
6. UČEBNÝ PLÁN   
      

       

       6.1. Učebný plán študijného odboru 6468 F pomocník v kuchyni 
  

       

       6.1.1 Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán 
ŠkVP 

       
Škola ( názov, adresa ) Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 

Názov ŠkVP Pomocník v kuchyni 

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

Kód a názov študijného 
odboru 

6468 F pomocník v kuchyni 

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie – SKKR2 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Systém odborného 
vzdelávania duálny systém vzdelávania 

Forma výchovy a vzdelávania denné štúdium 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Iné súkromná škola 

Platnosť Od 1.9.2021 začínajúc 1.ročníkom 

       

 

  Štátny vzdelávací 
program                                      Školský vzdelávací program   

Cieľové zložky  Počet týždenných  Celkový Cieľové zložky  Počet týžd. Disponibilné Celkový 

vzdelávania vyučovacích hodín počet vzdelávania vyučovacích hodiny počet 

  vo vzdelávacom  

hodín 
za   hodín z celkové 

hodín 
za 

  programe štúdium   celkom počtu hodín štúdium 

Všeobecné vzdelanie 5 160 Všeobecné vzdelanie 5   160 

Odborné vzdelanie 57 1824 Odborné vzdelanie 57 4 1952 

Disponibilné hodiny 2 64 Disponibilné hodiny 4     

CELKOM 64 2048 CELKOM 66   2112 

       

 

  Štátny vzdelávací 
program                                      Školský vzdelávací program   

Kategórie a názvy Minimálny počet Celkový Vyučovací predmet Počet týžd. Disponibilné Celkový 

vzdelávacích oblastí týždenných počet   vyučovacích hodiny počet 

  vyučovacích hodín 

hodín 
za   hodín   

hodín 
za 

  celkom štúdium   celkom   štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 5 160   5   160 

Jazyk a komunikácia 1 32   1   32 

- slovenský jazyk a literatúra     Slovenský jazyk a literatúra 1   32 

Človek a hodnoty 1 32   1   32 

- etická / náboženská výchova     Etická / náboženská výchova 1   32 

Človek a spoločnosť 1 32   1   32 

- občianska náuka     Občianska náuka 1   32 

Matematika a práca s informáciami 1 32   1   32 

- matematika     Matematika 1   32 

Zdravie a pohyb 1 32   1   32 

- telesná a športová výchova     Telesná a športová výchova 1   32 
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DISPONIBILNÉ HODINY             

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 57 1824   61 4 1952 

Teoretické vyučovanie 5 160   9 4 288 

      Ekonomika 2   64 

      
Potraviny, suroviny a 
materiály 1   32 

      Technika prevádzky 6   192 

Praktické vyučovanie 52 1664   52   1664 

      Odborný výcvik 52   1664 

DISPONIBILNÉ HODINY 2 64     4   

SPOLU 64 2048   66   2112 

Účelové kurzy/učivo             

Ochrana života a zdravia             

Telovýchovno – výcvikový kurz             

Záverečná skúška             

       Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín ) 
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6.2 UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 6468 F POMOCNÍK V KUCHYNI 
 

Škola ( názov, adresa ) 

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, 
Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 

Názov ŠkVP POMOCNÍK V KUCHYNI 

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

Kód a názov študijného odboru 6468 F pomocník v kuchyni 

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie - SKKR 2 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Systém odborného vzdelávania duálny systém vzdelávania 

Forma výchovy a vzdelávania denné štúdium 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Iné súkromná škola 

Platnosť učebného plánu Od 1.9.2021 začínajúc 1.ročníkom 

          

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku   

Ročník 1. 2.   
  

  
    

spolu 
DH 

Všeobecné vzdelávanie  5 0 5   

Jazyk a komunikácia n.,     1   

Slovenský jazyk a literatúra – SJL  1   1   

Človek a hodnoty c.,     1   

Etická výchova - ETV c., 
1   1 

  Náboženská výchova – NBV c., 

Človek a spoločnosť      1   

Občianska náuka – OBN 1   1   

Matematika a práca s informáciami      1   

Matematika – MAT   1   1   

Zdravie a pohyb      1   

Telesná a športová výchova – TSV  d., 1   1   

DISPONIBILNÉ HODINY SPOLU       0 

Odborné vzdelávanie  28 33 61   

Teoretické vzdelávanie e., f., 4 5 9 4 

Ekonomika – EKO e., g.,   2 2   

Potraviny, suroviny a materiály - PUY e., 1   1   

Technika prevádzky – TPY e., g., 3 3 6   

Praktická príprava c., n., 24 28 52 0 

Odborný výcvik – OVY g., 24 28 52   

DISPONIBILNÉ HODINY SPOLU        4 

SPOLU b., 33 33 66   
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Účelové kurzy/učivo         

Kurz pohybových aktivít v prírode h.,         

Kurz na ochranu života a zdravia h.,         

Účelové cvičenia h.,         

Záverečná skúška            

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín ) 
   

Prehľad využitia týždňov  

 

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Záverečná skúška - 1 

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

7 6 
 

SPOLU TÝŽDŇOV 40 37 

 

 

6.2.1 POZNÁMKY K UČEBNÉMU PLÁNU UČEBNÉHO ODBORU 6468 F POMOCNÍK V 
KUCHYNI 
 
a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním 
(teoretickým a praktickým). 
b) Počet týždenných vyučovacích hodín je za celé štúdium 64 hodín. Výučba sa realizuje v 1. 
ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov. 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. 
c) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách 
najviac 20 žiakov. Na vyučovanie predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno 
spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. 
Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.  
d) Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať do 
viachodinových celkov. Trieda sa delí na každej hodine na skupiny pri minimálnom počte 24 
žiakov.  
e) Predmety sa na 1 hodine v týždni za celé štúdium v danej triede, v príslušnom učebnom odbore 
a v príslušnom ročníku vyučujú v skupinách, pričom počet žiakov v skupine je minimálne 8, 
maximálne 15.  
f) Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie. Podľa návrhu 
predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.8.2021 sú disponibilné hodiny 
využité v počte 4 na teoretické odborné vzdelávanie. 
g) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy dňa 27.8.2021 rozhodol, 
ktoré predmety v rámci teoretického vyučovania a praktického vyučovania možno spájať do 
viachodinových celkov.  
h) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových 
aktivít v prírode. 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. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. 
Uskutočňujú sa v 1. a v 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku 
školského roka raz. Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, 
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snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v 
prírode.  
i) 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.  


