohy- 
ich vhodnosť, 
dávkovanie 

2 Odborný výcvik 

Potraviny a výživa 

 Oboznámiť sa so 
surovinami na bezmäsité 
jedlá, vedieť ich rozdeliť a 
charakterizovať 

 Oboznámil sa so 
surovinami na bezmäsité 
jedlá, vie ich rozdeliť a 
charakterizovať  

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 Jedlá zo zemiakov, 
zeleniny, strukovín, húb, 
ryže, vajec, syrov  

7  Poznať prípravu všetkých 
bezmäsitých jedál 

 Poznal prípravu všetkých 
bezmäsitých jedál    

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Vegetariánska strava -
význam 

1   Charakterizovať 
vegetariánstvo, jeho 
význam a jedlá 

 Charakterizoval 
vegetariánstvo, jeho 
význam a jedlá 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Technologický postup 
prípravy jednoduchých 
múčnych  jedál a 
múčnikov 

12  Žiak má: Žiak:   

 Jedlá z kysnutého cesta, 
liateho, a zemiakového 
cesta, tvarohového, kaše 

5 Odborný výcvik 

Potraviny a výživa 

 Poznať druhy a 
technolog.postupy jedál 
z týchto ciest 

 Poznal duhy a 
technolog.postupy jedál 
z týchto ciest  

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Žemľovky, pudingy, 
nákypy, a krémy 

5  Vedieť technologické 
postupy týchto jedál 

 Vie technologické postupy 
týchto jedál  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Ovocné šaláty 2   Vysvetliť význam 
ovocných šalátov 
a poznať 
technolog.postupy 

 Vysvetlilvýznam ovocných 
šalátov a pozná 
technolog.postupy 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Technologický postup 
prípravy  jedál 
z hovädzieho mäsa  

10  Žiak má: Žiak:   

 Rozdelenie hov.mäsa w 
využitie jednotllivých 
častí 

2 
Potraviny a výživa 

Odborný výcvik 
 Popísať delenie mäsa 

a využitie všetkých častí 
hov.mäsa 

 Popísal delenie mäsa 
a využitie všetkých častí 
hov.mäsa  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Didaktický test 
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 Úpravy hov.mäsa- 
varením, dusením, 
pečením na anglický 
spôsob 

7 
 

 Popísať všetky úpravy, 
poznať technologické 
postupy jednotlivých jedál 

 Popísal všetky úpravy, 
pozná technologické 
postupy jednotlivých jedál 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 Hovädzie vnútorností- 
príprava jedál z nich 

1 
 

 Poznať všetky vnútorností 
, postupy  a jedlá z nich 

 Pozná všetky vnútorností 
, postupy  a jedlá z nich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Technologický postup 
prípravy jedál 
z teľacieho mäsa  

7  Žiak má: Žiak:   

 Rozdelenie teľacieho 
mäsa, využitie 
jednotlivých častí 

2 Stolovanie  

Odborný výcvik 

 Objasniť delenie mäsa 
a využitie jednotlivých 
častí 

 Objasnil delenie mäsa 
a využitie jednotlivých 
častí  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Úpravy – varením, 
zaprávaním, dusením, 
pečením, vyprážaním 

4  Rozlišovať  jednotlivé 
úpravy, poznať 
technológie  prípravy jedál 

 Rozlišoval  jednotlivé 
úpravy, poznať 
technológie  prípravy jedál  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Teľacie vnútorností 1   Poznáť všetky vnútorností  
a prípravu jedál z nich 

 Pozná všetky vnútorností  
a prípravu jedál z nich 

  

Technologický postup 
prípravy  jedál 
z bravčového mäsa  

10  Žiak má: Žiak:   

 Rozdelenie bravčového 
mäsa a vyžitie 
jednotlivých častí 

2 Technológia  

Odborný výcvik 

 Zvládnuť delenie mäsa 
a využitie jednotlivých 
častí, príprava jedál z nich  

 Zvládol delenie mäsa 
a využitie jednotlivých 
častí, príprava jedál z nich  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Úpravy- varením, 
dusením, pečení, 
vyprážaním, použitie 
slaniny, údené mäso 

6  Opísať úpravy,  a jedlá 
pripravené týmito 
úpravami, použitie slaniny 
a údeného mäsa 

 Opísal úpravy,  a jedlá 
pripravené týmito 
úpravami, vedel použitie 
slaniny a údeného mäsa 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Bravčové vnútorností 
a jedlá z nich 

2 Technológia  Charakterizovať všetky 
druhy vnútorností a vedieť 
technol.postupy ich 
príprayy jedál 

 Charakterizoval všetky 
druhy vnútorností , 
prípravu jedál 
z nich, vedel  použitie 
slaniny a údeného mäsa 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Technologický postup 
prípravy  jedál 
z baranieho mäsa 

5  Žiak má: Žiak:   

 Rozdelenie baranieho 
mäsa a vyžitie 
jednotlivých častí 

2 Technológia  

Odborný výcvik 

 Zvládnuť delenie mäsa 
a využitie jednotlivých 
častí, príprava jedál z nich 

 Zvládol delenie mäsa 
a využitie jednotlivých 
častí, prípravu jedál z nich  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
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 Úpravy baranieho mäsa- 
varením, dusením, 
pečením 

2 Potraviny a výživa  Objasniť úpravy 
baranieho mäsa 
a prípravu jedál    

 Objasniť úpravy 
baranieho mäsa 
a prípravu jedál    

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Baranie vnútorností 
a príprava jedál z nich 

1 Technológia  Poznať jednotlivé 
vnútorností a jedlá z nich -
postupy 

 Pozná jednotlivé 
vnútorností a jedlá z nich -
postupy  

ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Technologický postup 
prípravy jedál z mäsa 
ostatných jatočných 
zvierat  

4  Žiak má: Žiak:   

 Príprava jedál z jahňaťa, 
kozľaťa, zajaca, králika 

4 Technológia 

Odborný výcvik 

Potraviny a výživa 

 Poznať jednotlivé druhy 
mäsa a prípravy jedál z 
nich  

 Pozná jednotlivé druhy 
mäsa a prípravy jedál z 
nich 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná skúška 

Technologický postup 
prípravy  jedál z mletého 
mäsa  

8  Žiak má: Žiak:   

 Jedlá zo surového mäsa   4 Technológia 

Odborný vycvik 

 Vedieť jedlá zo surového 
mäsa, poznať ich 
technológiu prípravy 

 Vie jedlá zo surového 
mäsa, pozná ich 
technológiu prípravy  

Ústne skúšanie 
písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Jedlá z tepelne 
upraveného mäsa 

4   Vedieť jedlá z tepelne 
upraveného mäsa, poznať 
ich technológiu prípravy 

 Vie jedlá z tepelne 
upraveného mäsa, pozná 
ich technológiu prípravy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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Názov predmetu Technológia3 
Časový rozsah výučby 2,5 hodiny týždenne, spolu 75 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Technologický postup prípravy 
jedál z rýb, sladkovodných 
živoč.plodov mora, slimákov a 
obojživelníkov 

Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 

Technologický postup prípravy 
jedál z hydiny 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Technologický postup prípravy 
jedál zo zveriny 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Technologický  postup prípravy 
jedál studenej kuchyne 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Technologický postup prípravy 

Jedál na objednávku 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Progresívna výroba jedál 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Technologický  postup prípravy 
reštauračných múčnikov, 
cukrárskych výrobkov a nápojov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Medzinárodná gastronómia 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Technologický postup prípravy 
diétnych jedál, diferencovanej 
a vegetariánskej stravy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

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, ... 

Technologický postup 
prípravy jedál z rýb, 
sladkovodných 
živoč.plodov mora, 
slimákov a obojživelníkov 

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 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít  

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
  
Videotechnika  

 
Obrázky, atlas 

Internet  
CD   
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Technologický postup 
prípravy jedál z hydiny 

Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít  
Kol.a -Zdravie a sila v potrave 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrázkový 
materiál 

Gastro revue 
(odborný 
časopis str. 87) 

Technologický postup 
prípravy jedál zo zveriny 

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 

Kuchárska 
kniha - obrázky 

CD  

Technologický  postup 
prípravy jedál studenej 
kuchyne 

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 

 
Atlas, 
Kuchárska 
literatúra  
 

Internet 

Technologický postup 
prípravy jedál na 
objednávku 

Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 
Šimončič, Kružiak: Výživa 
SPN. 1992 
Malá H., Klemta J.: Biológia 
detí a dorastu. 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Schéma  Internet 
Gastro 
revue/časopis/ 

Progresívna výroba jedál 
 Tabuľa  Internet 

Technologický  postup 
prípravy reštauračných 
múčnikov, cukrárskych 
výrobkov a nápojov 

E.Brhlík:Technológia 1982 
SPN, 
Hudek,E:Technológia 1,2,3 
Expoô,Pedagogika 
2005,06,07 

Tabuľa 
PC 

Atlas, obrázky, 
Kuchárske 
knihy 

Internet,  
Gastro -
časopis 

Medzinárodná 
gastronómia 

 PC Kuchárske 
knihy 

Gastro-časopis 
Internet 

Technologický postup 
prípravy diétnych jedál, 
diferencovanej 
a vegetariánskej stravy 

Hudek,E:Technológia 1,2,3 
Expoô,Pedagogika 
2005,06,07 

PC Kuchárske 
knihy 

Internet 
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   TECHNOLÓGIA 2,5 hodiny týždenne, spolu 75 vyučovacích hodín  
z toho 75 h ŠVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Technologický postup 
prípravy jedál z rýb, 
sladkovodných 
živoč.plodov mora, 
slimákov a obojživelníkov 

6  Žiak má: Žiak:   

 Jedlá zo sladkovodných 
rýb a živočíchov 

2 Potraviny a výživa 

Biológia 

 Poznať naše sladkovodné 
ryby a vedieť pripraviť z nich 
jedlá 

 Pozná naše sladkovodné 
ryby a vie pripraviť z nich 
jedlá 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Jedlá z morských rýb  
a darov mora 

2  Poznať morské ryby  
a najbežnejšie morské plody, 
a vedieť pripraviť z nich jedlá 

 Pozná morské ryby 
a najbežnejšie morské 
plody, a vie pripraviť z nich 
jedlá 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Špeciality- Jedlá zo 
slimákov a obojživelníkov  

2   Poznať aj niektoré druhy 
mäkkýšov, obojživelníkov, tiež 
ich anatómiu a vedieť z nich 
pripraviť nejakú špecialitu 

 Pozná aj niektoré druhy 
mäkkýšov,  
 obojživelníkov, tiež ich 
anatómiu a vie z nich 
pripraviť nejakú špecialitu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Technologický postup 
prípravy jedál z hydiny 6  Žiak má: Žiak:   

 Príprava jedál z hrabavej 
hydiny 

2 Potraviny a výživa  Charakterizovať mäso 
z hľadiska výživy, poznať 
anatómiu hydiny , jej delenie 
a prípravu jedál 

 Charakterizoval mäso 
z hľadiska výživy, pozná 
anatómiu hydiny , jej 
delenie a prípravu jedál 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Príprava jedál z vodnej 
hydiny 

2  Charakterizovať mäso 
z hľadiska výživy, poznať 
anatómiu hydiny , jej delenie 
a prípravu jedál 

 Charakterizoval mäso 
z hľadiska výživy, pozná 
anatómiu hydiny , jej 
delenie a prípravu jedál 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Úprava vnútornosti 1   Poznať vnútornosti, ktoré sa 
požívajú a vedieť ich pripraviť 

 Pozná vnútornosti, ktoré 
sa požívajú a vie ich 
pripraviť 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Príprava plniek do hydiny 1   Vedieť pripraviť niekoľko 
druhov plniek do hydiny 

 Vie pripraviť niekoľko 
druhov plniek do hydiny 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Technologický postup 
prípravy jedál zo zveriny  6  Žiak má: Žiak:   
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 Delenie zveriny, využitie 
jednotlivých  druhova častí 
pri príprave jedál, 
predbežná úprava zveriny 

3 Biológia 

Potraviny a výživa 

Odborná prax 

 Vedieť rozdeliť zverinu, jej 
predbežnú úpravu pred 
prípravou jedla  /sťahovanie 
z kože, pitvanie/  

 Vie rozdeliť zverinu, jej 
predbežnú úpravu pred 
prípravou jedla  
/sťahovanie z kože, 
pitvanie/ 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Príprava jedál 
z vysokej, nízkej a 
pernatej zveriny, čiernej 
zveriny  

3   Vedieť samostatne pripraviť 
jedlo z jednotlivých druhov 
zveriny 

 Vieť samostatne pripraviť 
jedlo z jednotlivých druhov 
zveriny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Technologický postup 
prípravy jedál studenej 
kuchyne 

10  Žiak má: Žiak:   

 Studená kuchyňa – jej 
charakteristika a význam, 
najnovšie trendy, zásady 
pri príprave a rozdelenie 
výrobkov 

2 Potraviny a výživa 

Odborná prax 

 Vysvetliť význam a  zásady pri 
príprave studenej kuchyne, 
poznať nové trendy v st. 
kuchyni 

 Vysvetll význam a  zásady 
pri príprave studenej 
kuchyne, pozná nové 
trendy v st. kuchyni  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Marinády a majonézy, 
rôsoly- ich príprava 

2  Popísať postup výroby  
jednotlivých majonéz, marinád 

 Popísal postup výroby  
jednotlivých majonéz, 
marinád 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Peny, paštéty, galantíny, 
huspeniny 

2   Popísať postup výroby  
jednotlivých výrobkov 

 Popísal postup výroby  
jednotlivých výrobkov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Chlebíčky, chuťovky, jedlá 
zo syrov a vajec –ich 
príprava a využitie 
rôznych surovín na 
studené predjedlá 

2   Zvládnuť prípravu jednotlivých 
druhov jedál st.kuchyne 
a vedieť využívať rôzne 
suroviny pri ich príprave 

 Zvládol prípravu 
jednotlivých druhov jedál 
st.kuchyne a vie využívať 
rôzne suroviny pri ich 
príprave 

Písomné skúšanie Test 

 Zložité šaláty 2   Opísať prípravu jednotlivých 
druhov šalátov a správne 
nakombinovať suroviny 

 Opísal prípravu 
jednotlivých druhov šalátov 
a správne nakombinoval 
suroviny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Technologický postup 
prípravy jedál na 
objednávku 

12  Žiak má: Žiak:   

 Gastronomické pravidlá 2   Zvládnuť základné pravidlá 
gastronómie 

 Zvládol základné pravidlá 
gastronómie  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
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 Jedlá na objednávku 
z hovädzieho mäsa, 
bravčového, baranieho, 
teľacieho, jahňacieho 
a kozacieho mäsa 

     4 Potraviny a výživa 

Odborná prax 

 Vedieť pripraviť jedlá 
z rôznych druhov mias, 
poznať rozdiely medzi 
mäsami , ale aj  z hľadiska 
racionálnej výživy 

 Vie pripraviť jedlá 
z rôznych druhov mias, 
pozná rozdiely medzi 
mäsami , ale aj  z hľadiska 
racionálnej výživy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomnéskúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Jedlá na objednávku 
z hydiny, zveriny, rýb 

2   Vedieť pripraviť jedlá  z týchto 
mias a vysvetliť ich miesto  
medzi ostatnými druhmi 
z hľadiska racion.výživy  

 Vie pripraviť jedlá  z týchto 
mias a vysvetliť ich miesto  
medzi ostatnými druhmi 
z hľadiska racion.výživy 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Jedlá na objednávku 
z ostatných druhov mias, 
vnútorností  

2   Vedieť pripraviť jedlá aj 
z iných mias/pštrosie, králičie/ 
a vnútornosti 

 Vieť pripraviť jedlá aj 
z iných mias/pštrosie, 
králičie/ a vnútornosti 

Frontálne skúšanie Ústna odpoveď 

 Príprava šťavy, omáčok, 
prílohy/ťažkej a ľahkej/ 
a ozdôb, zásady ich 
kombinovania, správny 
výber inventára na pokrm 
a jeho estetika 

2   Objasniť prípravu štiav 
,omáčok k jednotlivým druhom 
mias, zásady kombinácie  
surovín, vedieť správne zvoliť 
inventár , a esteticky pokrm 
upraviť 

 Objasnil prípravu štiav 
,omáčok k jednotlivým 
druhom mias, zásady 
kombinácie  surovín, vie 
správne zvoliť inventár, a 
 esteticky pokrm upraviť 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Progresívna výroba jedál 2  Žiak má: Žiak:   

 Význam convenience 
a uplatnenie pri príprave 
pokrmov, príprava 
a použitie polovýrobkov 

2   Vysvetliť význam convenience 
a jeho uplatnenie v praxi, 
využívanie polovýrobkov 

 Vysvetlil význam 
convenience a jeho 
uplatnenie v praxi, 
využívanie polovýrobkov  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Technologický postup 
prípravy reštauračných 
múčnikov, cukrárskych 
výrobkov a nápojov 

11  Žiak má: Žiak:   

 Múčniky z lineckého, 
vafľového, odpaľovaného 
cesta 

4 Odborný výcvik 

Potraviny a výživa 

 Charakterizovať suroviny 
a technologický postup 
prípravy jednotlivých ciest 
a výrobkov z nich 

 Charakterizoval suroviny 
a technologický postup 
prípravy jednotlivých ciest 
a výrobkov z nich 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná skúška 

 Múčniky z lístkového, 
kysnutého,pľundrového, 
tukového cesta    

3   Charakterizovať suroviny 
a technologický postup 
prípravy jednotlivých ciest 
a výrobkov z nich 

CharakterizovaI suroviny 
a technologický postup prípravy 
jednotlivých ciest a výrobkov z 
nich 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná skúška 

 Múčniky zo šľahaných , 2   Charakterizovať suroviny  Charakterizoval suroviny Frontálne ústne Ústne odpovede 
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jadrových hmôt a technologický postup 
prípravy jednotlivých ciest 
a výrobkov z nich 

a technologický postup 
prípravy jednotlivých ciest 
a výrobkov z nich 

skúšanie 
Písomná skúška 

 Zmrzliny, ozdobné 
poháre, teplé a studené 
nápoje- ich využitie 

2   Zvládnuť prípravu aj týchto 
výrobkov, poznať kombinácie 
surovín 

 Zvládol prípravu aj týchto 
výrobkov, pozná 
kombinácie surovín 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná skúška 

Medzinárodná 
gastronómia 12  Žiak má: Žiak:   

 Rozdelenie svetovej 
gastronómie do skupín 
a ich charakteristika 

3 
 

 Zvládnuť rozdelenie svetovej 
gastronómie, vedieť 
charakterizovať jednotlivé 
skupiny 

Zvládol rozdelenie svetovej 
gastronómie, vie 
charakterizovať jednotlivé 
skupiny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

 Francúzska, Čínska, 
Talianska kuchyňa 

3 
 

 Opísať jednotlivé kuchyne, a 
čím sa od seba odlišujú 

 Opísal jednotlivé kuchyne, 
a čím sa od seba odlišujú  

Ústne skúšanie  Ústna odpoveď 

 Ostatné ázijské krajiny 3 
 

 Poznať  špecifiká aj ostatných 
ázijských krajín, 

 Pozná  špecifiká aj 
ostatných ázijských krajín, 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Gastronómia ostatných 
krajín 

3 
 

 Charakterizovať kuchyne 
ostatných krajín sveta 

 Charakterizoval kuchyne 
ostatných krajín sveta 

Písomné skúšanie Didak.test 

Technologický postup 
prípravy diétnych jedál, 
diferencovanej 
a vedgetariánskej stravy 

9  Žiak má: Žiak:   

 Diéty v spoločnom 
stravovaní 

3   Poznať diétny systém v SS, 
vedieť pri akých ochoreniach 
sa predpisujú a čo obnašajú 
z hľadiska zdravotného  

Poznať diétny systém v SS, 
vedieť pri akých ochoreniach sa 
predpisujú a čo obnašajú 
z hľadiska zdravotného 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Racionálna výživa 3  Charakterizovať jednotlivé 
znaky racion.výživy, poznať 
jej pravidlá 

 Charakterizovať jednotlivé 
znaky racion.výživy, 
poznať jej pravidlá  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Diferencovaná výživa 3   Opísať zásady  stravovania, 
čo je typické a dôležité pre 
každú skupiny dif. výživy 

 Opísal zásady stravovania, 
čo je typické a dôležité pre 
každú skupiny dif. výživy 

Ústne aj písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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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 Stolovanie2 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

Odborný predmet Stolovanie v učebnom odbore 6445 H kuchár rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo 
v oblasti stolovania a obsluhy. 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 zásadami 
spoločenského správania, s inventárom potrebným na obsluhu, ale aj s technológiou prípravy jedál a 
nápojov . Učivo sa skladá z poznatkov o hygiene a bezpečnosti pri práci,  o surovinách a nápojoch, 
žiaci sa naučia využívať gastronomické pravidlá pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov .  Pri 
výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú dvojhodinovú týždennú 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 a kladného vzťahu k práci, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti 
a zručnosti  v oblasti bezpečnej a hygienickej práce a manipulácie s potravinami. 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 poznatky zo psychológie.  

Odborný predmet stolovanie je medzi predmetovo 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 
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 :  

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 
 prehĺbiť poznatky získané v predmete stolovania  
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 ovládať techniku stolovania, pravidlá slušného správania 
 poznať inventár, správne jeho použitie ,  
 poznať podmienky správnej obsluhy  
 nadobudnúť zručnosť pri obsluhe 

 Výstupné špecifické ciele predmetu: 
 poznať jednotlivé spôsoby úprav pokrmov 
 mať potrebné znalosti o potravinách  

 
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, 
- 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, 
- 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, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 
a osobnostnom raste, 
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- predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 
druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom. 
 
Odborné kompetencie 
a) Požadované vedomosti 
Absolvent má: 
- popísať príslušné pomôcky pri obsluhe a stolovaní, používaný inventár  
- definovať sanitačné opatrenia na pracovisku, príprava pracoviska pred začatím prevádzky 
- definovať zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
b) Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 
- pripraviť pracovisko, 
- voliť správne pracovné postupy pri servírovaní  jedál, tiež pomôcky pri obsluhe 
- uskutočniť jednoduchú sanitáciu na pracovisku 
- správne odkladať a ukladať pomôcky, nástroje a náradie, 
- 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 

Úvod do predmetu 
Informačno-receptívna -  výklad Frontálna výučba 

Odbytové strediská 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Technika obsluhy 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Jedálne a nápojové lístky 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Jednoduchá obsluha 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

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, ... 

Úvod do predmetu 
Schaller, Forró, Kružiak: 
Potraviny a nápoje 1, 2. 
Bratislava 1987 

PC  Internet  
CD   
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Odbytové strediská 
Jagelek, Cernota:Stolovanie 
SPN 1997 
Záhorský, záhorsk:Stolovvanie 
SPN 1993 

PC 
Tabuľa 

Obrázkový 
materiál 

 

Technika obsluhy 
Jagelek, Cernota:Stolovanie 
SPN 1997 
Záhorský, záhorsk:Stolovvanie 
SPN 1993 

Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

 CD  

Jedálne a nápojové 
lístky 

Jurgová O., Úradníčková J.: 
Náuka o potravinách. SPN. 
Bratislava 2004 
Jagelek, Cernota:Stolovanie 
SPN 1997 
Záhorský, záhorsk:Stolovvanie 
SPN 1993 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Vzorky 
Atlas, 
Kuchárska 
literatúra  
 

Internet 

Jednoduchá obsluha 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít Jagelek, 
Cernota:Stolovanie SPN 1997 
Záhorský, záhorsk:Stolovvanie 
SPN 1993 

PC 
Tabuľa 

 Internet 
Gastro 
revue/časopis/ 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   STOLOVANIE 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  
z toho 33 h ŠkVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu 3  Žiak má: Žiak:   

 Cieľ, história, obsah 
predmetu, zásady hygieny 
a bezpečnosti pri práci 

3 Odborný výcvik 

Potraviny a výživa 

Technológia 

 poznať históriu 
pohostinstva, obsah, a cieľ 
predmetu, zásady hygieny 
a bezpečnosti 

 pozná históriu 
pohostinstva, obsah, a cieľ 
predmetu, zásady hygieny 
a bezpečnosti 

Ústne skúšanie  

Odbytové strediská 5  Žiak má: Žiak:   

 Charakteristika a úlohy 
odbytových stredísk 

2   Charakterizovať odbytové 
strediská a poznať ich 
úlohy 

 Charakterizoval odbytové 
strediská a pozná ich úlohy 

Frontálne, 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Inventár a zariadenie 
odbytov.stredísk 

3   Vedieť zariadenie 
a inventár -jeho použitie 

 Vie zariadenie a inventár -
jeho použitie 

  

Jedálny a nápojový lístok 10  Žiak má: Žiak:   

 Gastronomické pravidlá 
a pravidlá správnej výživy 
pri zostavovaní lístkov 

5 Odborný výcvik 

Technológia 

 Ovládať gastronomické 
pravidlá a pravidlá správnej 
výživy pri zostavovaní 
lístkov 

 Ovláda gastronomické 
pravidlá a pravidlá  
správnej výživy pri 
zostavovaní lístkov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Náležitosti jedálneho 
a nápojového lístka a ich 
poradie 

5   Charakterizovať náležitosti 
jedál. a nápojových lístkov 

 Charakterizoval náležitosti 
jedál. a nápojových lístkov 

  

Jednoduchá obsluha 7  Žiak má: Žiak:   

 Raňajky – druhy,  ich 
podávanie 

2 Odborný výcvik  Zvládnuť zloženie raňajok, 
ich druhy a podávanie 

 Zvládol zloženie raňajok, 
ich druhy a podávanie 

Ústne a písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Obedy- podávanie 
polievok predjedál 
a hlavných jedál 

3  Zvládnuť podávanie 
obedov, predjedál 

 Zvládol podávanie obedov, 
prejedál 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Večere, dezerty- 
podávanie, teplé 
a studené nápoje- ich 

2   Zvládnuť podávanie 
večere, dezertov a teplých 
a studených nápojov 

 Zvládnuť podávanie 
večere, dezertov a teplých 
a studených nápojov  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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podávanie 

Technika obsluhy 8  Žiak má: Žiak:   

 Obsluha- povinnosti 
a pomôcky potrebné pri 
obsluhe 

4   Poznať povinnosti obsluhy 
a pomôcky pri obsluhe 

 Pozná povinnosti obsluhy 
a pomôcky pri obsluhe 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Zásady, pravidlá 
a technika obsluhy pri 
podávaní jedál a nápojov, 
nosenie tanierov 

4   Zvládnuť pravidlá 
a techniku obsluhy pri 
podávaní jedál a nápojov, 
naučiť sa techniku 
podávania tanierov 

 Zvládol pravidlá a techniku 
obsluhy pri podávaní jedál 
a nápojov, naučiť sa 
techniku podávania 
tanierov  

Ústne frontálne 
skúšanie, písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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Názov predmetu Stolovanie3 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Zložitá obsluha 
Informačno-receptívna -  výklad Frontálna výučba 

Skupinová práca 

Vyššia forma zložitej obsluhy 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Pivné zariadenia, vinárne 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Zážitková-situačná metóda 

Frontálna výučba 
Exkurzia 
Didaktický test 

Kaviarne 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Zážitková-situačná metóda 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Exkurzia 

Miešané nápoje 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Slávnostné stolovanie 
Reproduktívna – rozhovor Frontálna výučba 

Skupinová 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, ... 

Zložitá obsluha 
Salač Šimková: STOLOVANIE 
I,SPN 2008/druhé vydanie/ 

PC 
Tabuľa 

Obrázky  Internet  
Gastro revue 
(odborný 
časopis str. 87)   

Vyššia forma zložitej 
obsluhy 

Salač Šimková: STOLOVANIE 
I,SPN 2008/druhé vydanie 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrázkový 
materiál 

Gastro revue 
(odborný 
časopis str. 87) 

Pivné zariadenia 
a vinárne 

Salač Šimková: STOLOVANIE 
I,SPN 2008/druhé vydanie 

Videotechnika  
PC 
Tabuľa  

Normy /hladiny/ CD  
Obrázky 
Internet 
Exkurzia 

Kaviarne 
Salač Šimková: STOLOVANIE 
I,SPN 2008/druhé vydanie 

Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Obrázky Gastro revue 
(odborný 
časopis str. 87) 
Internet 
Exkurzia 

Miešané nápoje 
Salač Šimková: STOLOVANIE 
I,SPN 2008/druhé vydanie 

Tabuľa Obrázky 
Odborná kniha 

Internet 

Slávnostné 
stolovanie 

Salač Šimková: STOLOVANIE 
I,SPN 2008/druhé vydanie 

Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Obrázky CD  
Obrázky 
Internet 
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   STOLOVANIE 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  
z toho 30 h ŠkVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzi predmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zložitá obsluha 18  Žiak má: Žiak:   

 Základné požiadavky na 
vybavenie strediska 

2 Odborný výcvik  Poznať vybavenie stredísk 
pre zložitú obsluhu 

 Poznal vybavenie stredísk 
pre zložitú obsluhu 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Podávanie aperitívov a 
predjedál 

2 Odborný výcvik 

Technológia 

 Charakterizovať aperitívy, 
vedieť ich podávať, 
a opísať jednotlivé druhy 
predjedál 

 Charakterizoval aperitívy, 
vie ich podávať, a opísal 
jednotlivé druhy predjedál 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Podávanie polievok  2 Odborný výcvik  Opísať podávanie polievok  
pri zložitej obsluhe 

 Opísal podávanie polievok  
pri zložitej obsluhe 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Podávanie hlavných jedál 3 Odborný výcvik  Opísať všetky fázy 
servírovania hlavného 
chodu 

 Opísal všetky fázy 
servírovania hlavného 
chodu 

Písomné skúšanie Písomná odpoveď 

 Podávanie dezertov, 
syrov, ovocia a zmrzliny 

2 Odborný výcvik  Poznať zásady podávania 
jednotlivých druhov 
potravín 

 Poznal zásady podávania 
jednotlivých druhov 
potravín 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Dokončovanie jedál pri 
stole hosťa 

2 Odborný výcvik  Zvládnuť dokončovanie 
jedál pri stole hosťa, poznať 
zásady a pravidlá 
flambovania 

 Zvládnuť dokončovanie 
jedál pri stole hosťa, 
poznať zásady a pravidlá 
flambovania 

Ústne skúšanie Ústne odpoveď 

 Podávanie mäsa pri stole 
hosťa-tranširovanie 

1 Odborný výcvik  Zvládnuť všeobecný 
pracovný postup 
tranšírovacích pokrmov, 
tiež prípravu pracoviska  

 Zvládol všeobecný 
pracovný postup 
tranšírovacích pokrmov, 
tiež prípravu pracoviska 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpoveď 

Písomná odpoveď 

 Podávanie špeciálnych 
pokrmov – ustrice, kaviár 

2 Odborný výcvik  Vedieť podávať aj tieto 
špeciálne .atypické pokrmy 

 Vedel podávať aj tieto 
špeciálne .atypické 
pokrmy 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpoveď 

Písomné skúšanie 

 Fondue, barbecue 2 Odborný výcvik  Zvládnuť aj tieto menej 
známe technologické 
postupy prípravy jedál 

 Zvládol aj tieto menej 
známe technologické 
postupy prípravy jedál 

Písomné skúšanie Písomná odpoveď 

Vyššia forma zložitej 
obsluhy 

8  Žiak má: Žiak:   

 Pravidlá používané pri 2 Odborný výcvik  Opísať pravidlá vyššej  Opísal pravidlá vyššej Frontálne, skúšanie Ústna odpoveď 
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tejto forme obsluhy formy zložitej obsluhy formy zložitej obsluhy 

 Dochucovanie a miešanie 
pokrmov pred hosťom 

3 Odborný výcvik  Vedieť pripraviť ,dochutiť 
a namiešať pokrmy 
v širokom sortimente 

 Vedel pripraviť ,dochutiť 
a namiešať pokrmy 
v širokom sortimente 

Frontálne, skúšanie Ústna odpoveď 

 Príprava predjedál pri 
stole hosťa 

3 Odborný výcvik  Zvládnuť prípravu 
studených a teplých 
predjedál, medzichodu pri 
hosťovi 

 Zvládol prípravu 
studených a teplých 
predjedál, medzichodu pri 
hosťovi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Pivo a pivné zariadenia, 
vinárne 

11  Žiak má: Žiak:   

 Pivné chladiace  a 
vzdušné zariadenia, 
údržba 

3 Odborný výcvik 

Technológia 

 Opísať zariadenia potrebné  
na prevádzku podávania 
piva 

 Opísal zariadenia 
potrebné  na prevádzku 
podávania piva 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Zariadenia na narážanie 
a čapovanie piva 

3 Odborný výcvik  Opísať zariadenia potrebné  
na prevádzku podávania 
piva 

 Opísal zariadenia 
potrebné  na prevádzku 
podávania piva 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Ošetrovanie piva, 
povinnosti výčapníka, 
servis piva 

3 Odborný výcvik  Opísať zariadenia potrebné  
na prevádzku podávania 
piva 

 Opísal zariadenia 
potrebné  na prevádzku 
podávania piva 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Vinárne -druhy, 
zariadenie, skladovanie 
vína, vinárenske práce, 
vinárensky lístok, druhy 
vína  a jeho sevis 

2 Odborný výcvik  Poznať techniku podávania 
vína, druhy a  servis 

 Poznal techniku podávania 
vína, druhy a jeho servis 

Ústne a písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Kaviarne 5  Žiak má: Žiak:   

 Kaviarne- účel, druhy, 
zariadenie, kaviarenské 
jedálne a nápojové lístky, 
servis 

5 Odborný výcvik  Poznať druhy kaviarní, 
prípravné práce a obsluhu, 
poznať zaria- denie 
a náleži- tosti lístkov 

 Poznať druhy kaviarní, 
prípravné práce a obsluhu, 
poznať zaria- denie 
a náleži- tosti lístkov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Miešané nápoje 10  Žiak má: Žiak:   

 Rozdelenie miešaných 
nápojov, pravidlá 
miešania 

5 Odborný výcvik  Zvládnuť delenie nápojov, 
ich prípravu a zásady 
miešania 

 Zvládol delenie nápojov, 
ich prípravu a zásady 
miešania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Slávnostné stolovanie 8  Žiak má: Žiak:   

 Slávnostné spôsoby 
obsluhy –banket, raut, 
ples, koktail party 

4 Odborný výcvik  Charakterizovať jednotlivé 
slávnostné stolovania 
a zvládnuť pravidlá obsluhy 

 Charakterizovať jednotlivé 
slávnostné stolovania 
a zvládnuť pravidlá 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  
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recepcia obsluhy 

 Ostané druhy 
slávnostného stolovania –
anglický, francúzsky, 
ruský, viedensk 

4 Odborný výcvik  Opísať ostatné formy 
obsluhy, vedieť na akých 
zásadách sú založené 

 Opísal ostatné formy 
obsluhy, vedieť na akých 
zásadách sú založené 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
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 odborný výcvik1 
Časový rozsah výučby 15 hodín týždenne, spolu 495 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H  kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 
 

Odborný výcvik bezprostredne nadväzuje na teoretické vyučovanie. Úlohou majstra odbornej výchovy 
je naučiť žiakov uplatňovať v praxi vedomosti, získané v odborných predmetoch, preto musí sústavne 
spolupracovať s vyučujúcimi týchto predmetov. Od prvého ročníka sú žiaci vedení k presnej 
a precíznej práci, k hospodárnemu a šetrnému zaobchádzaniu s potravinami a zariadením, 
k disciplíne pri dodržiavaní technologických postupov pri príprave pokrmov a nápojov. So žiakmi sa 
priebežne precvičuje používanie receptúr na prípravu jedál a nápojov, kalkulácií a noriem. 

V úvodnom tematickom celku v každom ročníku sa žiaci oboznámia so zásadami BOZP, 
s hygienickými predpismi a svojím podpisom ,,Zápisníku bezpečnosti práce“ potvrdia, že boli poučení 
a porozumeli jeho obsahu. 

V prvom ročníku žiaci získavajú vedomosti o základných pracovných činnostiach vo výrobných 
strediskách, naučia sa základné postupy predbežnej úpravy surovín a základné tepelné úpravy 
potravín. 

Naučia sa pracovať s receptúrami teplých a studených jedál. o získaní základných vedomostí sa 

vyučuje a precvičuje príprava polievok, príloh a doplnkov k jedlám, príprava omáčok a získavajú 

základné zručnosti pri príprave múčnych jedál a múčnikov. 
V druhom ročníku je ťažisko vyučovania v získavaní a upevňovaní zručnosti pri príprave bezmäsitých 
jedál, múčnych jedál a múčnikov a jedál zo všetkých druhov jatočného mäsa. 

V treťom ročníku sú tematické celky zamerané na prípravu jedál z  rýb a vodných živočíchov, z hydiny 
a zveriny, na prípravu jedál studenej kuchyne a jedál na objednávku. Žiaci sa učia využívať 
progresívne spôsoby prípravy jedál, učia sa pripravovať zložité múčniky, cukrárenské výrobky a 
nápoje. Oboznamujú sa s gastronómiou iných krajín sveta a učia sa prípravu diétnych jedál a prípravu 
diferencovanej stravy. 

Odborný výcvik sa môže uskutočniť len na pracoviskách, ktoré sú vybavené podľa určeného 
normatívu a ktoré vyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom.      

V prvom ročníku žiaci nesmú obsluhovať mechanizmy výrobného strediska a tlakové nádoby. 
V druhom a treťom ročníku môžu túto činnosť vykonávať len pod priamym dozorom majstra odbornej 
výchovy. 

Žiaci môžu vykonávať príležitostné práce v chladiarenských priestoroch krátkodobého skladovania 
potravín a práce v príručných skladoch. Práce v mraziarňach a zmrazovacích komorách nesmú 
vykonávať. Ďalej nesmú vykonávať práce, pri ktorých je nebezpečenstvo nákazy a ochorenia, ako je 
upratovanie a čistenie záchodov, záchodových mís, pisoárov, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia.  

 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Základným cieľom vyučovacieho predmetu odborný výcvik je nadobudnúť a osvojiť si odborné 
zručnosti a návyky, ktoré sú stanovené charakteristikou učebného odboru a profilom absolventa. 
Súčasne si žiaci uplatňujú, upevňujú a prehlbujú teoretické vedomosti získané z odborných 
vyučovacích predmetov. 

Úlohou je vypestovať v žiakoch pracovné návyky, návyky na dodržiavanie osobnej a pracovnej 
hygieny, návyky na dodržiavanie hygienických zásad pri práci s potravinami, na hospodárne 
využívanie potravín, na  šetrné zaobchádzanie so zariadením prevádzky, na hrdosť k svojmu 
povolaniu a pestovaniu stavovskej hrdosti. Majster odbornej výchovy je príkladom v dodržiavaní 
osobnej a pracovnej hygieny a bezpečnosti pri práci, v odievaní a vystupovaní a tieto požiadavky 
prenáša na žiaka. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
 

Vo vyučovacom predmete odborný výcvik 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, 

 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 

BOZP 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 

Hygienické zásady pri príprave 
jedál 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s HACCP 

Pracovné činnosti vo výrobných 
strediskách 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Exkurzia 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Základné úpravy pri spracovaní 
potravín 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračná 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Základné tepelné úpravy potravín 
Informačno-receptívna -  výklad 
Demonštračná 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 

Normovanie a kalkulácia teplých 
jedál, receptúry na prípravu jedál 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Metóda s literatúrou a technickou 
dokumenráciou 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca s normami 

Príprava polievok 
Informačno-receptívna -  výklad 
Demonštračná 
Problémová 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s normami 

Príprava príloh a doplnkov k 
jedlám 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštračná 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
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Problémová 
Exkurzia 

Skupinová práca žiakov 
Práca s normami 

Príprava omáčok 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Problémová 

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

Príprava múčnych jedál a 
múčnikov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštračná 
Problémová 
Exkurzia 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s normami 

 
 
 

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 
Hygiena pri práci s potravinami 
(HACCP) a bezpečnosť pri 
práci 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Ochranné 
pomôcky 

Internet  
CD – zdroje 
BOZP 

Hygienické zásady pri 
príprave jedál 

Jagelek R., Černota R.: 
Stolovanie 1, SPN. Bratislava 
1983, 
Stecová E.; Popelka P.: 
Hygiena potravín, PROXIMA 
PRESS, Bratislava 2005  

Dataprojektor 
PC 
Videotechnika  

Ochranné 
pomôcky 

HACCP  

Pracovné činnosti vo 
výrobných strediskách 

Jagelek R., Černota R.: 
Stolovanie 1, SPN. Bratislava 
1983    

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Výrobné stroje 
Ochranné 
pomôcky 

Internet 
 

Základné úpravy pri 
spracovaní potravín 

Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov. Nová 
práca. Bratislava 2003 
Dubová G.; Sládečková G.: 
Technológia, PROXIMA 
PRESS, Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

Ochranné 
pomôcky 
Náradie na 
spracovanie 
potravín 

Internet  
CD – zdroje 
pri spracovaní 
potravín 

Základné tepelné úpravy 
potravín 

Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 
Dubová G.; Sládečková G.: 
Technológia, PROXIMA 
PRESS, Bratislava 
2005Jurgová O., Úradníčková 
J.: Náuka o potravinách. SPN. 
Bratislava 2004 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Ochranné 
pomôcky 
Stroje na 
tepelnú úpravu 
potravín: rúra, 
sporák, fritéza, 
kotol, Vzorky 
korenín  

Internet  
CD – zdroje 
na tepelnú 
úpravu 
potravín 

Normovanie a kalkulácia 
teplých jedál, receptúry 
na prípravu jedál 

Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov. Nová 
práca. Bratislava 2003 

Tabuľa Kalkulačka 
Normy 

Receptúry 

Príprava polievok 
Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov. Nová 
práca. Bratislava 2003  
Brhlík E., Romaňuk J.: 
Príprava jedál. SPN Bratislava 
1981 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Stroje na 
tepelnú úpravu 
potravín: kotol, 
Sporák 

Gastro revue 
(odborný 
časopis), 
Internet,  
Receptúry 

Príprava príloh 
a doplnkov k jedlám 

Hudek E.: technológia 1, 2, 3. 
Expol Pedagogika 2005, 2006, 
2007 
Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov. Nová 
práca. Bratislava 2003 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

Suroviny na 
prípravu príloh 

Gastro revue 
(odborný 
časopis) 
Internet,  
Receptúry 
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Príprava omáčok 
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 

Ochranné 
pomôcky,  
Náradie, riad 
 

Gastro revue 
(odborný 
časopis) 
Internet,  
Receptúry 

Príprava múčnych jedál 
a múčnikov 

Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov. Nová 
práca. Bratislava 2003 
Brhlík E., Romaňuk J.: 
Technológia. SPN Bratislava 
1982 

Videotechnika  
PC 

Suroviny na 
prípravu 
múčnikov, 
Strojné 
zariadenie 

Internet,  
Receptúry, 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   ODBORNÝ VÝCVIK 15 hodina týždenne, spolu 495 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

BOZP 12  Žiak má: Žiak:   

 Ustanovenia právnych 
noriem a predpisov 
o BOZP 

 Základné povinnosti 
pracovníkov výrobných 
stredísk 

 Možnosti ohrozenia pri 
práci a spôsoby ochrany 

 Najčastejšie zdroje 
a príčiny úrazov 

6 Technológia   

Ustanovenia právnych 
noriem a predpisov o 
bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci 

Základné povinnosti 
pracovníkov výrobných 
stredísk  

Zariadenie výrobných 
stredísk, pomôcky, 
inventár a manipulácia 
s nimi 

Ročník: prvý 

 Uplatňovať zásady BOZP 
 Zvládol základné 

bezpečnostné predpisy Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Prvá pomoc pri úrazoch, 
nehodách a náhlych 
ochoreniach 

 Zásady správania sa na 
odbornom výcviku 

 Bezpečnostné opatrenia 
v jednotlivých strediskách 

 Zariadenie výrobných 
stredísk, pomôcky, 
inventár a manipulácia s 
nimi 

6  Poznať inventár a zariadenie 
výrobných stredísk a vedieť 
správne použiť. 

 Poznal inventár 
a zariadenie výrobných 
stredísk a vedieť správne 
použiť. 

Písomné skúšanie Neštandardizovaný 
didaktický test 

Hygienické zásady pri 
príprave jedál 

6  Žiak má: Žiak:   

 Osobná hygiena  
 Pracovné oblečenie, jeho 

udržiavanie a jeho 
výmena 

 Pracovná hygiena, 
udržiavanie čistoty 
a priadku na pracovisku 

 Hygienické požiadavky 
pri manipulácií s 
potravinami 

6 Technológia  

Osobná hygiena 

Hygiena pracoviska 
potravín 

Ročník: prvý 

 Popísať osobnú a pracovnú 
hygienu. 

 Vysvetliť hygienu pri práci 
s potravinami 

 Popísal  osobnú 
a pracovnú hygienu 

 Správne vysvetlil hygienu 
pri práci s potravinami 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Pracovné činnosti vo 
výrobných strediskách 

6  Žiak má: Žiak:   
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 Príprava výrobného 
strediska pred začatím 
prevádzky 

 Pracovné činnosti počas 
prevádzky výrobného 
strediska 

 Pracovné činnosti po 
ukončení prevádzky 
výrobného strediska 

6 Technológia  

Základné pracovné 
činnosti pred začatím 
prevádzky, počas 
prípravy jedál a nápojov a 
po ukončení prevádzky vo  
výrobnom stredisku 

Ročník: prvý 

 Popísať práce pred začatím 
prevádzky, počas prevádzky a po 
ukončení prevádzky 

 Popísal práce pred 
začatím prevádzky, počas 
prevádzky a po ukončení 
prevádzky  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Základné úpravy pri 
spracovaní potravín 

54  Žiak má: Žiak:   

 Príprava surovín na 
spracovanie. Váženie 
potravín 

6 Technológia  

Spracovanie potravín: 
mechanické, 
biochemická etapa, 
tepelná úprava 

Základné a odporúčané 
spôsoby spracovania 
zemiakov, zeleniny, 
strukovín, obilnín, 
ovocia. 

Kuchynské spracovanie, 
formovanie a delenie 
hydiny, drobných zvierat 
a rýb. 

Kuchynské opracovanie 
a delenie mäsa 
jatočného dobytka 

Ostatné predbežné 
úpravy mäsa 
(odblaňovanie, plnenie, 
mletie, špikovanie, 
krájanie, rolovanie) 

Predbežné tepelné 
úpravy (stužovanie, 
sparovanie, bielenie,  
blanžírovanie.) 

Cedenie, filtrovanie, 
pasírovanie, lisovanie, 
šľahanie, trenie 

Korenenie potravín 

 Popísať rozdiely medzi jednotlivými 
druhmi váh a manipuláciu s nimi. 

 Popísal rozdiely medzi 
jednotlivými druhmi váh 
a manipuláciu s nimi. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Základný postup pri 
opracovaní zeleniny 
a zemiakov. Predbežná 
úprava strukovín, obilnín 
a ovocia 

6  Uviesť rôzne postupy pri 
opracovaní zeleniny a zemiakov. 

 Uviedol rôzne postupy pri 
opracovaní zeleniny 
a zemiakov. 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Opracovanie a delenie 
hydiny, drobných zvierat 
a rýb 

6  Popísať kuchynské spracovanie, 
delenie hydiny, drobných zvierat 
a rýb. 

 Popísal kuchynské 
spracovanie, delenie 
hydiny, drobných zvierat 
a rýb. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Opracovanie, 
vykosťovanie a delenie 
mäsa jatočných zvierat 

6  Popísať  kuchynské opracovanie a 
delenie mäsa jatočného dobytka 

 Popísal  kuchynské 
opracovanie a delenie 
mäsa jatočného dobytka 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Odblaňovanie, krájanie, 
špikovanie, naklepávanie, 
mletie, plnenie 
a rolovanie mäsa 
jatočných zvierat 

12  Uviesť predbežné úpravy mäsa 
(odblaňovanie, plnenie, mletie, 
špikovanie, krájanie, rolovanie) 

 Uviedol predbežné úpravy 
mäsa (odblaňovanie, 
plnenie, mletie, 
špikovanie, krájanie, 
rolovanie) 

Písomné skúšanie Test 

 Predbežné tepelné 
úpravy – stužovanie, 
sparovanie, bielenie 
a blanžírovanie 

6  Popísať postup pri predbežných 
tepelných úpravách. 

 Popísal postup pri 
predbežných tepelných 
úpravách. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Čistenie, cedenie, 
filtrovanie, pasírovanie, 
lisovanie, šľahanie 
a trenie 

3  Charakterizovať cedenie, 
filtrovanie, pasírovanie, lisovanie, 
šľahanie, trenie 

 Charakterizoval cedenie, 
filtrovanie, pasírovanie, 
lisovanie, šľahanie, trenie 

Písomné skúšanie Písomná odpoveď 

 Korenenie potravín, 
pochutiny a ich 

6  Uviesť rozdelenie a význam 
pochutín vo výžive 

 Uviedol rozdelenie 
a význam pochutín vo 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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rozdelenie 
Ročník: prvý 

 Objasniť význam octu a kuchynskej 
soli 

výžive 
 Objasnil význam octu 

a kuchynskej soli 

Základné tepelné úpravy 
potravín 

30  Žiak má: Žiak:   

 Technologické zariadenie 
na tepelnú úpravu 
potravín, tepelná úprava 
varením 

6 Technológia  

Varenie – zásady varenia 
jednotlivých druhov 
potravín 

Dusenie – spôsoby 
dusenia jednotlivých 
druhov  potravín 

Pečenie – rôzne spôsoby 
pečenia potravín 

Vyprážanie – rôzne 
spôsoby vyprážania 
a obaľovania potravín 

Opekanie, zapekanie, 
gratinovnie, grilovanie, 
pečenie v papilote 
(alobal) 

Ročník: prvý 

 Charakterizovať zásady varenia 
jednotlivých druhov potravín 

 Charakterizoval zásady 
varenia jednotlivých 
druhov potravín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Tepelná  úprava dusením 6  Popísať jednotlivé spôsoby 
dusenia jednotlivých druhov 
potravín 

 Popísal spôsoby dusenia 
jednotlivých druhov 
potravín 

Písomné skúšanie Test 

 Tepelná úprava pečením 6  Charakterizovať rôzne spôsoby 
pečenia potravín 

 Charakterizoval  rôzne 
spôsoby pečenia potravín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Tepelná úprava 
vyprážaním 

6  Popísať rôzne spôsoby vyprážania 
a obaľovania potravín 

 Popísal spôsoby 
vyprážania a obaľovania 
potravín 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Ostatné tepelné úpravy 6  Charakterizovať ostatné tepelné 
úpravy potravín 

 Charakterizoval ostatné 
tepelné úpravy potravín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Normovanie a kalkulácia 
teplých jedál, receptúry 
na prípravu jedál 

12  Žiak má: Žiak:   

 Receptúry teplých 
a studených jedál, 
orientácia v receptúrach 
a ich používanie 

6 Technológia  

Zámena surovín  

Straty 

Výpočet spotreby surovín 

Ročník: prvý 

 Orientovať  sa v receptúrach  
a vedieť ich použiť 

 Orientoval v receptúrach 
a vedel ich použiť 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Normovanie a kalkulácia 6  Zvládnuť  normovanie a kalkuláciu 
jedál 

 Zvládol normovanie 
a kalkuláciu jedál 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Príprava polievok 120  Žiak má: Žiak:   

 Vývary a hnedé polievky 12 Technológia  

Základné vývary  

Hnedé polievky z rôznych 
druhov vývarov 

 Popísať technologický postup 
prípravy vývaru 

 Popísal technologický 
postup pri       príprave 
vývaru 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Vývary a hnedé polievky 
 Závarky a vložky do 

hnedých polievok 

18  Uviesť príklady na závarky a vložky 
do vývarov. Vysvetliť rozdiel medzi 
závarkou a vložkou. 

 Uviedol príklady na 
závarky a vložky do 
vývarov. Vysvetlil rozdiel 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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Závarky a vložky do 
polievok 

Príprava bielych polievok, 
veloute, smotanové, 
kašovité 

Zvláštne polievky, 
národné, studené, 
ovocné, pivné, chlebové, 
ostatné 

medzi závarkou a vložkou. 

 Zosilňovanie, čistenie 
a zjemňovanie polievok 

18  Uviesť spôsoby zosilňovania 
a čistenia polievok 

 Uviedol spôsoby 
zosilňovania a čistenia 
polievok 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Biele polievky, príprava 
jednotlivých druhov 

18  Objasniť použitie žĺtka v bielych 
polievkach. 

 Správne objasnil použitie 
žĺtka v bielych polievkach. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Špeciálne a zvláštne 
polievky 

18  Uviesť 5 druhov zvláštnych 
a národných polievok a vedieť ich 
vynormovať 

 Uviedol 5 druhov 
zvláštnych a národných 
polievok a vedel ich 
vynormovať 

  

 Desiatové polievky 18  Charakterizovať desiatové polievky 
a uviesť 5 druhov 

 Charakterizoval desiatové 
polievky a uviedol 5 
druhov 

  

 Polievky z rôznych 
druhov ovocia 
a vegetariánskej výživy 

18  Uviesť 5 ovocných polievok  Uviedol 5 ovocných 
polievok 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Príprava príloh 
a doplnkov k jedlám 

99  Žiak má: Žiak:   

 Prílohy zo zemiakov 
a zeleniny 

12 Technológia  

Prílohy zo zemiakov 
a zeleniny 

Prílohy z múky a cestovín 

Prílohy z ryže a obilnín 

Prílohy zo strukovín 

Jednoduché šaláty 
a marinády 

Jednoduchá príprava 
a doplnkov, ovocia a 
zeleniny 

Význam a druhy príloh, 
delenie, dávkovanie 
a výrobné postupy. 

Ročník: prvý 

 Uviesť príklady rôznych druhov 
príloh zo zemiakov a ich použitie. 

 Uviedol príklady rôznych 
druhov príloh zo zemiakov 
a ich použitie. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Prílohy z múky a cestovín 18  Uviesť príklad na prílohu z múky 
a technologický postup. 

 Uviedol príklad na prílohu 
z múky a technologický 
postup. 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Prílohy z ryže a obilnín 18  Popísať postup prípravy dusenej 
ryže. 

 Popísal postup prípravy 
dusenej ryže. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Prílohy zo strukovín 18  Uviesť predbežnú úpravu 
strukovín. 

 Uviedol predbežnú úpravu 
strukovín 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Jednoduché šaláty 
a marinády 

12  Uviesť  8 druhov jednoduchých 
šalátov 

 Uviedol  8 druhov 
jednoduchých šalátov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Príprava doplnkov, ovocia 
a zeleniny 

18  Objasniť význam použitia 
marinády. 

 Objasnil význam použitia 
marinády. 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Dávkovanie príloh 
a doplnkov k hlavným 
jedlám 

6  Popísať význam príloh a ich 
dávkovanie 

 Objasniť význam použitia 
marinády. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Príprava omáčok 30  Žiak má: Žiak:   

 Príprava základných 
bielych omáčok 

6 Technológia   Uviesť postup prípravy základnej 
bielej omáčky (bešamel) 

 Uviedol postup prípravy 
základnej bielej omáčky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  
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Príprava základných 
bielych omáčok 
a odvodené omáčky 

Príprava základných 
hnedých omáčok 
a odvodené omáčky 

Príprava majonézových 
a nemajonézových  
studených omáčok, krycie 
omáčky 

Špeciálne omáčky 
k vareným mäsám hnedé 

Holandské omáčky 

Ovocné omáčky 

Ročník: prvý 

(bešamel) 

 Príprava základných 
hnedých omáčok 

6  Uviesť postup prípravy základnej 
hnedej omáčky (holandská) 

 Uviedol postup prípravy 
základnej hnedej omáčky 
(holandská) 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Príprava majonézových 
a nemajonézových  
studených omáčok, krycie 
omáčky 

6  Uviesť spôsob prípravy základnej 
majonézy 

 Uviedol spôsob prípravy 
základnej majonézy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Príprava omáčok 
k vareným mäsám, zložité 
omáčky biele, hnedé, 
šľahané 

6  Objasnite využitie krycích omáčok  Objasnil využitie krycích 
omáčok 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Ovocné omáčky 6  Uviesť 5 príkladov ovocných 
omáčok 

 Uviedol 5 príkladov 
ovocných omáčok 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Príprava múčnych jedál  
a múčnikov 

60  Žiak má: Žiak:   

 Jedlá z rezancového 
cesta 

6 Technológia  

Kaše  

Jedlá z kysnutého cesta 

Jedlá z liateho cesta  

Jedlá zo zemiakového 
cesta. tvarohového cesta 

Žemľovky a nákypy  

Pudingy a krémy 

Ovocné šaláty 

 Popísať  a pripraviť základné 
rezancové cesto 

 Popísal  a pripraviť 
základné rezancové cesto 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Jedlá z kysnutého cesta 
a múčniky 

12  Uviesť chyby pri príprave 
kysnutého cesta 

 Uviedol chyby pri príprave 
kysnutého cesta 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Jedlá z liateho cesta 
a múčniky 

6  Vymenovať základné suroviny na 
prípravu liateho cesta. 

 Vymenoval základné 
suroviny na prípravu 
liateho cesta. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Jedlá zo zemiakového 
cesta. tvarohového cesta 
a múčniky 

12  Posúdiť hmatom správnosť hustoty 
cesta 

 Posúdil hmatom správnosť 
hustoty cesta 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Žemľovky a nákypy 12  Vyrobiť puding podľa vlastného 
receptu. 

 Vyrobil puding podľa 
vlastného receptu. 

 Uviedol postup a zhotovil 
vanilkový krém 

Písomné skúšanie Písomná odpoveď 

 Pudingy a krémy 6  Uviesť technologický postup 5 
druhov ovocných šalátov 

 Uviedol technologický 
postup 5 druhov ovocných 
šalátov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Ovocné šaláty 6  Pripraviť jeden z vybraných druhov 
ovocných šalátov 

 Pripravil jeden z vybraných 
druhov ovocných šalátov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
 
Hodnotenie žiakov vychádza z kritérií hodnotenia podľa ŠVP a ŠkVP. 
 

Stupeň hodnotenia Kritériá hodnotenia praktickej činností 
 

Výborný  
Žiak sústavne prejavuje kladný vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Praktické činností vykonáva pohotovo, 
samostatne,  uplatňuje získané zručností a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dopúšťa sa len menších chýb, 
výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov.  Aktívne prekonáva vyskytujúce sa prekážky pri príprave polievok a omáčok. 
Samostatne bez pomoci učiteľa normuje a kalkuluje jedlá. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
ochrane pred požiarom a aktívne sa stará o životné prostredie. Hospodárne využíva suroviny, materiál a energiu. Vzorne 
obsluhuje a udržuje  nástroje, náradie a stroje v čistote a v poriadku.  

Chválitebný  
Žiak samostatne, ale menej tvorivo a s menšou istotou využíva teoretické poznatky pri praktickej činností. Praktické činností 
vykonáva samostatne, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby. Výsledky jeho práce majú menšie 
nedostatky. Prekážky v práci pri príprave polievok a omáčok prekonáva s občasnou pomocou. Samostatne normuje a kalkuluje 
jedlá Účelne si organizuje vlastnú prácu, pracovisko udržuje v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a stará sa o životné prostredie. 

Dobrý  
Žiak s pomocou učiteľa uplatňuje získané poznatky pri praktickej činností. V praktických činnostiach sa dopúšťa chýb a pri 
postupoch a spôsoboch práce potrebuje občasnú pomoc učiteľa. Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu organizuje 
menej účelne, udržuje pracovisko v poriadku. Na podnety učiteľa je schopný hospodárne využívať suroviny, materiály a energiu. 
Pri obsluhe a údržbe výrobných zariadení a pomôcok ho musí častejšie podnecovať učiteľ. Prekážky v práci pri príprave polievok 
a omáčok prekonáva s častou pomocou učiteľa. Normuje a kalkuluje jedlá s častou pomocou učiteľa. 

Dostatočný  
Žiak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie pri 
praktickej činností využiť len za sústavnej pomoci učiteľa. Prekážky v práci  pri príprave polievok a omáčok prekonáva len 
s pomocou učiteľa. Vo výsledkoch práce má vážne nedostatky. Porušuje zásady hospodárnosti využívania surovín, materiálu a 
energie. V obsluhe a údržbe výrobných a zariadení a pomôcok, prístrojov, nástrojov, náradia a meradiel sa dopúšťa závažných 
nedostatkov. Normuje a kalkuluje jedlá za sústavnej pomoci učiteľa. 

Nedostatočný  
Žiak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. Nevie 
ani s pomocou učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činností. V praktických činnostiach, zručnostiach 
a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. Výsledky jeho práce sú nedokončené. Pracovný postup pri príprave polievok 
a omáčok nezvládne ani s pomocou učiteľa. Neovláda predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred 
požiarom. Normovanie a kalkuláciu jedál nezvládne ani s pomocou  
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Názov predmetu odborný výcvik2 
Časový rozsah výučby 15 hodín týždenne, spolu 495 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H  kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

BOZP vo výrobných a odbytových 
strediskách, dodržiavanie 
hygienických zásad pri príprave 
jedál, expedícií a predaji   

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

Frontálna výučba 
Frontálna a Individuálna práca 
žiakov 

Nácvik pracovných činností 
kuchára v odbytových strediskách 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a Individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s HACCP 

Príprava bezmäsitých jedál 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a Individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Príprava jedál z hovädzieho mäsa 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračná 

Frontálna výučba 
Frontálna a Individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Príprava jedál z teľacieho mäsa 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštračná 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 

Príprava jedál z bravčového mäsa 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Metóda s literatúrou a technickou 
dokumenráciou, Exkurzia 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca s normami 

Príprava jedál z baranieho mäsa 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštračná 
Problémová 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s normami 

Príprava jedál z mäsa ostatných 
jatočných zvierat 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštračná 
Problémová 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s normami 

Príprava jedál z mletého mäsa 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Úpravy jedál v klasickej, tradičnej 
slovenskej kuchyne 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštračná 
Problémová 
Exkurzia 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s normami 

 

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, ... 

BOZP vo výrobných 
a odbytových 
strediskách, 
dodržiavanie 
hygienických zásad pri 
príprave jedál, expedícií 
a predaji   

Hygiena pri práci 
s potravinami (HACCP) 
a bezpečnosť pri práci 
Jagelek R., Černota R.: 
Stolovanie 1, SPN. Bratislava 
1983, 

Dataprojektor  
PC 
Videotechnika  

Ochranné 
pomôcky 

Internet  
CD – zdroje 
BOZP 
HACCP 

Nácvik pracovných 
činností kuchára 
v odbytových 
strediskách 

Jagelek R., Černota R.: 
Stolovanie 1, SPN. Bratislava 
1983, 
Stecová E.; Popelka P.: 
Hygiena potravín, PROXIMA 
PRESS, Bratislava 2005  

Dataprojektor 
PC 
Videotechnika  

Ochranné 
pomôcky 

HACCP  
CD – zdroje 

Príprava bezmäsitých 
jedál 

Dubová G.; Sládečková G.: 
Technológia, PROXIMA 
PRESS, Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

Výrobné stroje 
Ochranné 
pomôcky 
Stroje na 
tepelnú úpravu 
potravín: 
teplovzdušná 
rúra 

Internet, 
obrazový 
materiál 
 

Príprava jedál 
z hovädzieho mäsa 

Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 
Dubová G.; Sládečková G.: 
Technológia, PROXIMA 
PRESS, Bratislava 2005 
Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov. Nová 
práca. Bratislava 2003 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

Ochranné 
pomôcky 
Stroje na 
tepelnú úpravu 
potravín: rúra, 
sporák, fritéza, 
kotol, Vzorky 
korenín  

Internet  
CD – zdroje na 
tepelnú úpravu 
potravín 

Príprava jedál 
z teľacieho mäsa 

Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov. Nová 
práca. Bratislava 2003 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

Kalkulačka 
Normy 

Receptúry 

Príprava jedál 
z bravčového mäsa 

Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov. Nová 
práca. Bratislava 2003  
Brhlík E., Romaňuk J.: 
Príprava jedál. SPN Bratislava 
1981 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

Stroje na 
tepelnú úpravu 
potravín: kotol, 
Sporák 
Suroviny na 
prípravu jedál 

Gastro revue 
(odborný 
časopis), 
Internet,  
Receptúry 

Príprava jedál 
z baranieho mäsa 

Hudek E.: technológia 1, 2, 3. 
Expol Pedagogika 2005, 
2006, 2007 
Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov. Nová 
práca. Bratislava 2003 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

Suroviny na 
prípravu jedál z 
baranieho mäsa 

Gastro revue 
(odborný 
časopis) 
Internet,  
Receptúry 

Príprava jedál z mäsa 
ostatných jatočných 
zvierat 

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 

Ochranné 
pomôcky,  
Náradie, riad a 
suroviny 

Gastro revue 
(odborný 
časopis) 
Internet,  
Receptúry 

Príprava jedál 
z mletého mäsa 

Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov. Nová 
práca. Bratislava 2003 
Brhlík E., Romaňuk J.: 
Technológia. SPN Bratislava 
1982 

Videotechnika  
PC 

Strojné 
zariadenie 

Internet,  
Receptúry, 

Úpravy jedál v klasickej, 
tradičnej slovenskej 
kuchyne 

Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít 

Videotechnika  
PC 

Stroje na 
tepelnú úpravu 
potravín: rúra, 
sporák, fritéza, 
kotol, 

Gastro revue 
(odborný 
časopis) 
Internet,  
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   ODBORNÝ VÝCVIK 15 hodina týždenne, spolu 495 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

BOZP vo výrobných 
a odbytových strediskách, 
dodržiavanie 
hygienických zásad pri 
príprave jedál, expedícií a 
predaji   

12  Žiak má: Žiak:   

 
 Technológia  

dodržiavanie hygienických 
zásad pri príprave jedál, 
expedícií a predaji   
Ročník: druhý 

Technológia  

 Vysvetliť hygienu pri práci 
s potravinami 

 Zvládnuť základne 
bezpečnostné predpisy 

 Správne vysvetlil hygienu 
pri práci s potravinami 

 Zvládol základné 
bezpečnostné predpisy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Didaktický test 

 

Nácvik pracovných 
činností kuchára 
v odbytových strediskách  

30  Žiak má: Žiak:   

 Spoločenské pravidlá, 
správanie sa 
a vystupovanie v styku s 
hosťom 

6 Stolovanie  
Technika obsluhy 
Odbytové strediská 

Ročník: druhý 

 Vysvetliť pravidlá 
správania sa 
a vystupovanie v styku s 
hosťom 

 Vysvetlil správne pravidlá 
správania sa 
a vystupovanie v styku s 
hosťom 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Oboznámenie sa so 
zariadením a inventárom 
odbytového strediska 

  Poznať zariadenia 
a inventár odbytového 
strediska 

 Poznal zariadenia 
a inventár odbytového 
strediska 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Prípravné práce pred 
začatím prevádzky, 
rozdelenie práce 
a spolupráce 
s pracovníkmi obsluhy 

6  Vysvetliť prípravné práce 
na prevádzke 

 Vysvetlil prípravné práce 
na prevádzke 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Nácvik a nosenie tanierov 
a podnosov 

6  Zvládnuť nosenie tanierov 
a podnosov 

 Zvládol  nosenie tanierov a 
podnosov 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Nácvik porciovania 
a predkladania výrobkov 
teplej a studenej kuchyne 
a cukrárenských výrobkov 

  Uviesť rozdiely pri 
predkladaní výrobkov 
teplej a studenej kuchyne 

 Uviedol rozdiely pri 
predkladaní výrobkov 
teplej a studenej kuchyne 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

 423 

 Nácvik techniky a obsluhy 
pri teplom a studenom 
bufete 

6  Uviesť rozdiely techniky a 
obsluhy pri teplom 
a studenom bufete 

 Uviedol rozdiely techniky a 
obsluhy pri teplom 
a studenom bufete 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Predkladanie nehodám  
a ich náprava 

6  Poznať zásady BOZP  Poznať zásady BOZP Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Príprava bezmäsitých 
jedál 60  Žiak má: Žiak:   

 Jedlá zo zemiakov 12 Technológia  

Technologický postup prípravy 
bezmäsitých jedál 

Ročník: druhý 

 Uviesť jedlá zo zemiakov  Uviedol jedlá zo zemiakov Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Jedlá zo zeleniny 12  Uviesť jedlá zo zeleniny  Uviedol jedlá zo zeleniny Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Jedlá z ryže 12  Uviesť jedlá z ryže  Uviedol jedlá z ryže Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Jedlá z cestovín a obilnín 12  Uviesť jedlá z cestovín a 
obilnín  

 Uviedol jedlá z cestovín a 
obilnín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Jedlá z vajec a syrov 12  Uviesť jedlá z vajec a 
syrov 

 Uviedol jedlá vajec a syrov Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Príprava jedál 
z hovädzieho mäsa 108  Žiak má: Žiak:   

 Delenie, porciovanie 
a dávkovanie   

6 Technológia  

Technológia prípravy jedál 
z hovädzieho mäsa 

Ročník: druhý 

 Uviesť jednotlivé časti 
hovädzieho mäsa 

 Roztriediť jednotlivé časti 
hovädzieho mäsa do tried 
kvality 

 Uviedol jednotlivé časti 
hovädzieho mäsa 

 Roztriedil jednotlivé časti 
hovädzieho mäsa do tried 
kvality 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Príprava jedál varením 30  Uviesť spôsoby prípravy 
mäsa varením  

 Uviedol spôsoby prípravy 
mäsa varením 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Príprava jedál dusením 30  Uviesť spôsoby prípravy 
mäsa dusením 

 Uviedol spôsoby prípravy 
mäsa dusením 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Príprava pečienok, 
závitkov a filé 

30  Roztriediť jednotlivé časti 
na prípravu pečienok, 
závitkov a filé 

 Roztriedil jednotlivé časti 
na prípravu pečienok, 
závitkov a filé 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Príprava jedál na anglický 
spôsob 

6  Poznať špecifiká pri 
príprave jedál na anglický 
spôsob  

 Poznal špecifiká pri 
príprave jedál na anglický 
spôsob  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Príprava jedál z hovädzích 
vnútorností 

6  Vymenovať hovädzie 
vnútornosti 

 Vymenoval hovädzie 
vnútornosti 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Príprava jedál z teľacieho 
mäsa 

42  Žiak má: Žiak:   

 Delenie, porciovanie, 
dávkovanie 

6 Technológia  

Technológia prípravy jedál 
z  teľacieho mäsa 

Ročník: druhý 

 Poznať jednotlivé časti 
teľacieho mäsa 

 Poznal jednotlivé časti 
teľacieho mäsa  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Príprava jedál varením a 
dusením 

12 

 Príprava jedál pečením a 
vyprážaním 

12 

 Príprava jedál z teľacích 
vnútorností 

12  Uviesť tepelné úpravy 
jedál z teľacieho mäsa 

 Uviedol  tepelné úpravy 
jedál z teľacieho mäsa 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Príprava jedál 
z bravčového mäsa  

93  Žiak má: Žiak:   

 Delenie, porciovanie a 
dávkovanie 

6 Technológia   

Technológia prípravy jedál 
z mäsa jatočných zvierat 

Hovädzie mäso, teľacie mäso, 
bravčové mäso, baranie mäso 

Ročník: druhý 

 Charakterizovať bravčové 
mäso 

 Uviesť jednotlivé časti 
bravčového mäsa 

 Roztriediť jednotlivé časti 
bravčového mäsa do tried 
kvality 

 Charakterizoval bravčové 
mäso 

 Uviedol jednotlivé časti 
bravčového mäsa 

 Roztriedil jednotlivé časti 
bravčového mäsa do tried 
kvality  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Príprava jedál varením a 
dusením 

30  Popísať zásady pri varení 
a dusení mäsa 

 Popísal zásady  pri varení 
a dusení mäsa 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Príprava jedál pečením a 
vyprážaním 

30  Uviesť zloženie a význam 
údených výrobkov vo 
výžive  

 Uviesť zloženie a význam 
údených výrobkov vo 
výžive  

 Objasniť príčiny kazenia 
údených výrobkov 

 Uviedol zloženie a význam 
údených výrobkov vo 
výžive  

 Uviedol zloženie a význam 
údených výrobkov vo 
výžive  

 Vysvetlil  príčiny kazenia 
údených výrobkov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Príprava jedál údeného 
mäsa a používanie slaniny 

12 

 Príprava jedál 
z bravčových vnútorností 

18  Popísať vnútorností, 
vhodné na tepelnú úpravu 

 Popísal vnútorností, 
vhodné na tepelnú úpravu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Príprava jedál z baranieho 
mäsa 

30  Žiak má: Žiak:   

 Delenie, porciovanie a 
dávkovanie 

6 Technológia  

Technológia prípravy jedál 
z baranieho mäsa 

 Charakterizovať baranie 
mäso 

 Uviesť jednotlivé časti 
baranieho mäsa 

 Charakterizovať baranie 
mäso 

 Uviesť jednotlivé časti 
baranieho mäsa 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  
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 Roztriediť jednotlivé časti 
baranieho mäsa do tried 
kvality 

 Roztriedil jednotlivé časti 
baranieho mäsa do tried 
kvality 

 Príprava jedál varením 
a zaprávaním 

6  Uviesť jednotlivé časti na 
varenie  

 Uviedol jednotlivé časti na 
varenie  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Príprava jedál dusením a 
pečením 

12  Vysvetliť tepelnú úpravu 
dusením a pečením 

 Vysvetlil tepelnú úpravu 
dusením a pečením 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Príprava jedál z baraních 
vnútorností 

6  Uviesť baranie vnútornosti  Uviedol baranie 
vnútornosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Príprava jedál z mäsa 
ostatných jatočných 
zvierat 

30  Žiak má: Žiak:   

 Príprava jedál z jahňaťa a 
kozľaťa 

12 Technológia  

Technológia prípravy jedál 
z mäsa jatočných zvierat 

Hovädzie mäso, teľacie mäso, 
bravčové mäso, baranie mäso 

Ročník: druhý 

 Roztriediť jednotlivé časti 
jahňaťa a kozľaťa 

 Roztriedil jednotlivé časti 
jahňaťa a kozľaťa 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Príprava jedál zo zajaca a 
králika 

18  Uviesť spôsoby prípravy 
jedál z jahňaťa a kozľaťa 

 Uviedol spôsoby prípravy 
jedál z jahňaťa a kozľaťa 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Príprava jedál z mletého 
mäsa 

30  Žiak má: Žiak:   

 Jedlá zo surového  
mletého mäsa 

12 Technológia  

Technológia prípravy jedál 
z mletého mäsa  

Ročník: druhý 

 Rozhodnúť aké mäso je 
vhodné na mletie 

 Rozhodol aké mäso je 
vhodné na mletie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Jedlá z tepelne 
upraveného mletého mäsa 

18  Uviesť aké jedlá 
pripravujeme z tepelne 
upraveného mletého mäsa 

 Uviedol aké jedlá 
pripravujeme z tepelne  
upraveného mletého mäsa 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Úpravy jedál v klasickej, 
tradičnej slovenskej 
kuchyne 

60  Žiak má: Žiak:   

 Príprava jedál  spojená 
s tradíciami vianočných, 
veľkonočných sviatkov, 
svadba, krstiny 

12 Regionálna kuchyňa   Vysvetliť dôležitosť tradícií 
v slovenskej kuchyni 

 Vysvetlil dôležitosť tradícií 
v slovenskej kuchyni 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

 Typické slovenské 
polievky spojené 
s tradíciami, zvykmi 

12  Charakterizovať  typicky 
slovenské polievky 

 Charakterizoval typicky 
slovenské polievky 

  

 Obilninové a múčne jedlá 12     

 Zeleninové a vaječné jedlá 12     
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 Tradičné slovenské 
jedlá(lokše, pirohy) 

12     

 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 
 
Hodnotenie žiakov vychádza z kritérií hodnotenia podľa ŠVP a ŠkVP. 

Stupeň hodnotenia Kritériá hodnotenia praktickej činností 
 

Výborný  
Žiak sústavne prejavuje kladný vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Praktické činností vykonáva pohotovo, 
samostatne,  uplatňuje získané zručností a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce pri príprave jedál z hovädzieho, 
bravčového, teľacieho a baranieho mäsa. Samostatne a pohotovo dokáže zvoliť kuchynskú úpravu pre jednotlivé druhy a časti 
mäsa. Dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov.  Aktívne prekonáva vyskytujúce sa 
prekážky. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a aktívne sa stará o 
životné prostredie. Hospodárne využíva suroviny, materiál a energiu. Vzorne obsluhuje a udržuje  nástroje, náradie a stroje 
v čistote a v poriadku.  

Chválitebný  
Žiak samostatne, ale menej tvorivo a s menšou istotou využíva teoretické poznatky pri praktickej činností. Praktické činností 
vykonáva samostatne, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby. Výsledky jeho práce majú menšie 
nedostatky. Prekážky v práci pri príprave jedál z hovädzieho, bravčového, teľacieho a baranieho mäsa prekonáva s občasnou 
pomocou. Účelne si organizuje vlastnú prácu, pracovisko udržuje v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a stará sa o životné prostredie. 

Dobrý  
Žiak s pomocou učiteľa uplatňuje získané poznatky pri praktickej činností. V praktických činnostiach sa dopúšťa chýb a pri 
postupoch a spôsoboch práce potrebuje občasnú pomoc učiteľa. Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu organizuje 
menej účelne, udržuje pracovisko v poriadku. Na podnety učiteľa je schopný hospodárne využívať suroviny, materiály a energiu. 
Pri obsluhe a údržbe výrobných zariadení a pomôcok ho musí častejšie podnecovať učiteľ. Prekážky v práci pri príprave jedál 
z hovädzieho, bravčového, teľacieho a baranieho mäsa.  prekonáva s častou pomocou učiteľa. 

Dostatočný  
Žiak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie pri 
praktickej činností využiť len za sústavnej pomoci učiteľa. Prekážky v práci  pri príprave jedál z hovädzieho, bravčového, teľacieho 
a baranieho mäsa. prekonáva len s pomocou učiteľa. Bez pomoci učiteľa nedokáže zvoliť kuchynskú úpravu pre jednotlivé časti 
mäsa. Vo výsledkoch práce má vážne nedostatky. Porušuje zásady hospodárnosti využívania surovín, materiálu a energie. V 
obsluhe a údržbe výrobných a zariadení a pomôcok, prístrojov, nástrojov, náradia a meradiel sa dopúšťa závažných nedostatkov. 

Nedostatočný  
Žiak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. Nevie 
ani s pomocou učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činností. V praktických činnostiach, zručnostiach 
a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. Výsledky jeho práce sú nedokončené. Pracovný postup pri príprave jedál 
z hovädzieho, bravčového, teľacieho a baranieho mäsa. nezvládne ani s pomocou učiteľa. Neovláda predpisy o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom. 
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Názov predmetu odborný výcvik3 
Časový rozsah výučby 17,5 hodín týždenne, spolu 525 vyučovacích hodín 

Ročník  Tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 2 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

Odborný výcvik bezprostredne nadväzuje na teoretické vyučovanie. Úlohou majstra odbornej výchovy 
je naučiť žiakov uplatňovať v praxi vedomosti, získané v odborných predmetoch, preto musí sústavne 
spolupracovať s vyučujúcimi týchto predmetov. Od prvého ročníka sú žiaci vedení k presnej 
a precíznej práci, k hospodárnemu a šetrnému zaobchádzaniu s potravinami a zariadením, 
k disciplíne pri dodržiavaní technologických postupov pri príprave pokrmov a nápojov. So žiakmi sa 
priebežne precvičuje používanie receptúr na prípravu jedál a nápojov, kalkulácií a noriem. 

V úvodnom tematickom celku v každom ročníku sa žiaci oboznámia so zásadami BOZP, 
s hygienickými predpismi a svojím podpisom ,,Zápisníku bezpečnosti práce“ potvrdia, že boli poučení 
a porozumeli jeho obsahu. 

V prvom ročníku žiaci získavajú vedomosti o základných pracovných činnostiach vo výrobných 
strediskách, naučia sa základné postupy predbežnej úpravy surovín a základné tepelné úpravy 
potravín. 

Naučia sa pracovať s receptúrami teplých a studených jedál. o získaní základných vedomostí sa 

vyučuje a precvičuje príprava polievok, príloh a doplnkov k jedlám, príprava omáčok a získavajú 

základné zručnosti pri príprave múčnych jedál a múčnikov. 
V druhom ročníku je ťažisko vyučovania v získavaní a upevňovaní zručnosti pri príprave bezmäsitých 
jedál, múčnych jedál a múčnikov a jedál zo všetkých druhov jatočného mäsa. 

V treťom ročníku sú tematické celky zamerané na prípravu jedál z  rýb a vodných živočíchov, z hydiny 
a zveriny, na prípravu jedál studenej kuchyne a jedál na objednávku. Žiaci sa učia využívať 
progresívne spôsoby prípravy jedál, učia sa pripravovať zložité múčniky, cukrárenské výrobky a 
nápoje. Oboznamujú sa s gastronómiou iných krajín sveta a učia sa prípravu diétnych jedál a prípravu 
diferencovanej stravy. 

Odborný výcvik sa môže uskutočniť len na pracoviskách, ktoré sú vybavené podľa určeného 
normatívu a ktoré vyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom.      

V prvom ročníku žiaci nesmú obsluhovať mechanizmy výrobného strediska a tlakové nádoby. 
V druhom a treťom ročníku môžu túto činnosť vykonávať len pod priamym dozorom majstra odbornej 
výchovy. 

Žiaci môžu vykonávať príležitostné práce v chladiarenských priestoroch krátkodobého skladovania 
potravín a práce v príručných skladoch. Práce v mraziarňach a zmrazovacích komorách nesmú 
vykonávať. Ďalej nesmú vykonávať práce, pri ktorých je nebezpečenstvo nákazy a ochorenia, ako je 
upratovanie a čistenie záchodov, záchodových mís, pisoárov, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia.  
 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Základným cieľom vyučovacieho predmetu odborný výcvik je nadobudnúť a osvojiť si odborné 
zručnosti a návyky, ktoré sú stanovené charakteristikou učebného odboru a profilom absolventa. 
Súčasne si žiaci uplatňujú, upevňujú a prehlbujú teoretické vedomosti získané z odborných 
vyučovacích predmetov. 

Úlohou je vypestovať v žiakoch pracovné návyky, návyky na dodržiavanie osobnej a pracovnej 
hygieny, návyky na dodržiavanie hygienických zásad pri práci s potravinami, na hospodárne 
využívanie potravín, na  šetrné zaobchádzanie so zariadením prevádzky, na hrdosť k svojmu 
povolaniu a pestovaniu stavovskej hrdosti. Majster odbornej výchovy je príkladom v dodržiavaní 
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osobnej a pracovnej hygieny a bezpečnosti pri práci, v odievaní a vystupovaní a tieto požiadavky 
prenáša na žiaka. 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
 

Vo vyučovacom predmete odborný výcvik 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 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci, osobná a pracovná hygiena 

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

Frontálna výučba 
Práca s HACCP 

Príprava jedál z rýb, vodných 
živočíchov, slimákov a 
obojživelníkov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a Individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Príprava jedál z hydiny 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Exkurzia 

Frontálna výučba 
Frontálna a Individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Príprava jedál zo zveriny 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračná 

Frontálna výučba 
Frontálna a Individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Príprava jedál studenej kuchyne 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštračná 
Exkurzia 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 

Príprava jedál na objednávku – 
minútkové pokrmy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Metóda s literatúrou a technickou 
dokumenráciou 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca s normami 

Progresívne spôsoby prípravy 
jedál 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštračná 
Problémová 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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Práca s normami 

Príprava zložitých múčnikov, 
cukrárenských výrobkov a nápojov   

Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštračná 
Problémová 
Exkurzia 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s normami 

Spôsoby a zvláštnosti prípravy 
jedál iných krajín sveta 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Problémová 
Exkurzia 

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

Príprava diétnych jedál 
a diferencovaná strava 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštračná 
Problémová 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s normami 

 

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, ... 

Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, 
osobná a pracovná 
hygiena 

Salač G., Šimková M.: 
Stolovanie 
SPN, Bratislava  2008 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Ochranné 
pomôcky 

Internet  
CD – zdroje 
potravín  
HACCP 

Príprava jedál z rýb, 
vodných živočíchov, 
slimákov a 
obojživelníkov 

Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov 
Nová práca, Bratislava 2003 
Odborné časopisy: Gastro  

PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Suroviny 
Ochranné 
pomôcky 

Gastro revue 
Internet  

Príprava jedál z hydiny 
Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 
Hudek E.: technológia 1, 2, 3. 
Expol Pedagogika 2005, 2006, 
2007 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Vzorky surovín 
Ochranné 
pomôcky 
Stroje na 
tepelnú úpravu 
potravín: rúra, 
sporák, fritéza, 
kotol, pomôcky 

CD – 
spracovanie  

Príprava jedál zo 
zveriny 

Hudek E.: technológia 1, 2, 3. 
Expol Pedagogika 2005, 2006, 
2007 
Brhlík E., Romaňuk J.: 
Príprava jedál. SPN Bratislava 
1981 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Ochranné 
pomôcky 
Stroje na 
tepelnú úpravu 
potravín: rúra, 
sporák, kotol,  

Internet  
CD – zdroje 
potravín  
 

Príprava jedál 
studenej kuchyne 

Brhlík E., Romaňuk J.: 
Príprava jedál. SPN Bratislava 
1981 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Ochranné 
pomôcky  
Náradie na 
tepelnú úpravu 
potravín  
Suroviny 

Internet  
CD – zdroje 
potravín  
 

Príprava jedál na 
objednávku – 
minútkové pokrmy 

Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít 
Gara k., Máziková D., 
Verčáková Ľ., Molotaa J.: 
Technológia  
EXPOL PEDAGOGIKA  
Bratislava 2009 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Ochranné 
pomôcky  
Náradie na 
tepelnú úpravu 
potravín  
Suroviny 

Internet 

Progresívne spôsoby 
prípravy jedál 

Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít, Internet 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Ochranné 
pomôcky  
Náradie na 
tepelnú úpravu 
potravín  
Suroviny 

Internet 

Príprava zložitých 
Kendík K.: Nové receptúry 
cukrárskych polovýrobkov 

Dataprojektor 
Videotechnika  

Ochranné 
pomôcky  

Internet 
Cukrárenské 
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múčnikov, 
cukrárenských 
výrobkov a nápojov   

a výrobkov, Bratislava 1999 PC 
Tabuľa 

Náradie na 
tepelnú úpravu 
potravín  
Suroviny 

receptúry 

Spôsoby a zvláštnosti 
prípravy jedál iných 
krajín sveta 

Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov 
Odborné časopisy: Gastro 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Ochranné 
pomôcky  
Náradie na 
tepelnú úpravu 
potravín  
Suroviny 

Receptúry, 
Internet 

Príprava diétnych 
jedál a diferencovaná 
strava 

Úradníčková J., Marenčáková 
J., Jurgová O.: Potraviny 
a výživa I. SPN. Bratislava 
2007 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Ochranné 
pomôcky  
Náradie na 
tepelnú úpravu 
potravín  
Suroviny 

Internet 
Gastro revue 
(odborný 
časopis)  
Receptúry 
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   ODBORNÝ VÝCVIK 17,5 hodina týždenne, spolu 525 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, osobná 
a pracovná hygiena  

7  Žiak má: Žiak:   

 
 Stolovanie 

Zásady hygieny a bezpečnosti pri 
práci 

Ročník: tretí 

 Vysvetliť hygienu pri práci 
s potravinami 

 Zvládnuť základne 
bezpečnostné predpisy 

 Správne vysvetlil hygienu 
pri práci s potravinami 

 Zvládol základné 
bezpečnostné predpisy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Didaktický test 

Príprava jedál z rýb, 
vodných živočíchov, 
slimákov a 
obojživelníkov 

28  Žiak má: Žiak:   

 Jedlá zo sladkovodných 
rýb a sladkovodných 
živočíchov 

7 Technológia 

Technologický postup prípravy 
jedál z rýb, vodných živočíchov, 
slimákov a obojživelníkov 

Ročník: tretí 

 Uviesť vlastnosti, zloženie 
a význam rýb 
(sladkovodné, morské) vo 
výžive 

 Uviedol vlastnosti, zloženie 
a význam rýb 
(sladkovodné, morské) vo 
výžive 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Jedlá z morských rýb 7  Poznať zásady 
spracovania morských rýb 

 Poznal zásady 
spracovania morských rýb 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Jedlá z plodov mora 7  Uviesť spôsoby prípravy 
jedál z plodov mora 

 Uviedol spôsoby prípravy 
jedál z plodov mora 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Príprava špecialít zo 
slimákov a obojživelníkov 

7  Popísať predbežnú úpravu 
slimákov a obojživelníkov 

 Popísal predbežnú úpravu 
slimákov a obojživelníkov 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Príprava jedál z hydiny 63  Žiak má: Žiak:   

 Jedlá zo sliepky a kurčaťa 21 Technológia  

Technologický postup prípravy 
jedál z hydiny 

Ročník: tretí 

 

 Poznať predbežnú úpravu 
hydiny 

 Poznal predbežnú úpravu 
hydiny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Jedlá z moriaka a perličky 21  Popísať jedlá z moriaka a 
perličky 

 Popísal jedlá z moriaka a 
perličky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Jedlá z husy a kačice  14  Charakterizovať prípravu 
jedál z husy a kačice 

 Charakterizoval prípravu 
jedál z husi a kačice 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Jedlá z hydinových 
drobov 

7  Poznať úpravu vnútornosti   Poznal úpravu vnútornosti Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

 432 

Príprava jedál zo zveriny 14  Žiak má: Žiak:   

 Jedlá z vysokej zveriny 
 Jedlá čiernej zveriny 

7 Technológia  

Technologický postup prípravy 
jedál zo zveriny 

Ročník: tretí 

 Poznať predbežnú úpravu 
zveriny 

 Poznal predbežnú úpravu 
zveriny 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Jedlá z nízkej a pernatej 
zveriny 

 Špeciálna úprava zveriny 

7  Popísať špecifiká pri 
príprave zveriny 

 Popísal špecifiká pri 
príprave zveriny 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Príprava jedál studenej 
kuchyne 

105  Žiak má: Žiak:   

 Trendy v studenej 
kuchyni 

7 Technológia 

Technologický postup prípravy 
jedál studenej kuchyne 

Ročník: tretí 

 Popísať hlavné zásady pri 
príprave studených 
pokrmov 

 Popísal hlavné zásady pri 
príprave studených 
pokrmov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Predbežná tepelná 
úprava surovín v studenej 
kuchyni 

7 

 Zásady prípravy hygieny 
a uchovávania studených 
pokrmov 

7 

 Príprava rôsolu, marinád , 
majonéz a pochúťkového 
masla 

14 

 Príprava zložitých šalátov 14 

 Príprava paštét, pien, 
galantní a huspeniny 

14 

 Príprava studených jedál 
z vajec a syrov 

14  Uviesť hlavné zásady pri 
príprave studených jedál 
z vajec a syrov 

 Uviedol hlavné zásady pri 
príprave studených jedál 
z vajec a syrov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Príprava obložených 
chlebíčkov a chuťoviek 

14 

 Príprava studených jedál 
a predjedál z rôznych 
surovín 

7 

 Výber inventára a úprava 
finálneho výrobku, 
expedícia 

7  Popísať inventár pri 
expedícií studených jedál 

 Popísal inventár pri 
expedícií studených jedál 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Príprava jedál na 
objednávku – minútkové 
pokrmy 

119  Žiak má: Žiak:   

 Gastronomické 7 Technológia  Vymenovať gastronomické  Vymenoval gastronomické Ústne frontálne Ústna odpoveď  
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uplatnenie, význam 
a podávanie jedál na 
objednávku 

Technologický postup prípravy 
jedál na objednávku 

Ročník: tretí 

zásady  zásady skúšanie 

Písomné skúšanie 
Didaktický test 

 Vhodné druhy mäsa na 
minútkovú prípravu 

7  Popísať druhy mäsa 
vhodné na objednávku 

 Popísal druhy mäsa 
vhodné na objednávku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Spôsoby prípravy 
a dokončovanie 
minútkových pokrmov 

7 

 Príprava jedál na 
objednávku z hovädzieho 
mäsa 

14 

 Príprava jedál na 
objednávku z teľacieho 
mäsa 

7 

 Príprava jedál na 
objednávku z bravčového 
mäsa 

14 

 Príprava jedál na 
objednávku z baranieho, 
kozľacieho a jahňacieho 
mäsa 

7 

 Príprava jedál na 
objednávku z mäsa 
hydiny, zveriny a rýb 

14 

 Príprava jedál na 
objednávku z ostatných 
druhov mäsa, vnútornosti 
a drobov 

14 

 Príprava šťavy, omáčok 
a kombinovanie vodných 
príloh 

14 

 Výber vhodného 
inventára, estetická 
úprava a expedícia 
hotového pokrmu 

7  Uviesť inventár vhodný na 
expedíciu hotového 
pokrmu 

 Uviedol inventár vhodný 
na expedíciu hotového 
pokrmu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

 Dokončovanie jedál pred 
hosťom 

7  Popísať techniku 
dokončovania jedál na 
objednávku pred hosťom   

 Popísal techniku 
dokončovania jedál na 
objednávku pred hosťom   

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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Progresívne spôsoby 
prípravy jedál  

14  Žiak má: Žiak:   

 Význam conveniencie 
z uplatnenia pri príprave 
pokrmov 

7 Technológia 

Progresívna výroba jedál 

Ročník: tretí 

 Objasniť význam 
conveniencie 

 Objasnil význam 
conveniencie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Príprava a použitie 
polovýrobkov 

7 

Príprava zložitých 
múčnikov, 
cukrárenských výrobkov 
a nápojov   

35  Žiak má: Žiak:   

 Príprava múčnikov 
z lineckého a vafľového 
cesta  

 Múčniky z odpaľovaného 
cesta 

7 Technológia 

Vysvetliť 

Technologický postup prípravy 
reštauračných múčnikov, 
cukrárenských výrobkov a nápojov 
Ročník: tretí 

 

Potraviny a výživa 

Miešané nápoje 
Ročník: tretí 

 Popísať technologický 
postup prípravy 
odpaľovaného cesta 

 Popísal technologický 
postup prípravy 
odpaľovaného cesta 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Múčniky z lístkového, 
tukového a šľahaného 
cesta 

 Múčniky zo šľahaných 
hmôt 

7  Popísať technologický 
postup prípravy lístkového 
cesta 

 Popísal technologický 
postup prípravy lístkového 
cesta 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Múčniky z kysnutého 
a pľundrového cesta 

 Múčniky z jadrových hmôt 

7  Vysvetliť hlavné zásady pri  
príprave kysnutého 
a pľundrového cesta 
a rozdiel medzi nimi 

 Vysvetlil hlavné zásady pri  
príprave kysnutého 
a pľundrového cesta 
a rozdiel medzi nimi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Cukrárenské výrobky 
 Zmrzlina a zdobené 

poháre 

7     

 Teplé a studené nápoje 7  Poznať spôsob prípravy 
teplých a studených 
nápojov 

 Poznal spôsob prípravy 
teplých a studených 
nápojov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Spôsoby a zvláštnosti 
prípravy jedál iných 
krajín sveta 

105  Žiak má: Žiak:   

 Francúzska kuchyňa  14 Technológia 

Medzinárodná gastronómia 

Ročník: tretí 

 Charakterizovať 
zvláštnosti prípravy jedál 
iných krajín 

 Charakterizoval zvláštnosti 
prípravy jedál iných krajín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test  Čínska kuchyňa 14 

 Orientálna kuchyňa 14 

 Balkánska a ruská 14 
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kuchyňa 

 Jedlá stredoeurópskych 
štátov 

14 

 Talianska a anglická 
kuchyňa 

14 

 Arabská a židovská 
kuchyňa 

7 

 Regionálna kuchyňa 14  Poznať špecifiká 
regionálnej kuchyne 

 Poznal špecifiká 
regionálnej kuchyne 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Príprava diétnych jedál 
a diferencovaná strava 

35  Žiak má: Žiak:   

 Charakteristika 
a rozdelenie diét  

7 Technológia 

Technologický postup prípravy 
diétnych jedál a diferencovanej 
stravy a vegetariánskej stravy 

Ročník: tretí 

 Charakterizovať jednotlivé 
druhy diét 

 Charakterizoval jednotlivé 
druhy diét 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Zásady a príprava 
jednotlivých diét 

7 

 Zásady prípravy 
diferencovanej stravy 

7 

 Príprava stravy pre deti a 
mládež 

7 

 Príprava stravy pre 
pracujúcich, starších 
a chorých osôb 

7  Popísať zvláštnosti 
prípravy stravy pre 
starších a chorých 

 Popísal zvláštnosti 
prípravy stravy pre 
starších a chorých 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
 
Hodnotenie žiakov vychádza z kritérií hodnotenia podľa ŠVP a ŠkVP. 
 

Stupeň hodnotenia Kritériá hodnotenia praktickej činností 
 

Výborný  
Žiak sústavne prejavuje kladný vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Praktické činností vykonáva pohotovo, 
samostatne,  uplatňuje získané zručností a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce pri príprave jedál studenej 
kuchyne, jedál na objednávku a pozná špecifiká prípravy jedál iných krajín. Dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú 
bez závažných nedostatkov.  Aktívne prekonáva vyskytujúce sa prekážky. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a aktívne sa stará o životné prostredie. Hospodárne využíva suroviny, materiál a 
energiu. Vzorne obsluhuje a udržuje  nástroje, náradie a stroje v čistote a v poriadku.  

Chválitebný  
Žiak samostatne, ale menej tvorivo a s menšou istotou využíva teoretické poznatky pri praktickej činností. Praktické činností 
vykonáva samostatne, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby. Výsledky jeho práce majú menšie 
nedostatky. Prekážky v práci pri príprave jedál studenej kuchyne, jedál na objednávku a jedál iných krajín  prekonáva s občasnou 
pomocou. Účelne si organizuje vlastnú prácu, pracovisko udržuje v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a stará sa o životné prostredie. 

Dobrý  
Žiak s pomocou učiteľa uplatňuje získané poznatky pri praktickej činností. V praktických činnostiach sa dopúšťa chýb a pri 
postupoch a spôsoboch práce potrebuje občasnú pomoc učiteľa. Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu organizuje 
menej účelne, udržuje pracovisko v poriadku. Na podnety učiteľa je schopný hospodárne využívať suroviny, materiály a energiu. 
Pri obsluhe a údržbe výrobných zariadení a pomôcok ho musí častejšie podnecovať učiteľ. Prekážky v práci pri príprave jedál 
studenej kuchyne, jedál na objednávku a jedál iných krajín.  prekonáva s častou pomocou učiteľa. 

Dostatočný  
Žiak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie pri 
praktickej činností využiť len za sústavnej pomoci učiteľa. Prekážky v práci pri príprave jedál studenej kuchyne, jedál na 
objednávku a jedál iných krajín prekonáva len za neustálej pomoci učiteľa. Vo výsledkoch práce má vážne nedostatky. Porušuje 
zásady hospodárnosti využívania surovín, materiálu a energie. V obsluhe a údržbe výrobných  zariadení a pomôcok, prístrojov, 
nástrojov, náradia a strojov sa dopúšťa závažných nedostatkov. 

Nedostatočný  
Žiak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. Nevie 
ani s pomocou učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činností. V praktických činnostiach, zručnostiach 
a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. Výsledky jeho práce sú nedokončené. Neovláda postupy a spôsoby práce pri 
príprave jedál studenej kuchyne, jedál na objednávku a jedál iných krajín ani s pomocou učiteľa. Neovláda predpisy o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom 
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Názov predmetu Ekológia1  
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti teoretického vzdelávania, vzdelávacieho okruhu 
biologické a ekologické vzdelávanie. 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 ekológia v učebnom odbore kaderník rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo v oblasti ekológie. 
Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Učivo obsahuje témy z oblasti 
ekologických problémov a environmentalistiky. Pri výbere učiva sme pristupovali aj vzhľadom k jeho 
aplikácii v ďalších odborných predmetoch. 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 ekologických 
javov  pri štúdiu odborných predmetov a v praxi.  

Predmet poskytuje a rozvíja základné predstavy o živých systémoch a ich funkciách na základe 
ktorých si môžu žiaci vytvoriť predpoklady pre uplatnenie ekologických princípov v ich každodennom 
živote k ŽP. Predmet popri náukovom charaktere má mať hlavne charakter motivačný a výchovný, má 
vzbudiť záujem žiakov o environmentálnu kultúru.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania ekológie  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.  
 

Ciele vyučovacieho predmetu 
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Cieľom vyučovacieho predmetu ekológia v učebnom odbore 6445 H kuchár  je prehĺbiť a rozvinúť 
poznanie podstaty ekologických zákonitostí a ich význam pre ochranu životného prostredia a zdravie 
človeka. Na základe využitia poznatkov z prírodopisu, z príbuzných prírodovedných predmetov 
podieľa sa na formovaní ekologického myslenia, cítenia a postojov žiakov a na tvorbe novej hierarchie 
hodnôt z aspektu trvalo udržateľného rozvoja. Formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, 
zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní,  a občianskom živote.  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. 

 
Kľúčové kompetencie 
 
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje k 
tomu, aby si 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 
celého svojho života.  
 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
    Absolvent má: 
    - logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
    - vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
    - vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia. 
 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v štátnom, materinskom jazyku 
    Absolvent má: 
    - správne sa vyjadrovať v štátnom, materinskom jazyku v písomnej a hovorenej 
      forme, 

 - identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné  zdroje, 
    - kriticky hodnotiť získané informácie. 
 
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
    Absolvent má: 
    - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
    - pozitívne motivovať seba a druhých, 
    - ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
    - stanoviť priority cieľov, 
    - prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje. 
 
Odborné kompetencie 
 
a) Požadované vedomosti 
    Absolvent má: 
    - vysvetliť environmentalistiku a jej ciele,  
    - porovnať vzťah organizmus a prostredie, 
    - popísať podmienky života a príčiny vymierania organizmov, 

 - vysvetliť vzťah človeka k prírode, k prostrediu, 
 - vysvetliť vzťahy výroby a životného prostredia a ich praktické využitie podľa príslušného odboru 

a technológie, 
- vysvetliť vplyv človeka na prostredie a poznať zákony o ochrane prírody. 

. 
b) Požadované zručnosti 
    Absolvent vie: 
    - aplikovať získané vedomosti pri príprave a kontrole výroby, 
    - využívať nadobudnuté zručnosti pri práci na odbornom pracovisku, 
    - efektívne hospodáriť so surovinami, materiálmi a energiami. 
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c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
    Absolvent sa vyznačuje: 
    - dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 
    - samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 
    - manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 
    - potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam. 

 

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 

Ekológia a environmentalistika 
Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna výučba 
 

Neživá a živá príroda 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Práca s knihou 

Organizmy a prostredie 
Informačnoreceptívna- výklad 
Riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor  

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 

Mikroskopický svet 
Riešenie úloh Frontálna výučba 

Práca s knihou 

Etológia 
Informačnoreceptívna Frontálna výučba 

Práca s knihou 

Človek a prostredie 
Informačnoreceptívna Frontálna výučba 

Ľudská populácia a prostredie 
Riadený rozhovor Frontálna výučba 

Globálne problémy ŽP 
Riadený rozhovor Riadený rozhovor 
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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, ... 

Ekológia a 
environmentalistika 

Kvasničková D. Základy 
ekológie pre SOŠ 

Dataprojektor  
PC, tabuľa 
Meotar 
videotechnika  

obrazy, atlas, 
modely 

Internet  
CD  
knižnica 

Neživá a živá príroda 
Riman J. , Brtek Ľ.: 
Základy ekológie. Litera 
Bratislava 1995 

Dataprojektor 
PC, tabuľa, 
videotechnika  

obrázkový 
materiál 

CD 

Organizmy a prostredie 
Stloukal M. a kol. 
Biológia pre 3. roč. gym. 

Meotar, 
tabuľa 

atlas CD 

Mikroskopický svet 
Švihrová A. a kol. 
Biológia 

Meotar obrazy CD 

Etológia 
 Meotar  CD 

Človek a prostredie 
Švihrová A. a kol. 
Biológia 

Meotar  DVD 

Ľudská populácia a 
prostredie 

Kvasničková D. Základy 
ekológie pre SOŠ 

Meotar  DVD 

Globálne problémy ŽP 
Kvasničková D. Základy 
ekológie pre SOŠ 

Meotar 
tabuľa 

obrazy CD 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  EKOLÓGIA 
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  
 z toho 33 h ŠkVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Ekológia a 
environmentalistika 

2 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Ekológia a jej význam 1 Chémia 

OVY 

 Rozlišovať 
a charakterizovať ekológiu 
a jej význam 

 Charakterizoval ekológiu 
a jej význam 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď  

 Environmentalistika a jej 
ciele 

1  Vysvetliť čo je 
environmentalistika a jej 
ciele 

 Vysvetlil čo je  
environmentalistika a jej 
ciele 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Frontálne skúšanie 

Didaktický test 

NEŽIVÁ A ŽIVÁ PRŔODA 6  Žiak má: Žiak: 
  

 Zemský povrch a jeho 
sféry 

 Podmienky vzniku života 
 Základné prejavy života 
 Biosféra a jej ochrana 
 Rozmanitosť biosféry 
 Ekosystémy 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

Chémia 

OVY 

 Vysvetliť jednotlivé sféry 
zemského povrchu  

 Charakterizovať  a popísať 
 základné prejavy života 

 Vysvetlil jednotlivé sféry 
zemského povrchu 

 Správne charakterizoval 
podmienky a základné 
prejavy života 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

Didaktický test 

ORGANIZMY A 
PROSTREDIE 

5  Žiak má: Žiak: 
  

 Vzťahy medzi 
organizmom a prostredím 

1 Chémia 

OVY 

 Vysvetliť vzťah 
organizmus - prostredie 

 Vysvetlil vzťah organizmus  
-  prostredie 

Frontálne skúšanie Ústna odpoveď 

 Biotické podmienky života 
 Abiotické podmienky 

života 
 Vymieranie organizmov 

1 
2 
 

1 

 Popísať podmienky života 
a príčiny vymierania 
organizmov 

 Popísal podmienky života 
a príčiny vymierania 
organizmov 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

MIKROSKOPICKÝ SVET 4  Žiak má: Žiak: 
  

 Charakteristika 
mikroorganizmov 

2 
 

 Charakterizovať 
mikroorganizmy 

 Charakterizoval 
mikroorganizmy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Fotosyntetická asimilácia 
 Potravinové reťazce 

1 
1 

 Opísať fotosyntézu 
a uviesť príklady 
potravinových reťazcov 

 Opísal fotosyntézu 
a uviedol príklady  

        potravinových reťazcov 

Písomne skúšanie Písomná odpoveď 
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ETOLÓGIA 3  Žiak má: Žiak: 
  

 Základné etologické 
pojmy 

3 Chémia 

OVY 

 Pochopiť správanie sa 
zvierat 

 Pochopil správanie sa 
zvierat 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

ČLOVEK A JEHO 
PROSTREDIE 

6  Žiak má: Žiak: 
  

 Vzťah človeka k prírode 
 Vzťah človeka k 

prostrediu 

3 
3 

Chémia 

OVY 

 Osvojiť si kladný vzťah k 
prostrediu 

 Osvojil si kladný vzťah k 
prostrediu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

ĽUDSKÁ POPULÁCIA A 
PROSTREDIE 

4  Žiak má: Žiak: 
  

 Vplyv  človeka na 
prostredie 

 Ochrana prírody a 
zákonodárstvo 

2 
 

2 

Chémia 

OVY 

 Charakterizovať vplyv 
človeka na prostredie 
a poznať zákony 
o ochrane prírody 

 Charakterizoval vplyv 
človeka na prostredie 
a poznal zákony o ochrane 
prírody 

Frontálne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

GLÓBÁLNE PROBLÉMY 
ŽP 

3  Žiak má: Žiak: 
  

 Súčasné problémy ŽP 3 Chémia 

OVY 

 Poznať globálne problémy 
životného prostredia  

 Poznal globálne problémy 
životného prostredia 

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. 
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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 regionálna gastronómia2 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

Odborný predmet Regionálna gastronómia v učebnom odbore 6445 H kuchár 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 dvojhodinovú 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  

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 regionálnej gastronómie 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 regionálne suroviny 
a nápoje sú 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.   
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Ciele vyučovacieho predmetu :  

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 
 prehĺbiť poznatky získané v predmete  gastronómia 
 poznať podmienky prípravy jedál v jednotlivých regiónoch, tiež suroviny v regióne 
 nadobudnúť zručnosť pri príprave pokrmov podľa zvyklostí a tradícií v danom regióne 
 

 Výstupné špecifické ciele predmetu: 
 poznať jednotlivé spôsoby úprav pokrmov v danom regióne 
 mať potrebné znalosti o potravinách  

 
 
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, 
- 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, 
- 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), 
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- stanoviť priority cieľov, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- diskutovať a pozorne počúvať druhých, 
- 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, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom. 
Odborné kompetencie 
a) Požadované vedomosti 
Absolvent má: 
- popísať príslušné regióny, jedlá príslušné pre nich 
- popíšte jednotlivé suroviny a potraviny 
- definovať sanitačné opatrenia na pracovisku, príprava pracoviska pred začatím prevádzky 
- definovať zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
b) Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 
- pozná jednotlivé regióny, vie pripraviť pracovisko, 
- voliť správne technologické pracovné postupy podľa zvykov a tradícií v danom regióne,  
- uskutočniť jednoduchú sanitáciu na pracovisku 
- 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 

Zásady regionálnej gastronómie 
Informačno-receptívna -  výklad Frontálna výučba 

Úpravy jedál v kuchyni 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Regionálna studená kuchyňa 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Polievky 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Mäsité a bezmäsité jedlá 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Regionálne múčniky 
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, ... 

Zásady regionálnej 
gastronómie 

Schaller, Forró, Kružiak: 
Potraviny a nápoje 1, 2. 
Bratislava 1987 

PC  Internet  
CD   

Úpravy jedál v 
kuchyni 

D.Racková:Nová slovenská 
kuchárka 2007 IKAR 
Ľ.Dullová: Veľká slovenská 
kuchárka 2007 IKAR 

PC 
Tabuľa 

Obrázkový 
materiál 

Internet 

Regionálna studená 
kuchyňa 

Marušková I.: Od fast foodov 
k slow foodom 2007 
Technológia 

PC 
Tabuľa 

Kuchárska 
literatúra 

Internet 
CD  

Polievky 
Jurgová O., Úradníčková J.: 
Náuka o potravinách. SPN. 
Bratislava  
Technológia 

PC 
Tabuľa 

Kuchárska  
literatúra  

Internet 

Mäsité a bezmäsité 
jedlá 

Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít Jagelek,  

PC 
Tabuľa 

Kuchárska 
literatúra 

Gastro 
revue/časopis/ 

Regionálne múčniky 
Slovenská rodinná kuchára: 
kolektív, OTTOVO 
nakladatelství s.r.o.,Praha 
1999 

Videotechnika Kuchárska 
literatúra 

Internet 
Gastro 
revue/časopis 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   REGIONÁLNA GASTRONÓMIA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  
z toho 66 h ŠkVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
Vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu 2  Žiak má: Žiak:   

 Oboznámenie sa s 
predmetom 

2   Vedieť , čo je cieľom 
predmetu 

 Vie, čo je cieľ predmetu 
  

Zásady regionálnej 
gastronómie 

9  Žiak má: Žiak:   

 Význam výživy a zásady 
správnej výživy 

2 Potraviny a výživa  Poznať zásady a význam 
výživy  

 Pozná zásady a význam 
výživy 

Frontálne, skúšanie Ústna odpoveď 

 Dejiny ľudského  
stravovania 

2 Technológia  Poznať dejiny 
stravovania 

 Pozná dejiny stravovania Frontálne, skúšanie Ústna odpoveď 

 Kultúra jedenia 
a stravovania, povery 
a predsudky v stravovaní 

2 Odborný výcvik 

Technológia 

 Zvládnuť zásady 
kultúrneho jedenia 
a stravovania, poznať 
stravovacie zvyky našich 
predkov 

 Zvládol zásady 
kultúrneho jedenia 
a stravovania, pozná 
stravovacie zvyky našich 
predkov 

Frontálne, skúšanie Ústna odpoveď 

 Agroturistika a 
gastronómia 

3 Technológia 

Odborný výcvik 

 Charakterizovať obe 
vedy, ich význam a úlohy 

 Charakterizoval obe 
vedy, ich význam a úlohy 

Frontálne, skúšanie Ústna odpoveď 

Úpravy jedál v klasickej, 
tradičnej, modernej 
slovenskej kuchyni 

17  Žiak má: Žiak:   

 Príprava jedál spojená 
s vianočnými sviatkami 

2 Odborný výcvik 

Technológia 

 Poznať a pripraviť 
vhodné jedlá na 
vianočné sviatky 

 Pozná a vie pripraviť 
vhodné jedlá na 
vianočné sviatky 

Frontálne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Písomná odpoveď 

 Príprava jedál spojená 
s veľkonočnými sviatkami 

2 Technológia  Poznať a pripraviť 
vhodné jedlá na 
veľkonočné sviatky 

 Pozná a vie  pripraviť 
vhodné jedlá na 
vianočné sviatky 

Písomné skúšanie Písomná odpoveď 

 Jedlá vhodné na krstiny 2 Technológia  Poznať a pripraviť 
vhodné jedlá na krstiny 

 Pozná a vie  pripraviť 
vhodné jedlá na krstiny 

Písomné a frontálne 
skúšanie 

Ústna a písomná 
odpoveď 

 Jedlá vhodné na svadby 2 Technológia  Poznať a pripraviť 
vhodné jedlá na svadby 

 Pozná a vie pripraviť 
vhodné jedlá na svadby 

Písomné a frontálne 
skúšanie 

Ústna a písomná 
odpoveď 
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 Gastronómia nášho 
regiónu – tradície, zvyky 
a návyky  

3 Technológia  Charakterizovať 
gastronómiu nášho 
regiónu, jeho 
výnimočnosť, tradície, 
zvyky,.. 

 Charakterizoval 
gastronómiu nášho 
regiónu, jeho 
výnimočnosť, tradície, 
zvyky,.. 

Frontálne skúšanie Ústna odpoveď 

 Gastronómia na prelome 
tisícročia, súťažná 
gastronómia 

3   Poznať novú, modernú 
a súťaživú gastronómiu, 
jej pravidlá 

 Pozná novú, modernú 
a súťaživú gastronómiu, 
jej pravidlá 

Frontálne skúšanie Ústna odpoveď 

 Prešporská kuchyňa, 
história výroby vína na 
prešporskom území 

3   Charakterizovať 
prešporslú kuchyňu 
a poznať výrobu vína 

 Charakterizoval 
prešporslú kuchyňu 
a pozná výrobu vína 

Frontálne skúšanie Ústna odpoveď 

Regionálna studená 
kuchyňa 

11  Žiak má: Žiak:   

 Využívanie surovín 
v minulosti na prípravu 
predjedál, šalátov,.. 

3 Technológia 

Potraviny a výživa 

Odborný výcvik 

 Poznať suroviny, ktoré sa 
najviac využívali v 
minulosti pri príprave 
jedál 

 Pozná suroviny, ktoré sa 
najviac využívali 
v minulosti pri príprave 
jedál 

Ústne a písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Pečené a plnené mäsá na 
studené misy –v minulosti 
a dnes  

3  Zvládnuť prípravu 
pečených a plnených 
mias dnes, poznať aj ich 
minulosť  

 Zvládol prípravu 
pečených a plnených 
mias dnes, pozná aj ich 
minulosť 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 Porovnanie studenej 
kuchyne dnes a v 
minulosti 

1   Vedieť porovnať   
studenú kuchyňu 
v minulosti a dnes  

 Vie porovnať   studenú 
kuchyňu v minulosti a 
dnes 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

POLIEVKY 4  Žiak má: Žiak:   

 Polievky – ich pôvodné 
názvy, typické slovenské 
polievky 

4 Technológia  Poznať typické 
slovenské polievky a tiež 
ich pôvodné názvy 

 Pozná typické slovenské 
polievky a tiež ich 
pôvodné názvy  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Písomná 

MASITÉ A BEZMASITÉ 
JEDLÁ 

13 Technológia Žiak má: Žiak: 
  

 História vzniku niektorých 
jedál slovenskej  kuchyne 

3 Technológia  Poznať históriu vzniku 
jedál slovenskej kuchyne   

 Pozná históriu vzniku 
jedál slovenskej kuchyne   

Písomné, ústne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

 Jedlá z obilnín a vajec 4 Technológia 

Potraviny a výživa 

 Vedieť charakterizovať 
jedlá z obilnín a vajec 

 Vie charakterizovať jedlá 
z obilnín a vajec 

Písomné, ústne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

 Jedlá z mäsa 3 Technológia  Vedieť charakterizovať 
jedlá z mäsa a mäsové 
výrobky 

 Vie charakterizovať jedlá 
z mäsa a mäsové 
výrobky 

Písomné, ústne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 
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 Jedlá zo zemiakov 3   Vedieť charakterizovať 
jedlá zo zemiakov 

 Vie charakterizovať jedlá 
zo zemiakov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

REGIONÁLNE MÚČNIKY 8  Žiak má: Žiak:   

 Jednoduché múčniky  4 Technológia  Poznať jednoduché 
múčniky typické pre 
jednotlivé regióny 

 Pozná jednoduché 
múčniky typické pre 
jednotlivé regióny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Tradičné slovenské- 
lokše, kapustníky 

4   Poznať tradičné 
slovenské výrobky, ich 
prípravu 

 Pozná tradičné 
slovenské výrobky, ich 
prípravu 

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 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

 453 

Názov predmetu hygiena potravín3 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 H  kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

 Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu. Jeho výučba je orientovaná do 3. ročníka štúdia.  

Voliteľný predmet hygiena potravín v učebnom odbore kuchár rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo 
v oblasti hygieny a sanitácie v potravinárstve. 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 a hygienou v potravinárstve. Učivo sa skladá zo základných hygienických pojmov, 
základov hygieny a sanitácie,  poznatkov o význame vody  a vplyvov pôsobiacich na hotové výrobky. 
K výberu učiva sme  pristupovali s ohľadom 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 zdravotnej 
a hygienickej neškodnosti potravín a svoje poznatky uplatnili pri bezpečnej a hygienickej práci 
s potravinami. Úlohou predmetu je oboznámiť žiakov  s významom hygieny vo výrobných procesoch 
a napomôcť vytvoreniu správnych hygienických návykov. Budeme žiakov viesť k zodpovednému 
prístupu k práci na pracovisku a vo vzťahu k verejnosti. Odborný predmet je medzi predmetovo 
previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi odborný výcvik , chémia a technológia. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu 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 so zdravotnou a gastronomickou  tematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu   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 medzi predmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu  patria aj ukážky práce kuchára. 
Mnohé pracovne postupy sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov 
a internetu tiež predstavuje 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 :  

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 
 prehĺbiť poznatky získané v predmete  hygiena potravín 
 ovládať  sanitačné postupy,  
 poznať podmienky skladovania, a manipulácie s potravinami 
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 rozpoznať zmeny v potravinách pri nevhodnom skladovaní  
 

 Výstupné špecifické ciele predmetu: 
 poznať jednotlivé nežiadúce zmeny na potravinách 
 mať potrebné znalosti o mikroorganizmoch a ich podmienkach rastu,  
 mať potrebné znalosti o  hygiene potravín  

 
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, 
- 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, 
- 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, 
- 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, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
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konfliktom. 
 
 
Odborné kompetencie 
a) Požadované vedomosti 
Absolvent má: 
- popísať hygienický režim, zdravotne neškodné potraviny, kontamináciu 
- popísať jednotlivé nežiadúce procesy vznikajúce v potravinách 
- definovať sanitačné opatrenia na pracovisku, príprava pracoviska pred začatím prevádzky 
- definovať zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
b) Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 
- poznať základy hygieny a sanitácie  v potravinárstve  
- vykonávať sanitačné opatrenia na pracovisku, 
- dodržiavať zásady osobnej hygieny, hygieny výroby, skladovania, dopravy a prepravy 
- dodržiavať zásady 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 

Význam hygieny 
Informačno-receptívna -  výklad Frontálna výučba 

Patogénne mikroorganizmy 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Hygiena výroby a sanitácie 
potravín 

Informačno-receptívna- výklad Frontálna výučba 

Zdravotná a hygienická 
neškodnosť potravín 

Reproduktívna- rozhovor 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, ... 

Význam hygieny 
Hluchová L. , Zdravoveda 
Mucha V. Hygiena 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

 
Obrazy, atlas, 

Internet  
CD 
Časopis 
Zdravie   

Patogénne 
mikroorganizmy 

Hluchová L. Zdravoveda 
Tvrdoň M. Mikrobiológia 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrázkový 
materiál 

Zdravie 
časopis 
CD 

Hygiena výroby 
a sanitácie potravín 

Betina V. Všeobecná 
mikrobiológia 
Tvrdoň M. Kvasná 
mikrobiológia 

Videotechnika 
PC 

Obrázkový 
materiál 

Internet 
DVD 

Zdravotná 
a hygienická 
neškodnosť potravín 

Aktualizovaný potravinový 
kódex  1. diel 
Hubená M. Mikrobiológia pre 
konzervárov 

Videotechnika 
PC 

Obrázkový 
materiál 

Internet 
DVD 
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ROČNÍK: TRETÍ 

OZPIS  UČIVA PREDMETU:  HYGIENA POTRAVÍN 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  
z toho 30 h ŠkVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzi predmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Význam hygieny 9  Žiak má: Žiak:   

 Základné pojmy 
 Kontaminanty 
 Toxíny 

3 
3 
3 

Chémia 
Odborný výcvik 
Technológia 

 Charakterizovať  základné 
hygienické  

 pojmy 
 Opísať kontaminanty 
 Charakterizovať toxíny 

 Bez problémov 
charakterizoval  základné 
hygienické pojmy 

 Správne opísal 
kontaminanty 

 Správne charakterizoval 
toxíny 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Písomná odpoveď 

Ústna odpoveď 

Patogénne 
mikroorganizmy 

6  Žiak má: Žiak:   

 Baktérie 
 Vírusy 
 Plesne 

2 
2 
2 

Chémia 

Odborný výcvik 

Technológia 

 Charakterizovať  jednotlivé  
mikroorganizmy 

 Vysvetliť  ich úlohu 
 Opísať ich činnosť 
 Rozdeliť na škodlivé 

a prospešné 

 Správne charakterizoval  
jednotlivé  

 mikroorganizmy 
 Opísal  ich úlohu  a činnosť 
 Rozdelil na škodlivé 

a prospešné 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

Hygiena výroby 
a sanitácie potravín 

7  Žiak má: Žiak:      

 Dezinfekcia 
 Dezinsekcia 
 Deratizácia 
 Hygiena výroby 

a skladovania 

1 
1 
1 
4 

Chémia 

Odborný výcvik 

Technológia 

 Definovať dezinfekciu 
 Definovať deratizáciu 
 Charakterizovať hygienu 

výroby a skladovania  

 Správne definoval: 
 Dezinfekciu 
 Dezinsekciu 
 Deratizáciu 
 Správne charakterizoval 

hygienu výroby a 
skladovania 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

Zdravotná a hygienická 
neškodnosť potravín 

8  Žiak má: Žiak:   

 Mikrobiológia surovín 
 Antioxidanty 
 Farbivá 
 Chemické konzervanty 
 Cudzorodé látky 

kontaminujúce 

2 
1 
1 
2 
2 

Chémia 

Odborný výcvik 
Technológia 

 Vysvetliť mikrobiológiu 
 Charakterizovať 

antioxidanty 
 Opísať farbivá 
 Definovať chemické 

konzervanty 
 Popísať cudzorodé 

kontaminujúce látky 

 Vysvetlil mikrobiológiu 
surovín 

 Charakterizoval antioxidanty 
 Opísal farbivá 
 Definoval chemické 

konzervanty 
 Popísal cudzorodé 

kontaminujúce látky 

Frontálne ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 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 odpadové hospodárstvo3 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 
 
Predmet odpadové hospodárstvo poskytuje žiakom základné informácie o legislatíve, právach a 
povinnostiach držiteľov odpadov. Žiak získa teoretické poznatky o rozdelení, zhodnocovaní, 
zneškodňovaní a úprave odpadov. Oboznámi sa s riešením máloodpadových a bezodpadových 
technológií podľa svojho príslušného odborného zamerania. Štúdium tohto predmetu je založené na 
sústavnom sledovaní nových trendov v spracovaní odpadov, ich zneškodňovaní a recyklácii. Z toho 
dôvodu je treba priebežne aktualizovať metódy, formy a prostriedky vyučovania jednotlivých 
tematických celkov, stimulovať u žiakov záujem o nové trendy v oblasti učebného odboru. Treba klásť 
dôraz na také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak bude vystupovať ako aktívny subjekt, bude 
spolupracovať s učiteľom. Pre ľahšie pochopenie učiva plánujeme vhodne zvolené exkurzie, 
používame názorné učebné pomôcky, prospekty. Je vhodné využívanie počítačov a internetu. Z 
hľadiska environmentálnej výchovy vplýva tento predmet na žiakov vo vzťahu k životnému prostrediu, 
k jeho ochrane. Napomáha vytvárať vhodné pracovné prostredie a realizovať kvalitnú prácu. Vedie 
žiaka k možnosti využívať odpad, zabraňovať znečisťovaniu ovzdušia, vody a pôdy.  
 
Ciele vyučovacieho predmetu  

Cieľom vyučovacieho predmetu odpadové hospodárstvo je poznať spôsoby úpravy odpadov,  
zhodnocovanie odpadu, zneškodňovanie odpadu a najmä vedieť aplikovať odpadové  
hospodárstvo v učebnom odbore. Žiak sa oboznámi so spôsobom manipulácie, dopravy a správneho  
skladovania odpadov, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, spozná  negatívne vplyvy  
na životné prostredie spôsobené odpadmi, nesprávnym zaobchádzaním alebo skladovaním. 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

 osvojiť si základnú odbornú terminológiu z oblasti odpadového hospodárstva 

 orientovať sa v legislatíve zabezpečenia odpadového hospodárstva 

 rozšíriť vedomostí žiakov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia 

 zvýšiť environmentálne povedomie žiakov 

 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

 mať prehľad o jednotlivých  druhoch odpadov 

 pochopiť základné princípy a postupy používané pri  úprave a zhodnocovaní odpadov  

 poznať metódy zneškodňovania odpadov 
 
 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Vo vyučovacom predmete Odpadové hospodárstvo využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  
 
Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať zákonitosti, predpisy v oblasti odpadového hospodárstva,  
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
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Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovávať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami. 
 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 
- rozpoznávať problémy využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu 

k dispozícií (pozorovanie, schopnosť sledovať informačné subjekty), 
- vyjadriť alebo formulovať problém ktorý sa objaví pri ochrane životného prostredia,  
- 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 riešenie daného problému, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 

raste. 
 
 

Odborné kompetencie 
 
Požadované vedomosti 
 

Absolvent má: 

 
 vymenovať jednotlivé druhy odpadov, 
 popísať úpravu a zhodnocovanie odpadov, 
 vysvetliť spôsoby zneškodňovanie odpadov, 
 definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace 

s príslušnou výrobou alebo službou, 
 načrtnúť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia, 
 popísať vplyv spotreby na životné prostredie. 

 
Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 
 

 využívať informačné technológie pri riešené odborných úloh 
 pracovať s odbornou literatúrou, 
 postupovať v zmysle zásad bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

životného prostredia 
 racionálne riešiť jednoduché problémové situácie 
 aplikovať v praxi  odborné poznatky, 

 

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 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou 
literatúrou 
 

Rozdelenie odpadov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie  

Úprava odpadov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie  

Zhodnocovanie odpadov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie 
 

Zneškodňovanie odpadov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie  

Máloodpadové a bezodpadové technológie 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie  
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Vznik a možnosti zneškodňovania 
a zhodnocovania odpadov v jednotlivých 
priemyselných odvetviach 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie  

Základné úlohy a ciele odpadového 
hospodárstva 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie  

Legislatívne zabezpečenie odpadového 
hospodárstva, vymedzenie práv a povinností 

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

Frontálna výučba 
a individuálna práca 
žiakov 
Práca s  odbornou 
literatúrou 

 

Špecifické učivo 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie  

Cvičenia v riešení máloodpadových 
a bezodpadových technológií a odpadového 
hospodárstva 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie  
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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 

Úvod 

E.Chmielewska, J. 
Kuruc: Odpadové 
hospodárstvo,  
Príroda 2010 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 

právne normy, 
tlačivá 

Internet, knižnica, 
Zákon o odpadoch 
č. 223/2001 Z. .z., 
Novela zákona č. 
119/2012 Z. z., VZN 
mesta Snina 

Rozdelenie odpadov 

E.Chmielewska, J. 
Kuruc: Odpadové 
hospodárstvo,  
Príroda 2010 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 

právne normy, 
tlačivá 

Internet, knižnica, 
Zákon o odpadoch 
č. 223/2001 Z. z., 
Novela zákona č. 
119/2012 Z. z., VZN 
mesta Snina 

Úprava odpadov 

E.Chmielewska, J. 
Kuruc: Odpadové 
hospodárstvo,  
Príroda 2010 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 

právne normy, 
tlačivá 

Internet, knižnica, 
Zákon o odpadoch 
č. 223/2001 Z. z., 
Novela zákona č. 
119/2012 Z. z., VZN 
mesta Snina 

Zhodnocovanie odpadov 

E.Chmielewska, J. 
Kuruc: Odpadové 
hospodárstvo,  
Príroda 2010 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 

právne normy, 
tlačivá 

Internet, knižnica, 
Zákon o odpadoch 
č. 223/2001Z. z., Novela 
zákona č. 119/2012 Z. 
z., VZN mesta Snina 

Zneškodňovanie odpadov 

E.Chmielewska, J. 
Kuruc: Odpadové 
hospodárstvo,  
Príroda 2010 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 

právne normy, 
tlačivá 

Internet, knižnica, 
Zákon o odpadoch 
č. 223/2001 Z. z., 
Novela zákona č. 
119/2012 Z. z., VZN 
mesta Snina 

Máloodpadové a bezodpadové 
technológie 

E.Chmielewska, J. 
Kuruc: Odpadové 
hospodárstvo,  
Príroda 2010a 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 

právne normy, 
tlačivá 

internet, knižnica, 
Zákon o odpadoch č. 
223/2001Z.. z., Novela 
zákona č. 119/2012 Z 
.z., VZN mesta Snina 

Vznik a možnosti 
zneškodňovania 
a zhodnocovania odpadov 
v jednotlivých priemyselných 
odvetviach 

E.Chmielewska, J. 
Kuruc: Odpadové 
hospodárstvo,  
Príroda 2010 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 

právne normy, 
tlačivá 

Internet, knižnica, 
Zákon o odpadoch 
č. 223/2001 Z. z., 
Novela zákona č. 
119/2012 Z. z., VZN 
mesta Snina 

Základné úlohy a ciele 
odpadového hospodárstva 

E.Chmielewska, J. 
Kuruc: Odpadové 
hospodárstvo,  
Príroda 2010 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 

právne normy, 
tlačivá 

Internet, knižnica, 
Zákon o odpadoch 
č. 223/2001 Z. z., 
Novela zákona č. 
119/2012 Z. z., VZN 
mesta Snina 

Legislatívne zabezpečenie 
odpadového hospodárstva, 
vymedzenie práv a povinností 

E.Chmielewska, J. 
Kuruc: Odpadové 
hospodárstvo,  
Príroda 2010 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 

právne normy, 
tlačivá 

Internet, knižnica, 
Zákon o odpadoch 
č. 223/2001 Z. z., 
Novela zákona č. 
119/2012 Z. z., VZN 
mesta Snina 

Špecifické učivo 

E.Chmielewska, J. 
Kuruc: Odpadové 
hospodárstvo,  
Príroda 2010 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 

právne normy, 
tlačivá 

Internet, knižnica, 
Zákon o odpadoch 
č. 223/2001 Z. z., 
Novela zákona č. 
119/2012 Z. z., VZN 
mesta Snina 

Cvičenia v riešení 
máloodpadových 
a bezodpadových technológií 
a odpadového hospodárstva 

E.Chmielewska, J. 
Kuruc: Odpadové 
hospodárstvo,  
Príroda 2010 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 

právne normy, 
tlačivá 

Internet, knižnica, 
Zákon o odpadoch 
č. 223/2001 Z. z., 
Novela zákona   
č. 119/2012 Z. z., VZN 
mesta Snina 
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Odpadové hospodárstvo 1 hodina  týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  
z toho 30 h ŠkVP 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod 2 
  

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

 Definícia odpadu, vznik 
odpadu, klasifikácia 
odpadov 

 Vplyv odpadov na 
životné prostredie 

 

1 
 
 

1 
 
 

Odborný výcvik 
 

Odborné predmety 

 Definovať pojem 
odpad 

 Vysvetliť vznik 
odpadu 

 Klasifikovať odpady 
 Vysvetliť vplyv 

odpadov na životné 
prostredie 

  Definoval pojem 
odpad 

 Vysvetlil vznik 
odpadu 

 Klasifikoval odpady 
 Vysvetlil vplyv 

odpadov na životné 
prostredie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie  

 

Ústne odpovede 

 

Rozdelenie odpadov 9 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Tuhé, kvapalné a plynné 
odpady 

 Nebezpečné odpady 

 Tuhé komunálne 
odpady, priemyselné 
odpady 

 Kaly z čistiarni 
odpadových vôd 

 Rádioaktívne odpady 

 Recyklovateľné odpady 

 Odpady určené na 
spaľovanie, skládkovanie 
a kompostovanie        

 

2 

 
1 

 
1 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 

Odborný výcvik 
 

Odborné predmety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popísať jednotlivé 
druhy odpadov 

 Špecifikovať tuhé 
komunálne odpady 
a priemyselné 
odpady 

 Uviesť spôsoby 
získavania kalov 
a možnosti ich 
využitia 

 Popísať 
nebezpečenstvo 
rádioaktívnych 
odpadov 

 Vymenovať 
recyklovateľné 
odpady 

 Popísať odpady 
určené na 
spaľovanie, 
skládkovanie a 
kompostovanie 

 Popísal jednotlivé 
druhy odpadov 

 Špecifikoval tuhé 
komunálne odpady 
a priemyselné 
odpady 

 Uviedol spôsoby 
získavania kalov 
a možnosti ich 
využitia 

 Popísal 
nebezpečenstvo 
rádioaktívnych 
odpadov 

 Vymenoval 
recyklovateľné 
odpady 

 Popísal odpady 
určené na 
spaľovanie, 
skládkovanie 
a kompostovanie 

 
 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 
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Úprava odpadov 3 
  

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

 Úprava odpadov 
drvením, lisovaním, 
briketovaním 

 Úprava odpadov 
riedením – zmena 
koncentrácie 

 Chemická úprava 
odpadov 

1 

 
1 
 

1 

 

Odborný výcvik 
 

Odborné predmety 

 Popísať 
technologický postup 
úpravy odpadov 
drvením, lisovaním 
a briketovaním 

 Vysvetliť význam 
jednotlivých 
spôsobov úpravy 

 Popísať úpravu 
odpadov riedením 
a chemickým 
spôsobom 

 Popísal 
technologický 
postup úpravy 
odpadov drvením, 
lisovaním 
a briketovaním 

 Vysvetlil význam 
jednotlivých 
spôsobov úpravy 

 Popísal úpravu 
odpadov riedením 
a chemickým 
spôsobom 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

Zhodnocovanie odpadov 3  

Žiak má: Žiak: 
  

 Materiálové 
zhodnocovanie odpadov, 
recyklácia 

 Kompostovanie 

 Zhodnocovanie 
vybraných druhov 
odpadov 

1 
 

1 
 

1 

Odborný výcvik 
 

Odborné predmety 

 Popísať postupy 
recyklácie papiera, 
skla, kovov, plastov 

 Vymenovať suroviny 
vhodné na 
kompostovanie 

 Popísať postup 
kompostovania 

 Uviesť význam 
kompostovania 

 Popísať 
zhodnocovanie 
plastov a textilu 

 Popísal postupy 
recyklácie papiera, 
skla, kovov, plastov 

 Vymenoval suroviny 
vhodné na 
kompostovanie 

 Popísal postup 
kompostovania 

 Uviedol význam 
kompostovania 

 Popísal 
zhodnocovanie 
plastov a textilu 

Písomné skúšanie 

Projekt 

Písomná práca 

Kontrola projektu 

Zneškodňovanie 
odpadov 

2  

Žiak má: Žiak: 

  

 Skládkovanie 
a spaľovanie 

 Zneškodňovanie 
ekologických havárií 

1 

 

1 

Odborný výcvik 
 

Odborné predmety 

 Vymenovať odpady 
vhodné na 
spaľovanie 
a skládkovanie 

 Popísať postup 
skládkovania 
odpadov 

 Uviesť princípy 
spaľovania odpadov 

 Popísať spôsoby 
zneškodňovania 
ekologických havárií 

 Vymenoval odpady 
vhodné na 
spaľovanie 
a skládkovanie 

 Popísal postup 
skládkovania 
odpadov 

 Uviedol princípy 
spaľovania odpadov 

 Popísal spôsoby 
zneškodňovania 
ekologických havárií 

Písomné skúšanie 

Projekt 

Písomná práca 

Kontrola projektu 
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Máloodpadové 
a bezodpadové 
technológie 

2 

 

Žiak má: Žiak: 

  

 Spôsoby 
málodopadových 
technológií 

 Spôsoby bezodpadových 
technológií 

1 

 
 

1 

Odborný výcvik 
 

Odborné predmety 

 Vysvetliť jednotlivé 
spôsoby 
máloodpadových 
technológií 

 Vysvetliť jednotlivé 
spôsoby 
bezodpadových 
technológií 

 Vysvetlil jednotlivé 
spôsoby 
máloodpadových 
technológií 

 Vysvetlil jednotlivé 
spôsoby 
bezodpadových 
technológií 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

Vznik a možnosti 
zneškodňovania 
a zhodnocovania 
odpadov v jednotlivých 
priemyselných 
odvetviach 

 

2 

 

Žiak má: Žiak: 

  

 Metódy zneškodňovania 
odpadov 

 Materiálové 
a energetické 
zhodnocovanie odpadov 

1 

 

1 

Odborný výcvik 
 

Odborné predmety 

 Popísať metódy 
zneškodňovania 
odpadov 

 Vysvetlil materiálové 
a energetické 
zhodnocovanie 
odpadov 

 Popísal metódy 
zneškodňovania 
odpadov 

 Vysvetlil materiálové 
a energetické 
zhodnocovanie 
odpadov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Projekt 

Ústna frontálna skúška 

 
Kontrola projektu 

Základné úlohy a ciele 
odpadového 
hospodárstva  

2  

Žiak má: Žiak: 

  

 Program odpadového 
hospodárstva 

 Osveta, zvyšovanie 
environmentálneho 
povedomia občana 

 

 

 

 

1 

 

1 

Odborný výcvik 
 

Odborné predmety 

 Opísať program 
odpadového 
hospodárstva 

 Poznať podstatu 
ochrany životného 
prostredia a zdravia 
človeka 

 Opísal program 
odpadového 
hospodárstva 

 Poznal podstatu 
ochrany životného 
prostredia a zdravia 
človeka 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 
Projekt 

Ústna frontálna skúška 

 

Kontrola projektu 
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Legislatívne 
zabezpečenie 
odpadového 
hospodárstva, 
vymedzenie práv a 

povinnosti 

3 

 

Žiak má: Žiak: 

  

 Zákon o odpadoch č. 
223/2001 Z. z., Novela 
zákona č. 343/2012 Z. 
z., Zákon o obaloch  
a odpadoch č. 119/2010 
Z. z.  

 Základné práva 
a povinnosti držiteľov 
odpadov 

 

 

 

2 

 

1 

Odborný výcvik 
 

Odborné predmety 

 Poznať zákony 
o odpadoch 
a vysvetliť ich 
podstatu 

 Vymenovať základné 
práva a povinnosti 
držiteľov odpadov 

 Poznal zákony 
o odpadoch 
a vysvetliť ich 
podstatu 

 Vymenoval základné 
práva a povinnosti 
držiteľov odpadov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna frontálna skúška 

 

Špecifické učivo 1  Žiak má: Žiak:   

 Zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného 
odpadu 

1 Odborný výcvik 
 

Odborné predmety 

 Poznať 
zhodnocovanie 
biologicky 
rozložiteľného 
odpadu 

 Poznal 
zhodnocovanie 
biologicky 
rozložiteľného 
odpadu 

Projekt Kontrola projektu 

Cvičenia v riešení 
máloodpadovýh 
a bezodpadových 
technológií  
a odpadového 
hospodárstva 

 

 
1 

 

Žiak má: Žiak: 

  

 Exkurzia skládky 
a strediska 
separovaného odpadu 

1 Odborný výcvik 
 

Odborné predmety 

 Vidieť skládku 
a stredisko 
separovaného 
odpadu 

 Videl skládku 
a stredisko 
separovaného 
odpadu 
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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 
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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 

 
 
Projektové práce: 

- Presné dodržiavanie stanovených kritérií, ktoré učiteľ presne klasifikuje 
- Dodržiavanie stanovenej témy 
- Ústne prezentovanie projektu 
- Dodržanie termínu 
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8PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO        
      PROGRAMU V UČEBNOM ODBORE 6445 H KUCHÁR    

       

Názov a adresa školy Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 
 069 27 Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu Stravovacie služby 

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

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 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 učebnom odbore 6445 H kuchár. 
V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu školského 
vzdelávacieho programu Stravovacie služby. My sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa 
potrieb a požiadaviek učebného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností. Optimálne 
požiadavky/podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program 
Stravovacie služby, sú nasledovné: 

Materiálne podmienky 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Sládkovičova 2723/120 , Snina. Normatív 
vybavenosti dielní, odborných učební je v súlade s Normatívom základného vybavenia pracovísk 
praktického vyučovania pre učebný odbor 6445 H kuchár.  

Kapacita školy: 

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

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

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

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

Makrointeriéry: 

Školská budova 
Školský dvor 
Školský internát – (súčasť školy) Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina 

  
 40 izieb pre žiakov 
 5 izieb pre mimoriadne udalosti 
 Kancelária 
 Kabinety 
 Zborovňa 
 Spoločenská miestnosť 
 Miestnosť pre návštevy 
 Posilňovňa 
 Fitnes 
 Hygienické zariadenia (WC, sprchy) 

Školská jedáleň a kuchyňa (s celodennou prevádzkou) 

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (32) 
2. Odborná učebňa rastlinnej výroby 
3. Odborná učebňa chémia 
4. Odborná učebňa živočíšnej výroby 
5. 1 odborná učebňa pre jazykové vzdelávanie 
6. Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie odborných predmetov   
7. Školská dielňa 
8. Telocvičňa  

Vyučovacie exteriéry 

Školské ihrisko 

Zmluvné pracoviská 

 Adria, Herkules, Caravela, Escada, Densima, hotel Armales a Vojenská zotavovňa Zemplínska 
Šírava 

 

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 
učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.      

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

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

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 
pedagogický zamestnanec, ktorého 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.).  

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 trojročné štúdium.  

 Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané po týždni. Vyučovanie sa začína 7.40 
h odborný výcvik začína 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 odborný výcvik je v súlade.  Výchovno-vzdelávací 
proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

 Odborný výcvik sa vyučuje sa v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva v školských 
zariadeniach: dielne a učebne odborného výcviku a zmluvných pracoviskách  odborného výcviku. 
Výučba prebieha pod vedením inštruktorov poverených zamestnávateľov a MOV. Všetky 
pracoviská majú základné štandardné vybavenie. Odborný výcvik nadväzuje na teoretické 
vyučovanie. Realizuje sa v 6 – 7 hodinových celkoch každý druhý týždeň.  Ak to vyžaduje 
charakter nácviku, odborný výcvik 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 Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa žiakov v teoretickom  a 
praktickom vyučovaní a príprave ako aj na Školskom internáte. 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.  

 Žiaci 1. ročníkov sú oboznámení s ich povinnosťami, právami a postupmi. Zároveň majú možnosť 
prezrieť si celú školu Školský internát.   

 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 
záverečných a opravných skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. 
Záverečná skúška sa z písomnej, praktickej a ústnej časti. Praktická skúška trvá najmenej 3 
pracovné dni. Úspešní absolventi získajú výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.  

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci 7 týždňov školského roka. Kurzy 
nevyhnutné pre výkon povolania  vyplývajúce z kompetencií (profilu) absolventa  sa môžu 
vykonávať aj ako súčasť odborného výcviku. Kurz na ochranu človeka a prírody sa organizuje  
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priebežne počas roka skupinovou formou  v 6 – 7 hodinových celkoch vo všetkých ročníkoch. 
Telovýchovný výcvikový kurz podľa podmienok  v regióne  školy   organizovať s náplňou  lyžiarsky   
a plavecký kurz  skupinovou formou, najlepšie v 1. ročníku. Organizácia exkurzií je súčasťou 
praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  poznávanie nových výrobných 
technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, odpadových technológií, na výstavy 
a prezentácie  nových výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú v 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 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. 

 Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa 
organizuje formou jednoduchých ročníkových prác ako spoločný výstup teoretického a praktického 
vyučovania na záver každého ročníka. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria hodnotenia, 
formu prác a ich prezentácie  prípadne aj  s prístupom  verejnosti. 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 odborného výcviku. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, 
noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie musia zodpovedať 
platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s odborným výcvikom. Učitelia, MOV, 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 . 

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 kuchár, 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 odbornom výcviku sa žiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov 
a zariadení a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi.  
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9 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI V UČEBNOM 
ODBORE 6445 H  KUCHÁR 

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120 
069 27 Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu Stravovacie služby 

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

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 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 učebnom odbore 6445 H kuchár vzhľadom k svojím 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, 



Školský vzdelávací program – 6456 H kuchár, SOŠ Snina 
 

 474 

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

Nakoľko kuchár  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 učebného odboru 6445 H kuchár musí spĺňať nasledovné 
požiadavky: 

 žiaci môžu byť ubytovaní v Školskom internáte, Sládkovičova 2723/120, Snina (pokiaľ sa 
nevyskytnú výnimky). Budú mať zabezpečenú celodennú stravu zo sociálnych príspevkov 
regionálneho samosprávneho kraja. Zamedzí sa tým nedostatočný hygienický stav detí, 
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absencia a fluktuácia, eliminuje sa vznik sociálno-patologických javov, budú zapojení do 
krúžkovej činnosti a pod., 

 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 kuchár 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 školského internátu so súhlasom zákonného 
zástupca, 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány a vzdelávací 
program, ktorý by im eventuálne umožnil ukončiť učebný 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), 

 škola môže do tohto odboru štúdia prijať aj žiaka, ktorý úspešne ukončil základnú školu aj 
v nižšom ako 9. ročníku. Pre týchto žiakov bude vypracovaný individuálny plán vzdelávania 
a prípravy, 

 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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10 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV 
V UČEBNOM ODBORE 6445 H KUCHÁR 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120 
069 27 Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu Stravovacie služby 

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

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 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 správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  

1.1 Pravidlá hodnotenia žiakov 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard pre 
učebný odbor 6445 H kuchár. 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 záverečnej skúšky. Cieľom záverečnej skúšky je overenie 
komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie 
pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. Záverečná skúška je zásadným 
vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním ZS získajú naši 
absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti 
v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. 
Získaný výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich 
dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 
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 písomná časť, 

 praktická časť, 

 ústna časť. 

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

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

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

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

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

ZS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na učebný odbor 6445 H kuchár. Podrobnosti o ZS 
sú upravené platnými predpismi MŠ SR.  

Témy záverečnej skúšky 

Témy ZS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o záverečnej skúške. Pri ZS sledujeme nielen schopnosť 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  ZS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci 
profilových predmetov. Aplikačná časť ZS uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré 
dopĺňajú profilovú časť. Každá profilová a aplikačná časť ZS 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 záverečné skúške nasledujúce pravidlá:  

Každá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa učebného odboru 
6445 H kuchár,    

 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 ZS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré žiak v 
priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného učebného 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).   
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Pre hodnotenie ústneho prejavu na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný  
 Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa 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. 

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 záverečnej skúške sú stanovené nasledovné 
všeobecné kritériá: 
 

Stupeň 
hodnotenia Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 

Kritériá 
hodnotenia  

Porozumenie 
téme 

Porozumel téme 
dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
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 
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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 
pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate zvolil 
dobrú organizáciu 

Zvolil organizáciu 
s problémami 

Zvolil organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvládol 
organizáciu   

Kvalita 
výsledku 
práce 

Pripravil kvalitný 
produkt/činnosť 

V podstate 
pripravil kvalitný 
produkt/činnosť 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s nízkou kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s veľmi nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
nepodarok 

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 záverečnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú v súlade so štandardom, 
ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík učebného odboru 6445 2 kuchár.   

 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 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 
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školy v zmysle platnej legislatívy. Záverečná 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.  

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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11 PRÍLOHY  ŠkVP  6445 H KUCHÁR 
 
1. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Stredná 
       odborná škola. Sládkovičova 2723/120, 069 27 na školský rok 2013/2014 Snina 

 
2. Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu 

 
3.  Témy  záverečnej skúšky učebného odboru 6445 kuchár 
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Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Stredná odborná škola. Sládkovičova 2723/120, 
069 27 Snina                                                                                na školský rok 2013/2014 

        

        

Priezvisko a meno 
pedag. resp. odborného 

zamestnanca 

Druh 
vzdelávania  

Vzdelávacia inštitúcia 
Názov vzdelávacieho programu 

/ číslo akreditácie 
Počet 

kreditov 
Začiatok 

vzdelávania 
Koniec 

vzdelávania 
Poznámka 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ing. Gabriela Gáborová 

inovačné  KROS Žilina 
Ovládanie programu OMEGA- 
podvojné účtovníctvo 

20 27.8.2013 31.12.2013 súhlasí 

aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručností 
577/2011-KV/20.7.2011 

7 1.1.2012 9.3.2012 ukončené 

Ing. Iveta Gičová 
              

    Obluha interaktívnej tabule 12       

Ing. Miroslav Haburaj 
aktualizačné MPC Bratislava 

Microsoft office 2007 v 
edukačnom procese35/2010-KV 
máj 2010 

10 XII.2012 I.12 ukončené 

              

Ing. Adriana Hačková 

prípravné 
atestačné 

MPC  Bratislava 
Prípravné atestačné vzdelávanie 
na vykonanie II. atestácie 
589/2011-KV november 2011 

0 XI.12 VI.13 súhlasí 

aktualizačné  Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručností 
577/2011-KV/20.7.2011 

7 I.2012 III.12 ukončené 

inovačné KROS Žilina 
Ovládanie programu OMEGA- 
podvojné účtovníctvo 

20 VIII.13 XII.13 súhlasí 

Ing. Miroslava 
Chalachanová 

rozšírujúce 
štúdium 

UPJŠ Košice Matematika 60 r.2008 r. 2011 ukončené 

              

Ing. Anna Chomaničová, 
CSc. 

aktualizačné SVPP - Košice 
Podpora duševného zdravia v 
školskom prostredí 

10 III.12 IV.12 ukončené 

aktualizačné University of Gloucester CLIL   III.2014 III.2014 súhlasí 

Mgr. Ľudmila Janáková               
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Ing. Milada Ferková 

aktualizačné ŠIOV Bratislava 
Vzdelávanie učiteľov s tvorbou 
škvp 

14 V.13 VII.13 ukončené 

aktualizačné MPC 
Marketing ako súčasť vyučovania 
ek. predmetov  

10 IV.12 VIII.12 ukončené 

Kamila Karľová 
aktualizačné MPC Bratislava 

Tvorba učebných osnov 
predmetu chémia pre ŠkVP 
79/2010 KV 

15 VII.05 VII.05 prihlásená 

              

PhDr. Mária Kirňáková 

aktualizačné 
Agentúra región Progres 

Michalovce 
Prevencia soc.-patolog. javov v 
prostredí škôl a šk. zariadení 

10 IV.12 IV.12 ukončené 

aktualizačné 
Agentúra región Progres 

Michalovce 
Tréning a zážitkové učenie v 
edukačnom procese 

9 IV.12 IV.12 ukončené 

prípravné 
atestačné 

MPC  Bratislava 
Prípravné atestačné vzdelávanie 
na vykonanie II. atestácie 
589/2011-KV november 2011 

0 XI.12 VI.13 súhlasí 

PaedDr. Lívia Pčolová 

prípravné 
atestačné 

MPC  Bratislava 
Prípravné atestačné vzdelávanie 
na vykonanie II. atestácie 
589/2011-KV november 2011 

0 IX.13 VI.14 súhlasí 

aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručností 
577/2011-KV/20.7.2011 

7 I.12 III.12 ukončené 

              

Mgr. Jarmila Lukáčová 

aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručnosti 
v ekudačnom procese 

7 I.12 II.12 súhlasí 

aktualizačné SVPP Košice 
Podpora duševného zdravia v 
školskom prostredí 

10 III.12 IV.12 ukončené 

Mgr. Beata Motyčková 

aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručnosti 
v ekudačnom procese 

7 II.12 II.12 ukončené 

aktualizačné 
Súkromné centrum PPPaP 

Košice 

Podpora duševného zdravia v 
školskom prostredí 588/2011 - 
KV/28.9.2011 

10 IV.12 IV.12 ukončené 

Ing. Ľuboslav Pčola 

inovačné KROS Žilina 
Ovládanie programu OMEGA- 
podvojné účtovníctvo 

20 27.8.2013 31.12.2013 súhlasí 

prípravné 
atestačné 

MPC  Bratislava 
Prípravné atestačné vzdelávanie 
na vykonanie II. atestácie 
589/2011-KV november 2011 

0 XI.12 VI.13 súhlasí 
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aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručností 
577/2011-KV/20.7.2011 

7 1.1.2012 9.3.2012 ukončené 

MVDr. Alžbeta Pľutová 

aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručností 
577/2011-KV/20.7.2011 

7 20.2.2012 20.2.2012 ukončené 

aktualizačné MPC Prešov 
Microsoft office 2007 v 
edukačnom procese35/2010-KV 
máj 2010 

10 1.12.2011 24.1.2012 ukončené 

Ing. Anna Salajová 

aktualizačné MPC Bratislava 
Prípravné atestačné vzdelávanie 
na vykonanie II. atestácie 
589/2011-KV november 2011 

0 XI.12 VI.13 súhlasí 

aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručností 
577/2011-KV/20.7.2011 

7 I.12 III.12 ukončené 

inovačné MPC Prešov Spotrebiteľská výchova 15 IX.13 VI.14 súhlasí 

Ing. Jana Sentivanová 

aktualizačné MPC Bratislava 
Prípravné atestačné vzdelávanie 
na vykonanie I. atestácie 
570/2011-KV november 2011 

0 2013 2013 súhlasí 

aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručností 
577/2011-KV/20.7.2011 

7 20.2.2012 20.2.2012 ukončené  

inovačné KROS Žilina 
Ovládanie programu OMEGA- 
podvojné účtovníctvo 

20 27.8.2013 31.12.2013 súhlasí 

Ing. Mária Sičáková 

inovačné KROS Žilina 
Ovládanie programu OMEGA- 
podvojné účtovníctvo 671/ 2012-
KV 

20 27.8.2013 31.12.2013 súhlasí 

aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručností 
577/2011-KV/20.7.2011 

7 1.1.2012 9.3.2012 ukončené  

aktualizačné MPC Bratislava 
Prípravné atestačné vzdelávanie 
na vykonanie I. atestácie 
570/2011-KV november 2011 

0 1.9.2013 30.6.2014 súhlasí 

Ing. Edita Skripová 

inovačné KROS Žilina 
Ovládanie programu OMEGA- 
podvojné účtovníctvo 

20 27.8.2013 31.12.2013 súhlasí 

aktualizačné MPC Bratislava 
Microsoft office 2007 v 
edukačnom procese35/2010-KV 
máj 2010 

10 I.12 I.12 ukončené 
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aktualizačné MPC Bratislava 
Prípravné atestačné vzdelávanie 
na vykonanie II. atestácie 
589/2011-KV november 2011 

0 XI.12 VI.13 súhlasí 

Mgr. Mária Stašková 

aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručností 
577/2011-KV/20.7.2011 

7 1.1.2012 9.3.2012 ukončené 

inovačné  MPC - Prešov 
Koordinátor prevencie drogovej 
závislosti II. Cyklus 

15 r.2013 r.2014 súhlasí 

Ing. Miroslav Suchanič aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručností 
577/2011-KV/20.7.2011 

7 III.13 III.12 ukončené 

                

Ing. Viera Suchaničová aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Rozvoj komunikačných zručností 
577/2011-KV/20.7.2011 

7 III.13 III.12 ukončené 

                

PhDr.Ľubica Verbická 

aktualizačné Agentúra Region Progres Využitie IKT vo vyučovaní SJL 11 IV.12 IV.12 ukončené 

aktualizačné Agentúra Region Progres 
Prevencia soc.-patolog. javov v 
prostredí škôl a šk. zariadení 

10 IV.12 IV.12 ukončené 

Monika Andrejčíková 

aktualizačné MPC Bratislava Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 r.2013 r.2014 súhlasí 

aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Obsluha interaktívnej tabule 
518/2011 KV 23.5.2011 

12 II.12 II.12 ukončené 

Mgr. Petra Blašková 

aktualizačné 
Súkromné centrum 

PPPaP, Košice 

Podpora duševného zdravia v 
školskom prostredí 588/2011 - 
KV/28.9.2011 

10 IV.12 IV.12 ukončené 

aktualizačné MPC Bratislava Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 r.2013 r.2014 súhlasí 

aktualizačné MPC Bratislava 
Prípravné atestačné vzdelávanie 
k prvej atestácii pre MOV 

0 r.2013 r.2015 súhlasí 

Ing. Ruslana Briľaková aktualizačné MPC Prešov 
Interaktívne vyučovanie ŠkVP 
450/2011 

14 X.13 VII.14 súhlasí 

  aktualizačné MPC Prešov  Excel v praxi 555/2011 8 X.13 VII.14 súhlasí 

Mgr. Katarína Buriková 

aktualizačné Nova Training s.r.o Košice 
Obsluha interaktívnej tabule 
518/2011 KV 23.5.2011 

12 II.12 II.12 ukončené 

aktualizačné 
Súkromné centrum 

PPPaP, Košice 
Podpora duševného zdravia v 
školskom prostredí 588/2011 - 

10 IV.12 IV.12 ukončené 
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KV/28.9.2011 

Mgr. Štefan Isajský   aktualizačné  MPC Prešov 
Prípravné atestačné vzdelávanie 

k prvej atestácii pre MOV 
0 r.2013 r.2015 súhlasí 

                

Mgr. Mária Kepičová 
aktualizačné  ŠIOV 

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s 
tvorbu ŠkVP pre SOŠ 

.10 .1.5.2013 .1.7.2013 ukončené  

aktualizačné  MPC Bratislava 
Interaktívne vyučovanie ŠkVP 
450/2011 

14 X.13 VII.13 súhlasí  

                

Ing. Michal Koban 
              

              

Mgr. Anna Kosťunová 

aktualizačné 
Súkromné centrum 

PPPaP, Košice 

Podpora duševného zdravia v 
školskom prostredí 588/2011 - 
KV/28.9.2011 

10 IV.12 IV.12 ukončené 

aktualizačné 
Agentúra región Progres 

Michalovce 

Marketing ako nástroj zvyšovania 
konkurencie schopnosti školy, 
č.366/2010-KV18.11.2010 

9 IV.12 IV.12 ukončené 

Bc. Anna Petríková aktualizačné 
Agentúra región Progres 

Michalovce 
Prevencia soc.-patolog. javov v 
prostredí škôl a šk. zariadení 

10 V.12 V.12 ukončené 

  aktualizačné 
Agentúra región Progres 

Michalovce 

Odstraňovanie bariér pri získaní 
nových vedomostí ang.jazyka 
367/201 

13 V.12 V.12 ukončené 

Mgr. Erika Rosičová aktualizačné 
Súkromné centrum 

PPPaP, Košice 

Podpora duševného zdravia v 
školskom prostredí 588/2011 - 
KV/28.9.2011 

10 11.4.2012 11.4.2012 ukončené 

  aktualizačné 
Agentúra región Progres 
Michalovce 

Marketing ako nástroj zvyšovania 
konkurencie schopnosti školy, 
č.366/2010-KV18.11.2010 

9 18.4.2012 18.4.2012 ukončené 

Mgr. Silvia Sivčová aktualizačné 
Súkromné centrum 
PPPaP, Košice 

Podpora duševného zdravia v 
školskom prostredí 588/2011 - 
KV/28.9.2011 

10 IV.12 IV.12 ukončené 

  aktualizačné MPC Bratislava Tvorba úloh pre OV 10 2013 2014 súhlasí  

  aktualizačné MPC Prešov 
Prípravné atestačné vzdelávanie 
k prvej atestácii pre MOV 

0 2013 2015 súhlasí  
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Vysvetlivky k jednotlivým stĺpcom: 

2 -  napr. adaptačné, inovačné, aktualizačné, kvalifikačné, špecializačné 

3 - presný názov poskytovateľa vzdelávania podľa Zoznamu poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania, ktorý vedie MŠ SR 

4 - presný názov vzdelávacieho programu a číslo akreditácie podľa Zoznamu poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania, ktorý vedie MŠ 
SR 

6 - uvedie sa mesiac a rok, kedy je predpoklad začiatku vzdelávania v tvare MM/RR (napr. 10/2012 = október 2012) 

7 - uvedie sa mesiac a rok, kedy je predpoklad ukončenia vzdelávania v tvare MM/RR (napr. 05/2013 = máj 2013) 

8 - uviesť či už vzdelávanie prebieha, resp. či je zamestnanec už prihlásený resp. sa zamestnanec so súhlasom zamestnávateľa na vzdelávanie prihlási 

        

Vypracovala: Ing. Iveta 
Gičov ZRPV SOŠ Snina 

       

Dňa: 27.09.2013   Schválil: Ing. Štefan Ivan  
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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 

 


