
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 

DODATOK č. 8 

pre 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu  

študijných a učebných odborov 

 

 

 

62 EKONOMICKÉ VEDY, 63, 64 EKONOMIKA 

A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I, II 

Schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  
republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1889:23-925  

s účinnosťou od 1. septembra 2013. 

SCHVÁLILO 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  
republiky dňa 4. septembra 2019 pod číslom 2019/8853:38-A1030 
s účinnosťou od 1. septembra 2020 začínajúc prvým ročníkom. 

 
 
 
 
 



Dodatok č. 8 
k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre skupinu odborov 62 Ekonomické vedy; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby I, II  2 

Obsah  Strana 

1 Úvod do štátneho vzdelávacieho programu  

1.3 Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu 3 

4 
Osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami 

4 

NIŽŠIE STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE 

5 Charakteristika skupiny odborov vzdelávania   

5.1 Popis vzdelávacieho programu 7 

5.2 Základné údaje 7 

5.3 Zdravotné požiadavky na uchádzača 8 

6 Profil absolventa  

6.1 Celková charakteristika absolventa 8 

6.2 Kľúčové kompetencie 9 

6.3 Odborné kompetencie 10 

7 Rámcové učebné plány  

7.1 Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory 12 

7.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory 12 

7.3 
Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory s vyučovacím jazy-
kom národnostných menšín 

14 

7.4 
Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory 
s vyučovacím jazykom národnostných menšín 

14 

8 Vzdelávacie oblasti  

8.1 Teoretické vzdelávanie 16 

8.2 Praktická príprava 17 

8.3 Vzdelávacie štandardy spoločné pre všetky učebné odbory  

 Ekonomické vzdelávanie 17 

8.4 Vzdelávacie štandardy špecifické pre učebné odbory  

 pomocník v kuchyni  18 

ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE 

16.5 Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijné odbory skupiny od-
borov 63  

 

 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu 21 
25 Organizácia výchovy a vzdelávania v externej forme štúdia  

25.1 Rámcové učebné plány – externá forma štúdia  

25.1.1 
Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory – večerné vzdeláva-
nie 

24 

25.1.2 
Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory – 
večerné vzdelávanie 

24 

25.1.3 
Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory s vyučovacím jazy-
kom národnostných menšín – večerné vzdelávanie 

25 

25.1.4 
Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory 
s vyučovacím jazykom národnostných menšín – večerné vzdelávanie 

26 

25.1.5 
Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory – diaľkové vzdeláva-
nie 

26 

25.1.6 
Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory – 
diaľkové vzdelávanie 

27 

25.1.7 
Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory s vyučovacím jazy-
kom národnostných menšín – diaľkové vzdelávanie 

28 

25.1.8 
Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory 
s vyučovacím jazykom národnostných menšín – diaľkové vzdelávanie 

28 



Dodatok č. 8 
k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre skupinu odborov 62 Ekonomické vedy; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby I, II  3 

ÚVOD DO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

1.1 Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu 

Štátny vzdelávací program nižšieho stredného odborného vzdelania 

Platnosť ŠVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠVP 

Dátum 
Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2020 jún 2019 Zmena: 

Vloženie stupňa vzdelania – nižšie stredné odborné 
vzdelanie: 

* Charakteristika skupiny odborov vzdelávania 

* Profil absolventa 

* Rámcové učebné plány 

* Vzdelávacie oblasti 

* Vzdelávacie štandardy spoločné pre všetky učebné 
odbory 

* Vzdelávacie štandardy špecifické pre učebné odbory  
- pomocník v kuchyni 

* Rámcové učebné plány – externá forma štúdia. 

Odôvodnenie: 

Doplnenie obsahu štátneho vzdelávacieho programu 
v nadväznosti na úspešné ukončenie experimentálneho 
overovania učebného odboru „pomocník v kuchyni“ 
k 31. 08. 2019. 

Štátny vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania 

Platnosť ŠVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠVP 

Dátum 
Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2020 jún 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena: 

Vloženie vzdelávacích štandardov špecifických pre štu-
dijný odbor „informačné technológie a informačné služ-
by v cestovnom ruchu“ v časti 16. 5 na s. 155. 

Odôvodnenie: 

Doplnenie obsahu štátneho vzdelávacieho programu 
v nadväznosti na úspešné ukončenie experimentálneho 
overovania študijného odboru 6336 M informačné tech-
nológie a informačné služby v cestovnom ruchu 
k 31. 08. 2019. 
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1. V časti 4 Osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami sa na s. 17 vkladá nový text v znení: 

„ 

64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II – nižšie stredné od-
borné vzdelanie 

 pomocník v kuchyni 

Absolventi učebných odborov skupiny 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 
pracujú ako pomocní odborní pracovníci v prevádzkach kuchýň hotelov, reštaurácií, hos-
tincov a ďalších prevádzkach gastronomických služieb. Treba počítať s prácou na zmeny. 
Majú nevyhnutné základné vedomosti a zručnosti pre výkon svojho povolania. Pri práci 
používajú štandardné jednoduché technologické postupy, predpísané materiály, suroviny, 
stroje a zariadenia.  

Uplatňujú sa prevažne v kuchynských prevádzkach hotelov, nemocníc, školského 
a závodného stravovania. Pracujú v prostredí vyšších teplôt a potravinových aróm a vôní, 
často i v zmennej prevádzke. Požaduje sa obratnosť prstov a rúk, chuťové a čuchové 
rozlišovacie schopnosti, Zdravotný preukaz. 

Vyžaduje sa manuálna zručnosť, presná práca rukami, koordinácia pohybov; vytrvalosť, 
odolnosť voči pracovnej záťaži, opakovaných úloh. Práca je fyzicky náročná. 

Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný 
lekár pre deti a dorast. 

Telesné  
postihnutie 

Práca pomocníka v kuchyni vyžaduje dobrý zdravotný stav 
uchádzačov s nenarušenou pohyblivosťou, pre výkon povolaní 
v spoločnom stravovaní sa vyžaduje zdravotný preukaz. 

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné 
školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v zá-
vislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

Zrakové  
postihnutie 

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné 
školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v zá-
vislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

Sluchové  
postihnutie 

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné 
školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v zá-
vislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

Špecifické  
poruchy učenia 

Záleží od individuálneho prípadu, nakoľko sú špecifické vývino-
vé poruchy učenia kompenzované. Dôležité je posúdiť stupeň 
narušenia schopnosti žiaka pochopiť a aplikovať poznatky profi-
lových predmetov (chápanie mechanických vzťahov, plošná 
a priestorová predstavivosť) v praxi. Práca pomocníka v kuchyni 
je náročná na manuálnu zručnosť uchádzačov, nehodia sa pre 
dyspraktikov (vývojová porucha motoriky), aj v záujme BOZP. 
Výkon manuálnych prác je vo všeobecnosti vhodný pre osoby 
s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou.  

Vhodnosť učebných odborov pre žiakov so špecifickými vývino-
vými poruchami učenia treba konzultovať so školskými zariade-
niami výchovného poradenstva a prevencie. 
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Žiaci zo sociálne 
znevýhodneného 
prostredia (SZP) 

Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ, pokiaľ sú fyzicky 
a psychicky spôsobilí na výkon povolaní nadväzujúcich na prí-
slušné učebné odbory. Integrácia musí zahŕňať ich aktivizáciu, 
motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu k práci, povolaniu, 
osvojenie pracovných návykov. 

V spolupráci školy s územnou samosprávou a ÚPSVaR možno 
získať pre žiakov príspevok na školské pomôcky, na cestovné, 
ubytovanie, stravovanie. 

 .“ 

2. Za časťou 4 Osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami na s. 26 sa vkladá nová časť štátneho vzdelá-
vacieho programu pre stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie 
v znení: 
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5  CHARAKTERISTIKA SKUPINY ODBOROV VZDELÁVANIA 

5.1 Popis vzdelávacieho programu 

Cieľom vzdelávacieho programu je konkretizovať požiadavky na odborné vzdeláva-
nie žiaka v odboroch príslušných do skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia, 
obchod a služby II. Ciele vzdelávania sú zamerané na tri základné oblasti: rozvoj 
osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti a príprava na pracovné 
uplatnenie. 

Odborné vzdelávanie tejto skupiny odborov vytvára predpoklady pre získanie kompe-
tencií potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti gas-
tronómie a pre špecializáciu smerom ku konkrétnym povolaniam. Program pripravuje 
absolventa so všeobecnovzdelávacím základom. Rozhodujúci význam pre odbornú 
prípravu žiaka má praktická príprava, kde získavajú potrebné zručnosti pre výkon 
budúceho povolania. Dôraz je položený na predmety technológia a odborný výcvik. 
Odborný výcvik sa vykonáva v súlade s charakterom profesie a úrovňou a kvalitou 
technického vybavenia prevádzok. Neoddeliteľnou súčasťou odbornej prípravy je aj 
teoretické vzdelávanie. 

Pre žiaka so zdravotným znevýhodnením platia všetky ustanovenia uvedené v tomto 
Dodatku k ŠVP. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiaka so zdravotným znevýhodne-
ním (dĺžka, formy výchovy a vzdelávania, podmienka prijímania na štúdium, organi-
začné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické 
a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa 
druhu zdravotného znevýhodnenia.  

5.2 Základné údaje  

Nižšie stredné odborné vzdelanie 
 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Forma výchovy  
a vzdelávania: 

denné štúdium  

Poskytnutý stupeň  
vzdelania  

nižšie stredné odborné vzdelanie  

Vyučovací jazyk: 
štátny jazyk/jazyk národnostných menšín a etnických 
skupín 

Nevyhnutné vstupné  
požiadavky na štúdium:  

do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredné-
ho odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, 
ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v po-
slednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspeš-
ne. 

Spôsob ukončenia  
štúdia:  

záverečná skúška 

Doklad o získanom stupni 
vzdelania: 

vysvedčenie o záverečnej skúške  
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Doklad o získanej  
kvalifikácii: 

vysvedčenie o záverečnej skúške 

Možnosti pracovného 
uplatnenia absolventa: 

odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných 
kvalifikovaných prác v kuchynských prevádzkach hote-
lov, reštaurácií, hostincov, nemocníc, školského, závod-
ného stravovania, gastronomických služieb a podľa profi-
lácie absolventa. 

Možnosti pokračovania  
v štúdiu na strednej  
škole:  

na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným ab-
solvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo 
úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak 
až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania. 

5.3 Zdravotné požiadavky na uchádzača  

Do učebného odboru (študijného odboru) môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdra-
votnú spôsobilosť na prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným 
znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti štu-
dovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 

6 PROFIL ABSOLVENTA  

6.1  Celková charakteristika absolventa 

Absolventa učebných odborov skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby II charakterizuje kladný vzťah k práci a povolaniu, pracovnej disciplíne 
a svedomitosti pri plnení svojich povinností. Absolvent je pomocný odborný pracovník 
s najnižšou kvalifikáciou v prevádzkach gastronómie a gastronomických služieb 
schopný čiastočne samostatne pracovať. Má nevyhnutné základné vedomosti 
a zručnosti pre výkon svojho povolania. Pri práci je schopný používať štandardné 
jednoduché technologické postupy, predpísané suroviny, materiály, náradie, stroje 
a zariadenia. Je dostatočne adaptabilný, schopný pracovať aj samostatne alebo 
v tíme, vie uplatňovať jednoduché spôsoby práce, rozvážne a rozhodne konať 
v súlade s právnymi normami spoločnosti. Nácvikom činností predpísaných obsaho-
vými štandardmi pri používaní pracovných pomôcok, náradia a prístrojov a pri použí-
vaní technologických a bezpečnostných predpisov je absolvent pripravený samostat-
ne a kvalitne vykonávať zverené práce. Pociťuje potrebu žiť a pracovať v kultúrnom 
prostredí a dbá o svoje zdravie.  

Spôsobilosti v oblasti osobnostného rozvoja charakterizujú absolventa ako človeka 
s vedomím vlastnej identity, adekvátnym sebavedomím a primerane rozvinutými ko-
munikatívnymi a sociálno-interakčnými schopnosťami, v oblasti práce, sociálneho 
a osobného života ako iniciatívneho a zodpovedného, schopného kooperovať s inými 
ľuďmi, prispôsobovať sa meniacim sa spoločenským a pracovným podmienkam 
a dostatočne motivovaného na celoživotné vzdelávanie v zmysle osvojovania si no-
vých vedomosti a aktívneho vyhľadávania nových možnosti sebarealizácie. Na to je 
absolvent vybavený adekvátnymi poznatkami, vedomosťami, zručnosťami. 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami: 
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6.2 Kľúčové kompetencie 

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzde-
lania smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné pred-
poklady. Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, pos-
tojov, 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. Kľúčové kompetencie ako výko-
nové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom vý-
chovných 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 
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 cieľavedo-
mé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského 
a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťa-
hu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, 
opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry 
myslenia a poznávania.  

Absolvent má: 

- zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,  
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia 

a potreby, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.  

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku  

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnos-
ti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelá-
vania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej zá-
kladnej 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, prehodnocovať základné 
zručnosti a sebatvoriť.  

 

                                            
1
  Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné 

vzdelávanie. 2006. 
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Absolvent má: 

- vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie, 
- pracovať s elektronickou poštou. 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

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

Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu,  
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- pozitívne motivovať seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),  
- stanoviť priority cieľov, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- diskutovať a pozorne počúvať druhých, 
- 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 návr-

hy druhých,  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osob-

ným konfliktom.  

6.3 Odborné kompetencie  

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- vysvetliť úlohu čítania a literatúry v spoločnosti, kultúre a vzdelávaní, 
- vysvetliť zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
- preukázať vedomosti o príprave pracoviska a vytvorení podmienok pre prácu, 
- preukázať vedomosti o potrebe dodržania a záväznosti technologického postu-

pu, 
- definovať základné pravidlá správania k životnému prostrediu a zásady jeho 

ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi, 
- popísať druhy a použitie nástrojov a pomôcok používaných vo svojom odbore, 
- rozlíšiť základné spôsoby ochrany materiálov vo svojom odbore, 
- popísať zásady čistoty a hygieny na pracovisku, 
- vyjadriť vlastnými slovami spôsoby aktívnej sociálnej komunikácie. 
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b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie:  

- aplikovať citlivú a taktnú komunikáciu s ľuďmi,  
- vykonávať jednoduché spôsoby spracovania surovín a materiálov vo svojom 

odbore, 
- manipulovať so štandardným ručným náradím používaných vo svojom odbore, 
- pracovať s mechanickým náradím používaných vo svojom odbore, 
- aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,  
- uplatňovať etické princípy profesie v správaní a konaní, 
- aplikovať získané teoretické poznatky a využívať ich pri riešení pracovných 

problémov. 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  

 Absolvent sa vyznačuje: 

- samostatnosťou, zodpovednosťou, dôslednosťou a presnosťou, 
- manuálnou zručnosťou, 
- koordináciou pohybov, intenzitou vykonávania pracovných úkonov, 
- vytrvalosťou, odolnosťou voči pracovnej záťaži, 
- iniciatívnosťou a adaptabilnosťou. 
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7  RÁMCOVÉ UČEBNÉ PLÁNY  

7.1  Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory (F): 

Cieľové zložky vzdelania  

Počet týždenných 
vyučovacích  

hodín vo vzdeláva-

com programe
2
 

za štúdium  

Minimálny  
celkový počet 

hodín  
za štúdium  

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 5 160 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 57 1824 

Disponibilné hodiny  2 64 

SPOLU 64 2048 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí  
a vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín za 
celé štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 5 

Jazyk a komunikácia  
slovenský jazyk a literatúra 

1 

Človek a hodnoty  
etická výchova/náboženská výchova a) 

1 

Človek a spoločnosť 
občianska náuka 

1 

Matematika a práca s informáciami 
matematika 

1 

Zdravie a pohyb b) 
telesná a športová výchova 

1 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

57 

Teoretické 
vyučovanie 

Praktické  
vyučovanie 

Spolu 

5 52 57 

Teoretické predmety  5 c) - 5 

odborný výcvik - 52 52 

Disponibilné hodiny d) 2 

SPOLU 64 

7.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory (F) 

a) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov 
v skupinách najviac 20 žiakov. Na vyučovanie predmetu etická výchova alebo ná-

                                            
2
 Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)  
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boženská 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. Na cirkevných ško-
lách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ predmet nábo-
ženstvo (podľa konfesie). Predmet etická výchova môže škola vyučovať v rámci vo-
liteľných predmetov.  

b) 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. 

c) 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. 

d) Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie, škola ich 
použije pri dopracovaní školského vzdelávacieho programu. Možno ich využiť na 
posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na za-
radenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. 
O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy 
a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej 
rade.  

e) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy rozhodne, ktoré 
predmety v rámci teoretického vyučovania a praktického vyučovania možno spájať 
do viachodinových celkov.  

f) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a môže 
sa organizovať aj 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, snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, 
turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. 

g) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké 
ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdeláva-
nia v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individu-
álnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby 
jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy 
a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka štúdia, formy výchovy 
a vzdelávania, podmienky prijímania na štúdium, organizačné podmienky na vý-
chovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpeče-
nie, ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného 
znevýhodnenia.  

h) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je za 
celé štúdium minimálne 64 hodín a maximálne 70 hodín. Výučba sa realizuje 
v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov. Časová re-
zerva 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 absol-
vovanie záverečnej skúšky. 
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7.3 Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory (F) s vyučovacím jazy-
kom národnostných menšín 

Cieľové zložky vzdelania  

Počet týždenných 
vyučovacích  

hodín vo vzdeláva-

com programe
3
 

za štúdium  

Minimálny  
celkový počet 

hodín  
za štúdium  

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 6 192 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 57 1824 

Disponibilné hodiny  2 64 

SPOLU 65 2080 

  

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 
a vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín  
za celé štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 6 

Jazyk a komunikácia 
slovenský jazyk a slovenská literatúra 
jazyk národnostnej menšiny a literatúra 

1 
1 

Človek a hodnoty  
etická výchova/náboženská výchova a) 

1 

Človek a spoločnosť 
občianska náuka  

1 

Matematika a práca s informáciami 
matematika  

1 

Zdravie a pohyb  
telesná a športová výchova b) 

1 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

57 

Teoretické 
vyučovanie 

Praktické  
vyučovanie 

Spolu 

5 52 57 

Teoretické predmety  5 c) - 5 

odborný výcvik  52 52 

Disponibilné hodiny d) 2 

SPOLU 65 

7.4 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory 
(F)s vyučovacím jazykom národnostných menšín 

a) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov 
v skupinách najviac 20 žiakov. Na vyučovanie predmetu etická výchova alebo ná-

                                            
3
 Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)  
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boženská 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. Na cirkevných ško-
lách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ predmet nábo-
ženstvo (podľa konfesie). Predmet etická výchova môže škola vyučovať v rámci vo-
liteľných predmetov. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie, škola ich 
použije pri dopracovaní školského vzdelávacieho programu. Možno ich využiť na 
posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na za-
radenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. 
O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy 
a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej 
rade. 

e) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy rozhodne, ktoré 
predmety v rámci teoretického vyučovania a praktického vyučovania možno spájať 
do viachodinových celkov.  

f) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a môže 
sa organizovať aj 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, snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, 
turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. 

g) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké 
ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdeláva-
nia v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individu-
álnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby 
jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy 
a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka štúdia, formy výchovy 
a vzdelávania, podmienky prijímania na štúdium, organizačné podmienky na vý-
chovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpeče-
nie, ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného 
znevýhodnenia.  

h) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je za 
celé štúdium minimálne 65 hodín a maximálne 70 hodín. Výučba sa realizuje 
v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov. Časová re-
zerva 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 absol-
vovanie záverečnej skúšky. 
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8  VZDELÁVACIE OBLASTI 

Odborné vzdelávanie pripravuje žiaka k zvládnutiu jednoduchých úloh, úkonov a ope-
rácií v učebnom odbore, na ktorý sa pripravujú. Základným cieľom je osvojiť si vedo-
mosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie celého okruhu učiva, upevňovať 
a prehlbovať si vedomosti, zručnosti a návyky predpísané pre zvládnutie budúceho 
povolania. Konečným cieľom odborného vzdelávania tohto stupňa vzdelania je viesť 
žiaka k tomu, aby vedel získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi. V odbornom 
vzdelávaní sa kladie dôraz na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
hygieny práce a ochrany proti požiaru. 

Odborné vzdelávanie v učebných odboroch skupiny odborov 64 Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby II v štátnom vzdelávacom programe predstavuje sú-
bor základných odborných informácií – súhrn vedomostí a zručností uvedených 
v profile absolventa nevyhnutných pre kvalifikované vykonávanie základných odbor-
ných činností.  

Prehľad vzdelávacích oblastí: 

1) Teoretické vzdelávanie 
2) Praktická príprava  

8.1 Teoretické vzdelávanie 

Charakteristika vzdelávacej oblasti  

Učivo vedie žiaka k poznaniu významu vzdelania pre uplatnenie na trhu práce, 
k uvedomeniu si dôležitosti práce ako zdroja tvorby hodnôt, nástroja ekonomického 
zabezpečenia rodiny i prostriedku vlastnej sebarealizácie. Žiak získava základné ve-
domosti a zručnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, učí sa racionálne uvažovať 
i konať, je vedený k uvedomovaniu si zodpovednosti za vlastnú prácu, vo vzťahu 
k vlastnej osobe i vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Poznáva práva zamestnan-
ca a vie tieto práva uplatňovať legitímnymi prostriedkami, chápe spoločenskú funkciu 
sociálnej pomoci a vie postupovať pri jej nárokovaní. Žiak rozmýšľa o vzťahu medzi 
nadobúdaním hmotných statkov a zmyslom života, vie chrániť svoj majetok 
a uplatňuje vo svojom konaní princípy všeobecnej morálky.  

Žiak sa naučí porozumieť otázkam fungovania jednotlivca a rodiny v ekonomickej 
oblasti vo vzťahu k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb. 
Pri spracovaní školských vzdelávacích programoch odporúčame dôkladne preštudo-
vať dokument Národný štandard finančnej gramotnosti4 (ďalej len Národný štandard) 
a až potom následne zvážiť, ktoré tematické celky z neho budú zaradené do vzdelá-
vania tak, aby vyhovovali potrebám a individuálnym schopnostiam žiaka v rôznych 
vzdelávacích podmienkach. Pedagogickí zamestnanci môžu využívať Národný štan-
dard na vytvorenie nových tematických celkov, tém alebo podtém v rámci učebných 
osnov rôznych odborných predmetov a dôsledne zabezpečiť medzipredmetové vzťa-
hy. Učivo poskytuje žiakovi teoretickú prípravu na výkon odborných, hygienicky ne-
závadných a bezpečných služieb vo svojom odbore. Učí ho používať správne tech-
nologické postupy, nové pracovné techniky, suroviny, materiály a strojné zariadenia. 

                                            
4
 Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 
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Obsahové štandardy sú zamerané tak, aby žiak osvojené vedomosti vedel aplikovať 
v praxi. Žiak nadobúda základné poznatky o získavaní, vlastnostiach, skladovaní, 
využití materiálov a surovín. Naučí sa suroviny a materiály využívať pre prípravu fi-
nálnych produktov a služieb s využitím príslušných techník a technológií. Žiak je pri-
pravovaný zvládnuť bežnú a jednoduchú údržbu strojných zariadení na užívateľskej 
úrovni a zároveň si osvojí základné princípy organizácie práce vo výrobných, ob-
chodných, odbytových a iných prevádzkach. 

Oblasť vzdelávania vedie žiaka k dodržiavaniu zásad správnej výrobnej praxe, pravi-
diel a predpisov o hygiene a sanitácii, ochrane zdravia pri práci, k zodpovednému 
prístupu k zákazníkovi a k poskytovaniu bezpečného a zdravotne bezchybného tova-
ru a služieb.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon musí disponovať 
stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štan-
dardmi. 

Teoretické vzdelávanie obsahuje vzdelávacie štandardy (výkonové aj obsahové 
štandardy) spoločné pre všetky učebné odbory/oblasti vzdelávania na danom stupni 
vzdelania a špecifické vzdelávacie štandardy pre jednotlivé učebné odbory/oblasti 
vzdelávania. 

8.2 Praktická príprava 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

Cieľom vzdelávacej oblasti je poskytnúť žiakovi schopnosť vedieť aplikovať základné 
odborné vedomosti do praxe. Praktická príprava rozvíja u žiaka odborné zručnosti 
potrebné pre pomocné pracovné činnosti podľa profilácie. Žiak prakticky spoznáva 
základné technické a technologické postupy, ktoré sú dôležité pre vykonávanie zvo-
leného povolania. 

Žiak sa pripravuje k čiastočnej samostatnej práci, učí sa manipulácii so základ-
ným materiálom a surovinami. Naučí sa používať bežné pracovné nástroje, stroje 
a zariadenia a ostatný inventár potrebný k pracovnej činnosti.  

Učivo je zvolené tak, aby umožnilo žiakovi prakticky používať zásady správnej vý-
robnej a prevádzkovej praxe, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

8.3  Vzdelávacie štandardy spoločné pre všetky učebné odbory 

EKONOMICKÉ VZDELÁVANIE 

Učivo je vymedzené spoločne pre všetky odbory na danom stupni vzdelania bez ohľadu na ich profilá-
ciu. Pomôže žiakovi pri rozhodovaní o ďalšej profesijnej a vzdelávacej orientácii, pri vstupe na trh prá-
ce a pri uplatňovaní pracovných práv. 

Cieľom je príprava absolventa s konkrétnym odborným profilom, ktorý mu pomôže úspešne sa presadiť 
na trhu práce i v živote. 

Výkonové štandardy 

Absolvent má: 

- opísať svoje možnosti uplatnenia sa na trhu práce a svojho osobnostného a kariérneho rozvoja,  
- opísať základné pravidlá plánovania a hospodárenia s peniazmi, 
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- vysvetliť postup pri reklamácii chybného tovaru, 
- vysvetliť na príklade postup pri zakladaní remeselnej živnosti, 
- vysvetliť na príklade postup pri uzatváraní pracovnej zmluvy a skončenie pracovného pomeru, 
- vyjadriť vlastnými slovami zabezpečenie základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca 

a rodiny. 

Obsahové štandardy 

Svet práce 

Učivo je zamerané na osvojenie základných pojmov sveta práce, žiak sa učí o voľbe povolania, hodno-
tení vlastných schopností, o tom ako sa uchádzať o zamestnanie. Učí sa porozumieť pracovným pod-
mienkam vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru. Žiak získava informácie o dôležitosti rozširova-
nia nadobudnutých vedomostí a zručností cestou celoživotného vzdelávania, ako základu jeho osob-
nostného a kariérneho rozvoja.  

Pravidlá riadenia osobných financií 

Obsah učiva je zameraný na orientáciu v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb 
jednotlivca a rodiny. Žiak spoznáva základné pravidla riadenia vlastných financií. Naučí sa orientovať 
v oblasti finančných inštitúcií za súčasného používania základných pojmov v oblasti finančníctva 
a sveta peňazí.  

Spotrebiteľská výchova 

Cieľom je naučiť žiaka orientovať sa v problematike spotrebiteľskej výchovy a ochrany práv spotrebite-
ľa, oboznámiť s právami a povinnosťami spotrebiteľa, so základmi reklamy z hľadiska spotrebiteľa, 
získať informácie o spotrebe a životnom prostredí, o výžive a spotrebiteľskej bezpečnosti. 

Výchova k podnikaniu 

Obsah učiva je zameraný na výchovu k podnikaniu, podstatu podnikateľskej činnosti a na rôzne formy 
malého a stredného podnikania a jeho podpore štátom. Žiak sa oboznamuje s problematikou finančné-
ho zabezpečenia súkromného podnikania, so základmi podnikateľskej etiky, učí sa zodpovednosti 
podnikania voči spotrebiteľom a štátu. 

8.4 Vzdelávacie štandardy špecifické pre učebné odbory 

Učebný odbor 

POMOCNÍK V KUCHYNI 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE  

Výkonové štandardy 

Absolvent má: 

- aplikovať základné ekonomické a právne normy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoloč-
ného stravovania, 

- charakterizovať základné zásady správnej výrobnej praxe, 
- popísať hospodárske písomnosti používané v odbore, 
- popísať základné odborné technické a technologické pojmy,  
- vysvetliť zásady osobnej a prevádzkovej hygieny,  
- používať predpisy HACCP, 
- popísať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  
- vysvetliť zásady protipožiarnych pravidiel v spoločnom stravovaní, 
- definovať základnú organizáciu práce vo výrobnom stredisku, 
- definovať základné zásady hospodárenia a správneho používania, skladovania a uchovávania suro-

vín a materiálov, 
- vysvetliť spôsoby ochrany vlastností surovín, materiálov a tovaru, 
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- zhodnotiť kvalitu surovín, materiálov a tovaru, 
- spoznať základné potraviny a nápoje, ich charakteristiku, základné zmyslové skúšky akosti 

a dodržiavaní doby spotreby,  
- popísať základné receptúry a technologické postupy prípravy pokrmov, 
- popísať základné trendy v gastronómii. 
- popísať stroje a zariadenia v stravovacej prevádzke 

Obsahové štandardy 

Základné technické a technologické pojmy 

Obsah učiva sa zameriava na základné zásady správnej výrobnej praxe, zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Žiak sa oboznamuje so základnými pravidlami organizácie práce vo výrob-
nom, odbytovom stredisku. 

Potraviny, suroviny a materiály  

Učivo sa zameriava na základné vlastnosti, rozdelenie a získavanie potravín, surovín a materiálov, na 
hodnotenie a ukazovatele kvality potravín, surovín, materiálov a tovaru, ochranu ich vlastností sklado-
vaním a balením. Žiak získava vedomosti o úprave a použití potravín, surovín a materiálov, učia sa 
výpočet spotreby surovín a materiálov pre finálny produkt. Učí sa základom o potravinách a nápojoch, 
spoznáva ich charakteristiku, naučí sa ovládať základné zmyslové skúšky akosti a zásady dodržiavania 
doby spotreby. 

Základy technológie prípravy pokrmov 

Obsah učiva sa zameriava na základné zásady organizácie práce vo výrobnom stredisku gastronomic-
kého podniku a zvládnutie odbornej terminológie súvisiacej s výkonom povolania pomocníka v kuchyni, 
pomocného kuchára. Žiak sa oboznamuje s účelovým vnútorným vybavením pracoviska kuchyne 
a ostatných priestorov výrobného strediska, s druhmi potrebných zariadení a strojov. Oboznamuje sa 
s funkciou, obsluhou a využitím zariadení a strojov v prevádzke. Učí sa o správnej manipulácii, ošetro-
vaní a zabezpečovaní jednoduchej údržby zariadení a strojov. Učí sa hospodárnemu vzťahu 
k surovinám a majetku. Výučba sa ďalej zameria na technologické postupy pri príprave finálnych pro-
duktov, na základné techniky používané vo výrobných a odbytových strediskách. Oboznamuje žiaka 
s výrobným sortimentom gastronomickej prevádzky a manipuláciou s tovarom. 
Obsah učiva je zameraný na získanie základných poznatkov o receptúrach a technologických postu-
poch prípravy pokrmov. Žiak poznáva charakteristiku a technologické postupy prípravy teplých 
a studených jedál, múčnikov, teplých a studených nápojov a získava základné poznatky o gastrono-
mických pravidlách a základných zásadách zostavovania jedálnych a nápojových lístkov. 

Základy stolovania  

Obsah učiva sa zameriava na získanie základných poznatkov o organizácii práce v odbytovom stredi-
sku v gastronomickom podniku a oboznámenie sa s odbornou terminológiou typickou pre oblasť obslu-
hy hostí v podnikoch spoločného stravovania. Žiak získava základné poznatky o potravinách 
a nápojoch a ich charakteristike, oboznámi sa so zariadeniami a potrebným vybavením odbytových 
stredísk. Žiak sa naučí správne zásady stolovania, a s tým súvisiace pomocné práce v podniku spoloč-
ného stravovania, pravidlá techniky jednoduchej a zložitej obsluhy, zásady práce v spoločensko-
zábavných strediskách – pivárne, kaviarne, vinárne, zásady práce pri slávnostných príležitostiach – 
banket, recepcia, raut, koktail a pod. Obsahom učiva je aj spoznanie pravidiel spoločenského vystupo-
vania pracovníkov pri obsluhe hosti v podnikoch spoločného stravovania. 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Výkonové štandardy 

Absolvent vie: 
- dodržiavať pravidlá protipožiarnej ochrany a hygienické a protiepidemiologické pravidlá, 
- pracovať podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienickými predpismi 

gastronomickej prevádzky, resp. prevádzky ubytovacích služieb, 
- uplatňovať predpisy HACCP, 
- vykonávať základné pracovné činnosti vo výrobných, odbytových a ubytovacích strediskách,  
- používať odbornú terminológiu vo svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a zásady 

správania sa na pracovisku,  
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- vykonávať základné upratovacie činnosti v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb, udržovanie 
čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí, 

- vykonávať komplexné upratovanie kuchynskej prevádzky, okolitých priestorov, či miestností súvisia-
cich s prevádzkou, 

- organizovať svoju prácu v bežnej gastronomickej prevádzke a pri gastronomických akciách, 
- zvoliť správne postupy práce, potrebné suroviny a zariadenia pre prípravu pokrmov, pri výpomoci, 

výrobe i výdaji jednoduchých jedál, 
- vykonávať jednoduché a pomocné práce pri príprave jedál pomocou ručných nástrojov, 
- vykonávať ručné a strojové umývanie riadu, ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia, 
- vykonávať obsluhu a očistu chladiacich i veľkokuchynských zariadení, 
- vykonávať nákup potravín, pomoc pri uskladňovaní a vyskladňovaní potravín do kuchyne, 
- vykonávať hrubú prípravu ovocia, zeleniny, mäsa a iných potravín, surovín na výrobu jedál,  
- vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, preberanie, skladovanie 

potravinárskych surovín a tovaru, 
- pripraviť pokrmy teplej a studenej kuchyne podľa receptúr,  
- prakticky uplatňovať techniky jednoduchej i zložitej obsluhy pri podávaní jedál a nápojov,  
- aplikovať základné trendy v gastronómii,  
- používať vo výrobnom gastronomickom stredisku pracovné stroje, zariadenia a inventár, 
- orientovať sa v základných technológiách, surovinách a materiáloch, 
- komunikovať so zákazníkom pri predaji tovaru a poskytovaní služieb, 
- uplatňovať etické zásady komunikácie s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi a dôsledne zacho-

vávať diskrétnosť, 
- základné právne normy o ochrane spotrebiteľa, 
- aplikovať základné podnikateľské aktivity,  
- dodržiavať zásady hmotnej zodpovednosti pri hospodárení so zverenými prostriedkami, 

Obsahové štandardy 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci hygienické predpisy, HACCP 

Učivo sprostredkuje žiakovi základné povinnosti pracovníkov výrobných odbytových a ubytovacích 
stredísk prevádzok gastronomických zariadení. Učí ho spôsobom ochrany zdravia pri práci a popisuje 
najčastejšie zdroje a príčiny pracovných úrazov. Žiak sa učí základom prvej pomoci pri úrazoch. Obsah 
učiva zahŕňa hygienické normy osobnej hygieny, hygieny na pracovisku, popis prevádzkovej jednotky, 
so zariadením výrobných, odbytových a ubytovacích stredísk. Učivo je zamerané aj na význam 
a uplatňovanie predpisov HACCP a jeho aplikáciu v praxi. 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností vo výrobných strediskách gastronomických 
zariadení 

Obsah učiva sa zameriava na základné charakterizovanie strediska, na organizačnú štruktúru a orga-
nizačnú kultúru pracovníkov a ich pracovnú náplň. Zameriava sa na prípravu strediska pred začatím 
prevádzky, na pracovné činnosti počas prevádzky strediska a pracovné činnosti po ukončení prevádz-
ky. Žiak sa naučí uplatňovať základné postupy pri manipulácii so surovinami, materiálmi, tovarom, ale 

aj strojmi, zariadeniami a ostatným inventárom, ktoré sa používajú pri príprave jedál a nápojov.  
Učivo sa zameriava na všetky fázy, ktoré súvisia s prípravou jedál a nápojov – predbežnú úpravy zá-
kladných surovín, úpravy a spracovania mäsa jatočných zvierat, hydiny, zveriny a rýb, spôsoby použí-
vania polotovarov pri príprave jedál a nápojov, prípravy pokrmov teplej a studenej kuchyne podľa re-
ceptúr, prípravy minútkových pokrmov a špecialít, prípravy pokrmov národných kuchýň a ďalších špe-
cialít, prípravy pokrmov pre rýchle stravovanie, prípravy pokrmov pre diétne stravovanie, prípravy múč-
nikov, prípravy teplých nápojov. V súvislosti s prípravou jedál sa žiaci naučia správne techniky expedí-
cie a estetickej úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach. 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností v odbytových strediskách gastronomických 
zariadení  

Základným cieľom je umožniť žiakovi získať základné zručnosti s osobitným zameraním na kvalitu 
poskytovaných služieb, techniku stolovania a obsluhy. Obsah učiva sa zameriava na prípravu odbyto-
vého strediska, na pracovné činnosti počas a po ukončení prevádzky. Žiak sa naučí uplatňovať zá-
kladné postupy pri manipulácii so surovinami, materiálmi a tovarom, ako aj strojmi a zariadením. 
Oboznámi sa s inventárom a naučí sa ho správne používať. Učivo umožní žiakom vedieť zostaviť je-
dálny a nápojový lístok a zostaviť menu pre rôzne príležitosti. V obsahu učiva predmetu je technika 
jednoduchej a zložitej obsluhy a obsluhy pri osobitných príležitostiach. Učivo obsahuje aj prípravu 
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.“ 

3. V časti 16.5 Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijné odbory skupiny 
odborov 63 sa na s. 155 vkladajú vzdelávacie štandardy pre študijný odbor 
„informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu“ v znení: 

„ 

slávnostných tabúľ, výzdobu odbytových stredísk, návrh dispozičného riešenia. Ovládajú prácu 
v rôznych odbytových strediskách, prípravu teplých, studených a miešaných nápojov, spôsob ich servi-
su a ošetrovanie výčapného zariadenia.  

Organizácia práce, pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, odbytových stredísk 
a v strediskách gastronomických zariadení 

Učivo charakterizuje organizáciu a zariadenie pracoviska. Zameriava sa na precvičovanie bežnej čin-
nosti prevádzky, údržby pracovných strojov, zariadení a inventáru, na organizáciu práce pri práci na 
strojoch a zariadeniach. 

Precvičovanie jednotlivých činností vo výrobných, odbytových strediskách  

Obsah učiva sa zameriava na precvičovanie základných výrobných a pracovných postupov. Žiak ab-
solvuje praktický nácvik manipulácie so surovinami, materiálom a tovarom a praktický nácvik základ-
ných technologických postupov. 

Nácvik komunikácie so zákazníkom a spoločenského vystupovania 

Obsah učiva sa zameriava na spoločenské pravidlá, správanie sa v spoločnosti, ďalej na nácvik psy-
chologického rozhovoru so zákazníkom a na správanie sa k zákazníkom. Žiak sa naučí zvládnuť ko-
munikáciu s hosťom, dodržiavanie spoločenských zásad. Súčasťou učiva je aj riešenie bežných 
a mimoriadnych situácií pri práci s hosťom a uplatňovanie etických zásad komunikácie s klientmi, zá-
kazníkmi a spolupracovníkmi a dôsledné zachovávanie diskrétnosti.  

Administratívne práce v prevádzke 

Učivo sa zameriava na praktický nácvik aplikácie základných obchodno-podnikateľských aktivít vo 
výrobných a odbytových prevádzkach gastronomických zariadení a v ubytovacích službách. Žiak si 
osvojí zásady organizácie práce v gastronomických prevádzkach. Učí sa používať základné ekonomic-
ké a právne predpisy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania, dodržiavať 
predpisy o hmotnej zodpovednosti a o vedení evidencie tržieb a zásob. Obsahom učiva je aj zvládnuť 
príjem a vybavovanie objednávok surovín, materiálov a tovaru a nácvik vybavovania reklamácií. Žiak 
sa naučí prijímať a vybavovať objednávky hostí.  

Študijný odbor 

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A INFORMAČNÉ SLUŽBY 
V CESTOVNOM RUCHU 

 TEORETICKÉ VZDELÁVANIE  

Výkonové štandardy 

Absolvent má:  

- zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
- používať periférne zariadenia potrebné pre činnosť používaného programu, 
- pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 
- naučiť sa používať aplikačné softvéry využívané v praxi, 
- používať aplikácie zamerané na riadenie hotelových služieb, 
- pracovať s reštauračným prostredím a reštauračným informačným systémom, 
- pracovať so systémom na spracovanie ekonomických procesov a úloh, 
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- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
- vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení 

danej úlohy alebo situácie, 

- graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom 
riešení úlohy, 

- využívať prostriedky komunikácie, komunikovať elektronickou poštou online a offline, 
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informá-

ciám a byť mediálne gramotný, 

- používať odbornú terminológiu z oblasti cestovného ruchu. 

Obsahové štandardy 

Služby cestovného ruchu 

Obsahový štandard predstaví žiakovi cestovný ruch ako významný ekonomický, sociálny a ekologický 
jav. Poukazuje najmä na súčasný cestovný ruch, jeho osobitosti a činitele. Sú tu charakterizované nie-
len základné odborné pojmy a inštitúcie cestovného ruchu, ale aj materiálno-technická základňa posky-
tovaných služieb v cestovnom ruchu. Službám je venovaná osobitná pozornosť – ich základná charak-
teristika, rozdelenie, význam pre cestovný ruch a technika ich poskytovania. Poskytuje znalosti 
z oblasti marketingu cestovného ruchu vrátane špecifických činiteľov a nástrojov marketingu 
v jednotlivých oblastiach cestovného ruchu. Žiak je upozornený na súvislosti v hospodárskych, prírod-
ných, kultúrnych a sociálnych predpokladoch a činiteľoch, ktoré ovplyvňujú fungovanie a rozvoj cestov-
ného ruchu. Tým je žiak vedený k tomu, aby pochopil a vedel spájať jednotlivé znalosti z danej oblasti. 
Ťažiskom je objasňovanie príčin, súvislostí a dôsledkov v hospodárskych, kultúrnych a sociálnych po-
hľadoch na úroveň poskytovania služieb pri rozvoji cestovného ruchu.  

Obsah predmetu poskytuje žiakovi komplexný pohľad na problematiku sociálnej, tzn. medziľudskej 
komunikácie vo všetkých jej podobách – verbálnej, neverbálnej, technicky  

Spoločenská komunikácia  

Obsah predmetu poskytuje žiakovi komplexný pohľad na problematiku sociálnej, tzn. medziľudskej 
komunikácie vo všetkých jej podobách – verbálnej, neverbálnej, technicky sprostredkovanej. Zaoberá 
sa základnými modelmi, klasifikáciami a konštrukciami sociálnej komunikácie na rôznych úrovniach.  

Aplikačné softvérové produkty  

Cieľom predmetu je oboznámiť žiakov s o softvérovými možnosťami riešenia praktických úloh z oblasti 
cestovného ruchu, poskytnúť im vedomosti o aplikačných informačných technológiách tvoriacich tech-
nologickú bázu automatizácie informačných procesov firiem cestovného ruchu, zamerať sa ďalej na 
praktické osvojenie týchto technológií a používanie programových produktov. Absolvovanie vyučova-
cieho procesu poskytne žiakom dostatočné odborné vedomosti na vstup do reálnej praxe 
v konkrétnych odvetviach cestovného ruchu 

Automatizácia kancelárie, bázy dát, manažérska informatika) 

Cieľom predmetov zameraných na informačné technológie a informačné služby je oboznámiť žiaka 
s možnosťou aplikácie softvérových produktov, v súvislosti s problematikou riadenia organizácií ces-
tovného ruchu. Sprístupniť žiakovi základné pojmy a techniky používané pri práci v automatizovanom 
administratívnom pracovisku, pochopiť tok informácií v počítačových systémoch, nadobudnúť skúse-
nosti pri práci s multimediálnymi systémami, s publikovaním dokumentov v internetových 
a intranetových sieťach, s tvorbou webových stránok. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučova-
niu široký priestor na motiváciu a praktické projekty. Ďalším cieľom je sprístupniť základné pojmy a 
techniky používané pri práci s údajmi a v pochopení toku informácií v počítačových systémoch, zo-
známiť sa so základnými pojmami v oblasti databázových systémov.  
Žiaci sa oboznamujú so softvérovými možnosťami riešenia praktických úloh z oblasti cestovného ru-
chu, poskytujú sa im vedomosti o manažérskych informačných technológiách tvoriacich technologickú 
bázu automatizácie informačných procesov firiem cestovného ruchu, pričom sa zameriava na praktické 
osvojenie týchto technológií a používanie programových produktov. Absolvovanie vyučovacieho proce-
su poskytne žiakom dostatočné odborné vedomosti na vstup do reálnej praxe v konkrétnych odvet-
viach cestovného ruchu. 
Žiak si na základe týchto znalostí vytvára predstavu o informačnom systéme firmy ako komplexe prv-
kov, ich väzieb a nástrojov fungovania. Teoretické zameranie jednotlivých predmetov poskytuje zá-
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.“ 

4. V časti 25.1 Rámcové učebné plány – externá forma štúdia sa na s. 273 vkla-
dajú rámcové učebné plány pre nižšie stredné odborné vzdelanie v znení: 

  

kladné východiská pre prácu s multimediálnymi systémami, vymedzenie programových, technologic-
kých a ekonomických predpokladov ich realizácie. 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Výkonové štandardy 

Absolvent vie:  

- spracovať ekonomické informácie s využitím informačnej technológie; komunikovať elektronickou 
poštou; získavať informácie z otvorených zdrojov, najmä z celosvetovej siete Internet, 

- aplikovať základné princípy marketingu a používanie marketingových nástrojov, 
- zostaviť jednoduchý plán prieskumu trhu, realizovať ho a vyhodnotiť, 
- spolupracovať s organizáciami poskytujúcimi služby podniku, najmä s peňažnými ústavmi, poisťov-

ňami, poštou, telekomunikáciami, dopravcami atď., 

- využívať účtovné výkazy pre výpočet ukazovateľov potrebných pre finančnú analýzu, 
- využívať výsledky finančnej analýzy v praxi, 
- viesť obchodnú korešpondenciu podniku; poznať vnútropodnikovú organizáciu písomného styku, 
- uplatniť vedomosti o prieskume trhu a SWOT analýze a vie ju spracovať pre konkrétny podnik, cie-

ľovú destináciu a inštitúcie, funkcie na jednotlivých stupňoch riadenia organizácie, 

- aplikovať manažérske funkcie na jednotlivých stupňoch riadenia organizácie, 
- zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb cestovného ruchu, 
- prihliadať na ekologické aspekty pri realizácii služieb cestovného ruchu, 
- vyhotovovať písomnosti súvisiace s profesijným zameraním, vrátane ich uschovávania 
- aplikovať komunikačné techniky v spoločenskom styku, v komunikácii s obchodnými partnermi, 

zákazníkmi a spolupracovníkmi, 

- voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a predmety, 
- zabezpečovať bežnú údržbu pracovných prostriedkov, ktoré používa, 
- preukázať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 
- spracovávať dokumentáciu jednotlivých profesií využitím IKT na úrovni medzinárodného certifikátu 

ECDL, 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie. 

Obsahové štandardy 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a poskytovaní služieb cestovného ruchu 

Obsahový štandard poskytuje žiakovi poznatky a praktické zručnosti z oblasti bezpečnosti a ochrany 
pri práci, ktoré sú dôležité pri práci v oblasti cestovného ruchu – pri práci s klientom počas zájazdov, 
počas sprievodcovskej akcie, počas poskytovania animačných služieb.  

Informačné technológie v E-obchode 

Cieľom predmetu informačné technológie v elektronickom obchode je oboznámiť žiakov so softvéro-
vými možnosťami riešenia praktických úloh z oblasti elektronického podnikania v cestovnom ruchu, 
poskytnúť im vedomosti o elektronickom obchodovaní, podnikaní, internetovom obchode, ďalej oboz-
námiť ich s možnosťami vyhľadávania, tvorbou ponúk, získavaní si kupujúcich a návštevníkov webovej 
stránky, pričom sa obsah predmetu zameriava predovšetkým na praktické osvojenie týchto technológií 
a používanie programových produktov. Absolvovanie vyučovacieho procesu má poskytnúť žiakom 
dostatočné odborné vedomosti na vstup do reálnej praxe v konkrétnych odvetviach cestovného ruchu. 
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„ 
25.1.1 Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory – večerné vzdeláva-

nie: 

Cieľové zložky vzdelávania 

Počet týždenných 
vyučovacích hodín 

vo vzdelávacom 
programe5 za štú-

dium 

Minimálny celkový 
počet hodín za štú-

dium 

Všeobecné vzdelávanie 2  64 

Odborné vzdelávanie 16 512 

Disponibilné hodiny  2 64 

CELKOM 20 640 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimálny počet 
týždenných vyučo-

vacích hodín vo 
vzdelávacom prog-

rame za štúdium 

Minimálny celkový 
počet hodín za štú-

dium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 2 64 

Jazyk a komunikácia 
• slovenský jazyk a literatúra 

0,5 16 

Človek a spoločnosť 
• občianska náuka 

0,5 16 

Matematika a práca s informáciami 
• matematika 

 
1 

 
32 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 16 512 

Teoretické vzdelávanie 2 64 

Praktická príprava 14 448 

Disponibilné hodiny 2 64 

SPOLU 20 640 

25.1.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory – 
večerné vzdelávanie: 

a) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávania predmet náboženstvo (podľa 
konfesie).  

b) Predmet informatika môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov.  

c) Praktické vyučovanie vymedzené v rámcových učebných plánoch sa zaraďuje 
v zodpovedajúcom rozsahu, s ohľadom na predchádzajúce vzdelanie žiakov 
a získanú kvalifikáciu alebo prax tak, aby boli splnené požiadavky štátneho vzdeláva-
cieho programu na kompetencie absolventa. 

d) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 
kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie po-
žadovaných praktických zručností a činností formou odborného výcviku. Na odbor-
nom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných 

                                            
5
 Minimálny počet týždenných hodín je 10 (rozpätie 10 – 15 hodín) 
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právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy sa riadi vše-
obecne záväznými právnymi predpismi.  

e) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia  
na strednej odbornej 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 do-
tácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširu-
júceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny sú spo-
ločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie. 

f) Dĺžka externej formy štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia.  

g) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je mini-
málne 10 hodín a maximálne 15 hodín v jednom ročníku, celkovo za celé štúdium 
minimálne hodín 640 a maximálne 960 hodín. 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 a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky. 

25.1.3 Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory s vyučovacím jazy-
kom národnostných menšín – večerné vzdelávanie: 

Cieľové zložky vzdelávania 

Počet týždenných 
vyučovacích hodín 

vo vzdelávacom 
programe6 za štú-

dium 

Minimálny celkový 
počet hodín za štú-

dium 

Všeobecné vzdelávanie 2,5 80 

Odborné vzdelávanie 16 512 

Disponibilné hodiny  1,5 48 

CELKOM 20 640 

 
 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimálny počet 
týždenných vyučo-

vacích hodín vo 
vzdelávacom prog-

rame za štúdium 

Minimálny celkový 
počet hodín za štú-

dium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 2,5 80 

Jazyk a komunikácia 
• slovenský jazyk a slovenská literatúra 
• jazyk národností a literatúra 

1 32 

Človek a spoločnosť 
• občianska náuka 0,5 16 

Matematika a práca s informáciami 
• matematika 

1 32 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 16 512 

Teoretické vzdelávanie 2 64 

Praktická príprava 14 448 

                                            
6
 Minimálny počet týždenných hodín je 10 (rozpätie 10 – 15 hodín) 
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Disponibilné hodiny 1,5 48 

SPOLU 20 640 

25.1.4 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory 
s vyučovacím jazykom národnostných menšín – večerné vzdelávanie: 

a) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávania predmet náboženstvo (podľa 
konfesie).  

b) Predmet informatika môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov.  

c) Praktické vyučovanie vymedzené v rámcových učebných plánoch sa zaraďuje 
v zodpovedajúcom rozsahu, s ohľadom na predchádzajúce vzdelanie žiakov 
a získanú kvalifikáciu alebo prax tak, aby boli splnené požiadavky štátneho vzdeláva-
cieho programu na kompetencie absolventa. 

d) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 
kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie po-
žadovaných praktických zručností a činností formou odborného výcviku. Na odbor-
nom 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 sa riadi vše-
obecne záväznými právnymi predpismi.  

e) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia  
na strednej odbornej 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 do-
tácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširu-
júceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny sú spo-
ločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie.  

f) Dĺžka externej formy štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia. 

g) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je mini-
málne 10 hodín a maximálne 15 hodín v jednom ročníku, celkovo za celé štúdium 
minimálne hodín 640 a maximálne 960 hodín. 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 a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky. 

25.1.5 Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory – diaľkové vzdeláva-
nie: 

Cieľové zložky vzdelávania 

Počet týždenných 
konzultačných ho-

dín vo vzdelávacom 
programe7 za štú-

dium 

Minimálny celkový 
počet hodín za štú-

dium 

Všeobecné vzdelávanie 2 64 

Odborné vzdelávanie 8 256 

Disponibilné hodiny  2 64 

CELKOM 12 384 

                                            
7
 Minimálny počet týždenných konzultačných hodín je 6 (rozpätie 6 – 7 hodín) 
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Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimálny počet 
týždenných konzul-
tačných hodín vo 

vzdelávacom prog-
rame za štúdium 

Minimálny celkový 
počet hodín za štú-

dium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 2 64 

Jazyk a komunikácia 
• slovenský jazyk a literatúra 

0,5 
16 
 

Človek a spoločnosť 
• občianska náuka 

0,5 16 

Matematika a práca s informáciami 
• matematika 

 
1 

 
32 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 8 256 

Teoretické vzdelávanie 2 64 

Praktická príprava 6 192 

Disponibilné hodiny 2 64 

SPOLU 12 384 

25.1.6 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory – 
diaľkové vzdelávanie: 

a) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávania predmet náboženstvo (podľa 
konfesie). 

b) Predmet informatika môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov.  

c) Praktické vyučovanie vymedzené v rámcových učebných plánoch sa zaraďuje 
v zodpovedajúcom rozsahu, s ohľadom na predchádzajúce vzdelanie žiakov 
a získanú kvalifikáciu alebo prax tak, aby boli splnené požiadavky štátneho vzdeláva-
cieho programu na kompetencie absolventa. 

d) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 
kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie po-
žadovaných praktických zručností a činností formou odborného výcviku. Na odbor-
nom 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 sa riadi vše-
obecne záväznými právnymi predpismi.  

e) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia  
na strednej odbornej 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 do-
tácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširu-
júceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny sú spo-
ločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie.  

f) Dĺžka externej formy štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia.  

g) Počet týždenných konzultačných hodín v školských vzdelávacích programoch je mi-
nimálne 6 hodín a maximálne 7 konzultačných hodín v jednom ročníku, celkovo za 
celé štúdium minimálne 384 hodín a maximálne 448 hodín. Do celkového počtu ho-
dín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bu-
de predmetom školských učebných plánov. Časová rezerva sa využije na opakovanie 
a doplnenie učiva a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky. 
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25.1.7 Rámcový učebný plán pre 2-ročné učebné odbory s vyučovacím jazy-
kom národnostných menšín – diaľkové vzdelávanie: 

Cieľové zložky vzdelávania 

Počet týždenných 
konzultačných ho-

dín vo vzdelávacom 
programe8 za štú-

dium 

Minimálny celkový 
počet hodín za štú-

dium 

Všeobecné vzdelávanie 2,5 80 

Odborné vzdelávanie 8 256 

Disponibilné hodiny  1,5 48 

CELKOM 12 384 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimálny počet 
týždenných konzul-
tačných hodín vo 

vzdelávacom prog-
rame za štúdium 

Minimálny celkový 
počet hodín za štú-

dium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 2,5 80 

Jazyk a komunikácia 
• slovenský jazyk a slovenská literatúra 
• jazyk národností a literatúra 

1 32 

Človek a spoločnosť 
• občianska náuka 0,5 16 

Matematika a práca s informáciami 
• matematika 

1 32 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 8 256 

Teoretické vzdelávanie 2 63 

Praktická príprava 6 192 

Disponibilné hodiny 1,5 48 

SPOLU 12 384 

25.1.8 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné učebné odbory 
s vyučovacím jazykom národnostných menšín – diaľkové vzdelávanie: 

a) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávania predmet náboženstvo (podľa 
konfesie).  

b) Predmet informatika môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov.  

c) Praktické vyučovanie vymedzené v rámcových učebných plánoch sa zaraďuje 
v zodpovedajúcom rozsahu, s ohľadom na predchádzajúce vzdelanie žiakov 
a získanú kvalifikáciu alebo prax tak, aby boli splnené požiadavky štátneho vzdeláva-
cieho programu na kompetencie absolventa. 

d) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 
kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie po-
žadovaných praktických zručností a činností formou odborného výcviku. Na odbor-
nom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných 

                                            
8 Minimálny počet týždenných konzultačných hodín je 6 (rozpätie 6 – 7 hodín)

 



Dodatok č. 8 
k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre skupinu odborov 62 Ekonomické vedy; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby I, II  29 

právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy sa riadi vše-
obecne záväznými právnymi predpismi. 

e) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia  
na strednej odbornej 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 do-
tácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširu-
júceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny sú spo-
ločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie.  

f) Dĺžka externej formy štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia. 

g) Počet týždenných konzultačných hodín v školských vzdelávacích programoch je mi-
nimálne 6 hodín a maximálne 7 konzultačných hodín v jednom ročníku, celkovo za 
celé štúdium minimálne 384 hodín a maximálne 448 hodín. Do celkového počtu ho-
dín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bu-
de predmetom školských učebných plánov. Časová rezerva sa využije na opakovanie 
a doplnenie učiva a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky. 


