
  
6. UČEBNÝ PLÁN   

      

       

       
6.1. Učebný plán učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

  

       

       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 SLUŽBY V STRAVOVANÍ 

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

Kód a názov študijného 
odboru 

6444 H čašník, servírka 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR3 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Systém odborného 
vzdelávania duálny systém vzdelávania 

Forma výchovy a vzdelávania denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Iné súkromná škola 

Platnosť 1.9.2019 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 20,5 656 Všeobecné vzdelanie 20,5 5,5 832 

Odborné vzdelanie 65,5 2096 Odborné vzdelanie 65,5 7,5 2336 

Disponibilné hodiny 13 416 Disponibilné hodiny 13     

CELKOM 99 3168 CELKOM 99   3168 

       

 

  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 20,5 656   26 5,5 832 

Jazyk a komunikácia 11,5 368   12 0,5 384 

- slovenský jazyk a literatúra     Slovenský jazyk a literatúra 5   160 

- prvý cudzí jazyk     Prvý cudzí jazyk 7   224 

Človek a hodnoty 1 32   1   32 

- etická / náboženská výchova     Etická / náboženská výchova 1   32 

Človek a spoločnosť 1 32   2 1 64 

- občianska náuka     Občianska náuka 2   64 

Človek a príroda 1 32   2 1 64 

- fyzika             

- chémia     Chémia 1   32 
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- biológia     Biológia 1   32 

Matematika a práca s informáciami 3 96   4,5 1,5 144 

- matematika     Matematika 2,5   80 

- informatika     Informatika 2   64 

Zdravie a pohyb 3 96   4,5 1,5 144 

- telesná a športová výchova     Telesná a športová výchova 4,5   144 

DISPONIBILNÉ HODINY         5,5   

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 2096   73 7,5 2336 

Teoretické vzdelávanie 18 576   23 5 736 

      Ekonomika  a riadenie  4,5   144 

      Hospodárske výpočty 3   96 

      Potraviny a chémia vo výžive  4,5   144 

      Psychológia a komunikácia 2   64 

      Technika obsluhy  4,5   144 

      
Technológia prípravy 
pokrmov  4,5   144 

Praktická príprava 47,5 1520   50 2,5 1600 

              

      Odborný výcvik 50   1600 

DISPONIBILNÉ HODINY 13 416     13   

SPOLU 99 3168   99   3168 

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 6444 H čašník, servírka 
 

Škola ( názov, adresa ) 

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

Názov ŠkVP SLUŽBY V STRAVOVANÍ 

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

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie - SKKR 3 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Systém odborného vzdelávania duálny systém vzdelávania 

Forma výchovy a vzdelávania denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Iné súkromná škola 

Platnosť učebného plánu Od 1.9.2019 začínajúc 1.ročníkom 

      Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku   

Ročník 1. 2. 3.     

        spolu DH 

Všeobecné vzdelávanie c., l., n., p., 11 8 7 26   

Jazyk a komunikácia n.,       12 0,5 

Slovenský jazyk a literatúra – SJL e., 2 1,5 1,5 5   

Prvý cudzí jazyk - ANJ / NEJ  c., f., l., p.,        2 2 3 7   

Človek a hodnoty       1 0 

Etická výchova - ETV c., g., l., 
1     1   

Náboženská výchova – NBV c., g., l., 

Človek a spoločnosť h., n.,       2 1 

Občianska náuka – OBN 1 1   2   

Človek a príroda i., n.,       2 1 

Biológia - BIO 1     1   

Chémia – CHE     1   1   

Matematika a práca s informáciami  j., n.,       4,5 1,5 

Matematika – MAT   1,5 1   2,5   

Informatika – INF c., 1   1 2   

Zdravie a pohyb k., n., p.,       4,5 1,5 

Telesná a športová výchova – TSV   1,5 1,5 1,5 4,5   

DISPONIBILNÉ HODINY SPOLU         5,5 

Odborné vzdelávanie c., l., n., 22 25 26 73   

Teoretické vzdelávanie c., n., 7 7,5 8,5 23 5 

Ekonomika a riadenie– EKR  1,5 1,5 1,5 4,5   

Hospodárske výpočty - HVY   1,5 1,5 3   

Potraviny a chémia vo výžive – CPB 1,5 1,5 1,5 4,5   

Psychológia a komunikácia – PBK 1   1 2   

Technika obsluhy – TOB 1,5 1,5 1,5 4,5   

Technológia prípravy pokrmov – EPP 1,5 1,5 1,5 4,5   

Praktická príprava c., n., 15 17,5 17,5 50 2,5 

Odborný výcvik – OVY c., m., l., p., 15 17,5 17,5 50   

DISPONIBILNÉ HODINY SPOLU n.,         13 

SPOLU b., 33 33 33 99   
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Účelové kurzy/učivo o.,           

Kurz pohybových aktivít v prírode o.,           

Kurz na ochranu života a zdravia           

Účelové cvičenia           

Záverečná skúška              

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

   
 
 

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 a i. ) 

7 7 6 
 

SPOLU TÝŽDŇOV 40 40 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

6.2.1 POZNÁMKY K UČEBNÉMU PLÁNU UČEBNÉHO ODBORU 6444 H čašník, servírka 
 
a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním (teoretickým 
a praktickým 
b) Počet týždenných vyučovacích hodín je 33 hodín, za celé štúdium minimálne 99 hodín. Výučba v učebnom odbore 
6444 H čašník, servírka 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). 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) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. Na stredných odborných školách 
možno zriadiť spoločné triedy dennej formy štúdia pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločné triedy 
dennej formy štúdia pre niekoľko príbuzných učebných odborov, ak na vyučovanie odlišných odborných predmetov 
možno zriadiť skupinu ôsmich žiakov toho istého študijného odboru alebo učebného odboru. V študijných odboroch a 
učebných odboroch, kde sa nezíska dostatočný počet žiakov, môže zriaďovateľ strednej školy povoliť zriadenie 
skupiny s menej ako ôsmimi žiakmi, ak nemožno vyučovanie zabezpečiť iným vhodným spôsobom. (vyhláška 
282/2009 Z.z. o stredných školách). 
d) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
e) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa realizuje s dotáciou 2 vyučovacích hodín v 1 ročníku a v rozsahu 1,5 
vyučovacích hodín v 2. a 3. ročníku.  
f) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský. Vyučovanie v triede, v ktorej sa nachádzajú aj žiaci, 
ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa výučba prvého cudzieho jazyka 
realizuje v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 1., 2. a v  3. ročníku v rozsahu 3 týždenných vyučovacích 
hodín. 
g) 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 
žiakov. . Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho 
istého ročníka. Ak počet žiakov v jednej skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne 
pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov (vyhláška 282/2009 o stredných školách a v znení). 
h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska náuka.  
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety chémia a biológia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v 
danom odbore štúdia.   
j) 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 realizuje s dotáciou  1,5 hody týždenne 
v prvom ročníku a 1 hodina týždenne v druhom ročníku. Za celé štúdium 2,5 hodiny týždenne.  Vyučovanie v triede, v 
ktorej sa nachádzajú aj žiaci, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa výučba 
predmetu informatika vyučuje s dotáciou 1 hodina týždenne v prvom a treťom ročníku. 
k) 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.  
l) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v 
rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových celkov.  
m) 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 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. Ak to vyžaduje charakter nácviku, odborný výcvik možno spájať aj do 
viacdňových celkov  s rešpektovaním podmienok odboru aj  v čase školských prázdnin a víkendov. Vyučovanie sa 
bude končiť v poslednom mesiaci druhého polroka v skoršom termíne ako 30. júna; termín ukončenia vyučovania určí 
riaditeľ školy, pričom bude vyučovanie skrátené najviac o taký počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní 
odborného výcviku vykonávaných v období školských prázdnin. / Podľa § 43 ods.6 zákona 245/2008 Z.z., Vyhláška 
MŠ SR č. 231/2009 Z.z. , z 3.júna 2009, § 2, ods. 3, doplnená a zmenená  vyhláškou MŠ SR č. 518/2010 Z.z., zo 
17.decembra 2010, § 2, ods. 3/. V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú žiaci, 
ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, takýto žiaci absolvujú každý školský rok 
časť odborného výcviku v odborných učebniach v škole, pod vedením majstrov odborného výcviku, kde budú získavať 
zručnosti, ktoré nemôžu získať u zamestnávateľov. 
n) Disponibilné hodiny sú využité v triede, v ktorej sa nachádzajú aj žiaci, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v 
systéme duálneho vzdelávania na všeobecné vzdelávanie – 5,5 hodín týždenne (jazyk a komunikácia – 0,5 hodiny 
týždenne,  človek a spoločnosť – 1 hodina týždenne, matematika a práca s informáciami – 1,5 hodiny týždenne) 
a odborné vzdelávanie – teoretické vzdelávanie – 5 hodín týždenne a praktická príprava - 2,5 hodiny týždenne. 
Využitie disponibilných hodín bolo rozdelené podľa návrhu predmetových komisií a prerokované v pedagogickej rade 
dňa 28.8.2019 (uznesenie 28/2019). 
o) 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.  
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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. 
p) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj žiaci, ktorým sa poskytuje praktické 
vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa výučba cudzieho jazyka realizuje minimálne v rozsahu 5 týždenných 
vyučovacích hodín. Výučba telesnej a športovej výchovy sa realizuje v rozsahu minimálne 3 týždenné vyučovacie 
hodiny za štúdium. Predmet odborný výcvik sa realizuje podľa požiadaviek zamestnávateľských subjektov v rozsahu 
50 týždenných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 15 hodín, 2. a 3. ročník 17,5 hodín), pričom počet 
disponibilných hodín je 13. 
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6. UČEBNÝ 
PLÁN 

      

       

       6.1. Učebný plán učebného odboru 6444 H čašník, servírka 
  

       

       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 SLUŽBY V STRAVOVANÍ 

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

Kód a názov 
študijného odboru 

6444 H čašník, servírka 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR3 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Systém odborného 
vzdelávania duálny systém vzdelávania 

Forma výchovy a 
vzdelávania denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Iné súkromná škola 

Platnosť 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 20,5 656 
Všeobecné 
vzdelanie 20,5 4,5 800 

Odborné vzdelanie 65,5 2096 Odborné vzdelanie 65,5 8,5 2368 

Disponibilné hodiny 13 416 Disponibilné hodiny 13     

CELKOM 99 3168 CELKOM 99   3168 

       

 
  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 20,5 656   25 4,5 800 

Jazyk a komunikácia 11,5 368   12 0,5 384 

- slovenský jazyk a 
literatúra     

Slovenský jazyk a 
literatúra 5   160 

- prvý cudzí jazyk     Prvý cudzí jazyk 7   224 

Človek a hodnoty 1 32   1   32 

- etická / náboženská 
výchova     

Etická / náboženská 
výchova 1   32 

Človek a spoločnosť 1 32   2 1 64 

- občianska náuka     Občianska náuka 2   64 
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Človek a príroda 1 32   1 
 

32 

- fyzika             

- chémia     
  

  
 - biológia     Biológia 1   32 

Matematika a práca s 
informáciami 3 96   4,5 1,5 144 

- matematika     Matematika 2,5   80 

- informatika     Informatika 2   64 

Zdravie a pohyb 3 96   4,5 1,5 144 

- telesná a športová 
výchova     

Telesná a športová 
výchova 4,5   144 

DISPONIBILNÉ 
HODINY         4,5   

ODBORNÉ 
VZDELÁVANIE 65,5 2096   74 8,5 2368 

Teoretické vzdelávanie 18 576   24 6 768 

      
Ekonomika  a 
riadenie  4,5   144 

      
Hospodárske 
výpočty 3,5   112 

      
Potraviny a chémia 
vo výžive  5   160 

      
Psychológia a 
komunikácia 2   64 

      Technika obsluhy  4,5   144 

      
Technológia 
prípravy pokrmov  4,5   144 

Praktická príprava 47,5 1520   50 2,5 1600 

              

      Odborný výcvik 50   1600 

DISPONIBILNÉ 
HODINY 13 416     13   

SPOLU 99 3168   99   3168 

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 6444 H čašník, servírka 
 

Škola ( názov, adresa ) 

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

Názov ŠkVP SLUŽBY V STRAVOVANÍ 

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

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie - SKKR 3 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Systém odborného vzdelávania duálny systém vzdelávania 

Forma výchovy a vzdelávania denné štúdium pre absolventov základnej školy 

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. 3.     

        spolu DH 

Všeobecné vzdelávanie c., l., n., p., 11 7 7 25   

Jazyk a komunikácia n.,       12 0,5 

Slovenský jazyk a literatúra – SJL e., l., 2 1,5 1,5 5   

Prvý cudzí jazyk - ANJ / NEJ  c., f., l., p.,        2 2 3 7   

Človek a hodnoty       1 0 

Etická výchova - ETV c., g.,  
1     1   

Náboženská výchova – NBV c., g.,  

Človek a spoločnosť h., n.,       2 1 

Občianska náuka – OBN h., 1 1   2   

Človek a príroda i., n.,       1 0 

Biológia – BIO i., 1     1   

Matematika a práca s informáciami  j., n.,       4,5 1,5 

Matematika – MAT  j., l., 1,5 1   2,5   

Informatika – INF c., 1   1 2   

Zdravie a pohyb k., n., p.,       4,5 1,5 

Telesná a športová výchova – TSV  c., k., l., 1,5 1,5 1,5 4,5   

DISPONIBILNÉ HODINY SPOLU         4,5 

Odborné vzdelávanie c., l., n., 22 26 26 74   

Teoretické vzdelávanie c., n., 7 8,5 8,5 24 6 

Ekonomika a riadenie– EKR l., 1,5 1,5 1,5 4,5   

Hospodárske výpočty – HVY l.,   2 1,5 3,5   

Potraviny a chémia vo výžive – CPB l., 1,5 2 1,5 5   

Psychológia a komunikácia – PBK 1   1 2   

Technika obsluhy – TOB l., 1,5 1,5 1,5 4,5   

Technológia prípravy pokrmov – EPP l., 1,5 1,5 1,5 4,5   

Praktická príprava c., n., 15 17,5 17,5 50 2,5 

Odborný výcvik – OVY c., m., l., p., 15 17,5 17,5 50   

DISPONIBILNÉ HODINY SPOLU n.,         13 

SPOLU b., 33 33 33 99   
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Účelové kurzy/učivo o.,           

Kurz pohybových aktivít v prírode o.,           

Kurz na ochranu života a zdravia o.,           

Účelové cvičenia o.,           

Záverečná skúška              

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

   
 
 

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 a i. ) 

7 7 6 
 

SPOLU TÝŽDŇOV 40 40 37 
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6.2.1 POZNÁMKY K UČEBNÉMU PLÁNU UČEBNÉHO ODBORU 6444 H čašník, servírka od 
1.9.2021 (duálny systém vzdelávania) 
 
a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním (teoretickým 
a praktickým) 
b) Počet týždenných vyučovacích hodín je 33 hodín, za celé štúdium minimálne 99 hodín. Výučba v učebnom odbore 
6444 H čašník, servírka 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). 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) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. Na stredných odborných školách 
možno zriadiť spoločné triedy dennej formy štúdia pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločné triedy 
dennej formy štúdia pre niekoľko príbuzných učebných odborov, ak na vyučovanie odlišných odborných predmetov 
možno zriadiť skupinu ôsmich žiakov toho istého študijného odboru alebo učebného odboru. V študijných odboroch a 
učebných odboroch, kde sa nezíska dostatočný počet žiakov, môže zriaďovateľ strednej školy povoliť zriadenie 
skupiny s menej ako ôsmimi žiakmi, ak nemožno vyučovanie zabezpečiť iným vhodným spôsobom.  
d) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
e) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa realizuje s dotáciou 2 vyučovacích hodín v 1 ročníku a v rozsahu 1,5 
vyučovacích hodín v 2. a 3. ročníku.  
f) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský. Výučba prvého cudzieho jazyka sa realizuje v rozsahu 
2 týždenných vyučovacích hodín v 1., 2. a v  3. ročníku v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín. 
g) 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 
žiakov. . Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho 
istého ročníka. Ak počet žiakov v jednej skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne 
pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. 
h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska náuka.  
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ je predmet biológia, ktorý sa vyučuje podľa účelu v danom odbore 
štúdia.   
j) 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 realizuje s dotáciou  1,5 hody týždenne 
v prvom ročníku a 1 hodina týždenne v druhom ročníku. Za celé štúdium 2,5 hodiny týždenne. Predmet informatika sa 
vyučuje s dotáciou 1 hodina týždenne v prvom a treťom ročníku. 
k) 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.  
l) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v 
rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových celkov. (prerokované 
s pedagogickou radou 27.8.2021). 
m) 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 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. Ak to vyžaduje charakter nácviku, odborný výcvik možno spájať aj do 
viacdňových celkov  s rešpektovaním podmienok odboru aj  v čase školských prázdnin a víkendov. Vyučovanie sa 
bude končiť v poslednom mesiaci druhého polroka v skoršom termíne ako 30. júna; termín ukončenia vyučovania určí 
riaditeľ školy, pričom bude vyučovanie skrátené najviac o taký počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní 
odborného výcviku vykonávaných v období školských prázdnin. / Podľa § 43 ods.6 zákona 245/2008 Z.z., Vyhláška 
MŠ SR č. 231/2009 Z.z. , z 3.júna 2009, § 2, ods. 3, doplnená a zmenená  vyhláškou MŠ SR č. 518/2010 Z.z., zo 
17.decembra 2010, § 2, ods. 3/. V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú žiaci, 
ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, takýto žiaci absolvujú každý školský rok 
časť odborného výcviku v odborných učebniach v škole, pod vedením majstrov odborného výcviku, kde budú získavať 
zručnosti, ktoré nemôžu získať u zamestnávateľov. 
n) Disponibilné hodiny sú využité na všeobecné vzdelávanie – 4,5 hodín týždenne (jazyk a komunikácia – 0,5 hodiny 
týždenne,  človek a spoločnosť – 1 hodina týždenne. matematika a práca s informáciami – 1,5 hodiny, zdravie a pohyb 
– 1,5 hodiny týždenne) a odborné vzdelávanie – teoretické vzdelávanie – 6 hodín týždenne a praktická príprava - 2,5 
hodiny týždenne. Využitie disponibilných hodín bolo rozdelené podľa návrhu predmetových komisií a prerokované 
v pedagogickej rade dňa 27.8.2021. 
o) 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.  
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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. 
p) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj žiaci, ktorým sa poskytuje praktické 
vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa výučba cudzieho jazyka realizuje minimálne v rozsahu 5 týždenných 
vyučovacích hodín. Výučba telesnej a športovej výchovy sa realizuje v rozsahu minimálne 3 týždenné vyučovacie 
hodiny za štúdium. Predmet odborný výcvik sa realizuje podľa požiadaviek zamestnávateľských subjektov v rozsahu 
50 týždenných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 15 hodín, 2. a 3. ročník 17,5 hodín), pričom počet 
disponibilných hodín je 13. 

 
 
 

 

 

 

 


