
10. PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM ODBORE 
6489 H HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ  

 

Názov a adresa školy: Súkromná stredná odborná škola hotelierstva 
a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, 080 01 
Prešov 

Názov školského vzdelávacieho programu: SLUŽBY V HOTELIERSTVE A GASTRONÓMII 

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

Kód a názov učebného odboru: 6489 H  hostinský, hostinská 

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Systém odborného vzdelávania duálny systém vzdelávania 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Forma výchovy a vzdelávania:  denné štúdium pre absolventov základnej školy 

 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  odbore. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné 
podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu. 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 Gastronomické a 
stravovacie služby, sú nasledovné: 
 

10.1 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE VÝUČBY 

 Teoretické a praktické vyučovanie je realizované v budove školy. Normatív vybavenosti odborných učební 
a tried  je v súlade s Normatívom základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre  odbor.  

 
PRIESTOROVÉ PODMIENKY: 
 
a) Zabezpečenie prevádzky školy: 

Školský manažment: 

 kancelária riaditeľa školy,   

 kancelária pre zástupcu riaditeľa školy TV,  

 kancelária pre hlavného majstra OVY, 

 kancelária pre ekonomický úsek 

 kabinet pre výchovného poradcu, 

 príručný sklady s odkladacím priestorom, 

 sociálne zariadenie, 

 zasadačka 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 

 zborovňa pre učiteľov na teoretickom vyučovaní, 

 zborovňa pre majstrov odborného výcviku – stolovanie, 

 zborovňa pre majstrov odborného výcviku – technológia, 

 kongresová sála pre rokovania pedagogickej rady, 

 kabinety pre učiteľov (SJL,TOB, EPP,CJ,INF), 

 sociálne zariadenie.   

Nepedagogickí zamestnanci školy: 

 kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu,  

 príručný sklady s odkladacím priestorom,  

 archív, 

 dielňa, 

 kotolňa, 

 vzduchotechnika, 

 hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie, šatne, 

 sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky, 

 priestor pre centrálne ovládanie didaktickej techniky, 

 knižnica, 

 sklady náradia, strojov a zariadení, 

 sklady materiálov, surovín a polotovarov, 

 priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť, 
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b) Makrointeriéry: 

 školské budovy, 

 školský dvor, 

 školská jedáleň. 
 

c) Vyučovacie interiéry 
 

 klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie (14),  

 odborné učebne pre jazykové vzdelávanie (3), 

 odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov (INF, TOB, EPP, GOR, PRX)   

 telocvičňa,  

 posilňovňa. 
 

d) Vyučovacie exteriéry 

 školské ihrisko. 
 

e) Školský internát (súčasť školy) 
 

 kancelária, 

 kabinety, 

 zborovňa, 

 spoločenská miestnosť, 

 miestnosť pre návštevy, 

 izby 

 hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie. 

10.2 PERSONÁLNE PODMIENKY 

 Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade s požiadavkami odbornej 
a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich 
činnosti podľa platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí 
realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi 
platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností 
s cieľmi vzdelávania v danom 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.      

 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.).  
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10.3 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 

 
 Organizácia výchovy a vzdelávania v jednotlivých formách vzdelávania v teoretickom a praktickom vyučovaní sa 

uskutočňuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre realizáciu ŠkVP platí školský zákon a príslušné 
vykonávacie predpisy.  

 Výchova a vzdelávanie sa v školách organizuje dennou formou štúdia.  

 Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov sú exkurzie a kurzy, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského 
vzdelávacieho programu; súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov môže byť aj školský výlet.  

 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 dvoch týždňoch. 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).  

 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. 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.  

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom. 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. Žiak môže konať 
záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil tretí ročník učebného odboru 6489 H hostinský, hostinská. Záverečná 
skúška sa člení na písomnú, praktickú a ústnu časť. Praktická časť sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred 
ústnou časťou skúšky. Záverečná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období od 16.júna do 30.júna, 
v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Písomná časť 
obsahuje učivo z predmetu hospodárske výpočty, ústna časť obsahuje učivo z predmetov technika obsluhy, 
technológia prípravy pokrmov, potraviny a chémia vo výžive. 

 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.  

 

10.4 FORMY PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA  
 
 Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných 
školách.  
 Formy praktického vyučovania v odbore 6489 H hostinský, hostinská sú: odborný výcvik a praktické cvičenia.  

 

 
10.5 SPÔSOB A PODMIENKY PRIEBEHU A UKONČOVANIA VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH 
ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ  
Úspešným absolvovaní školského vzdelávacieho programu žiak získa:  
 
STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE, ak úspešne ukončil posledný ročník učebného odboru 6489 H hostinský, 
hostinská, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou. Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a 
kompetencií žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi tohto štátneho vzdelávacieho programu. 
Záverečná skúška sa člení na písomnú, praktickú a ústnu časť. Záverečná skúška sa koná v riadnom alebo 
mimoriadnom skúšobnom období v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pred skúšobnou komisiou. 
Klasifikácia žiaka na záverečnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu alebo percentom úspešnosti. Celkové 
hodnotenie záverečnej skúšky vychádza z klasifikácie jej písomnej, praktickej a ústnej časti. Dokladom o získanom 
vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou. Dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list. 

10.6 PODMIENKY NA ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI 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, 
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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.  
 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 predmetov. Obsahom školenia sú predpisy a normy používané v odbore, miesta, na 
ktorých sú umiestnené lekárničky prvej pomoci, vybrané ustanovenia vyhlášky o evidencii úrazoch detí, žiakov 
a študentov,  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. V priestoroch určených na praktické vyučovanie sú podľa platných 
technických predpisov vytvorené podmienky na bezpečnú prácu. Žiaci sú dôkladne a jasne oboznámení s predpismi o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, s technickými predpismi a technickými normami, s 
predpísanými technologickými postupmi, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním 
ochranných prostriedkov. Dodržiavanie týchto predpisov sa bude pravidelne kontrolovať a vyžadovať. 

 

 


