Profil absolventa študijného odboru 6421 4 spoločné stravovanie

Absolvent dvojročného študijného odboru 6421 4 Spoločné stravovanie po ukončení štúdia
úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného
odborného vzdelania. Po ukončení prípravy samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí
v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných
prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, uviesť hostí a poskytnúť pomoc klientom pri
výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť
jednoduché jedlá, minútky, šaláty, a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na
slávnostné príležitostí. Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené so
stolovaním. Vie prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch,
poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov, ovláda zásady vedenia
administratívy a účtovania v prevádzke, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, inkasovať tržby, písať
jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať a skladovať potraviny a používané predmety
(poháre, nádoby, príbory a pod.).
V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky na krátkodobú
pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na
rozsah zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udržiavanie rovnováhy, rozlišovanie
čuchových podnetov, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav,
prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania
a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Požiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb
a farebných odtieňov, rozlišovanie chuti, samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaži.
Povolanie čašník, servírka nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto
pracovnej pozície. Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním alebo
neodporúčaním výkonu tejto pozície je možné iba po konzultácii s lekárom. Absolventi sa uplatnia
v pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, prevádzkar,
vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu
a spoločného stravovania.
Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch – anglickom a francúzskom,
riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti
a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu
ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom
a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný
rast a výkonnosť v práci.
Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať
v štúdiu pre absolventov štvorročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia
na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na ISCED 4
prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.
Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy
povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie.
Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností
a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

Učebný plán

Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Janka Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
GASTRONOMICKÉ SLUŽBY
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
6421 4 spoločné stravovanie
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
2 roky
večerná, externá, štúdium jednotlivých predmetov
štátna
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
16

2.
15

Spolu
31

Slovenský jazyk a literatúra b)

4

4

8

Anglický jazyk b)

4

3

7

Ruský jazyk /
Nemecký jazyk b)
Dejepis

3

3

6

1

1

2

Chémia
Matematika

1
2

1
2

2
4

Informatika b)

1

1

2

Telesná a športová výchova
b), e)

-

-

-

17
6

19
6

36
12

Ekonomika

1

1

2

Účtovníctvo a štatistika

1

2

3

Hospodárska korešpondencia

1

1

2

Právna náuka

1

-

1

Technika prevádzky

2
8

2
6

4
14

Odborná prax b), f)

6

6

12

Aplikovaná výpočtová
technika b)

2

-

2

Všeobecnovzdelávacie predmety

Jazyk a komunikácia

Človek, hodnoty
a spoločnosť
Človek a príroda
Matematika a práca
s informáciami
Zdravie a pohyb
Odborné vzdelávanie

Teoretické vzdelanie

Praktická príprava
Voliteľné predmety

Teoretické vzdelanie

3

7

9

Cestovný ruch

-

2

2

Manažment v spoločnom
stravovaní

1

2

3

Marketing

1

-

1

Hotelové služby

-

2

2

Náuka o nápojoch

1

1

2

33

34

67

Účelové cvičenie

-

-

-

Telovýchovno-výcvikový kurz

-

-

-

Spolu
Účelové kurzy
Ochrana života
a zdravia

Prehľad využitia týždňov
1. ročník

2. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu
Maturitná skúška

33
-

30
2

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie,
výchovno-vzdelávacie akcie ai.)
Účasť na odborných akciách

6

5

1

-

Spolu týždňov

40

37

Činnosť

Poznámky k učebnému plánu:

a) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 66 hodín, maximálne 70 hodín. Školský
rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov,
v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32
týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov).
Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na
tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na prípravu a absolvovanie maturitnej
skúšky.
Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.
Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský - podľa podmienok školy. Výučba
anglického jazyka sa realizuje s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku. Výučba
druhého cudzieho jazyka sa realizuje s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku.
Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná výchova. Škola môže
presunúť vymedzenú časovú dotáciu pre telesnú výchovu do disponibilných hodín do časti
všeobecné vzdelávanie a využiť ju na posilnenie týždenných vyučovacích hodín pre tie
predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové.
Praktická príprava sa v dennej forme štúdia realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. Na
cvičeniach a praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa
riadi platnou legislatívou. V iných formách štúdia vyučovací predmet prax nie je súčasťou
vyučovania. Škola môže presunúť vymedzenú časovú dotáciu pre predmet prax do
disponibilných hodín do časti odborné vzdelávanie a využiť ju na posilnenie týždenných
vyučovacích hodín pre tie predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové.
Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom
programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití
rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania. Disponibilné
hodiny zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov a potreby regiónu, ako aj personálne a priestorové
podmienky školy. Disponibilné hodiny posilňujú profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na
maturitné skúšky a prijímacie konanie na ďalšie štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie
medzipredmetových vzťahov na vyššej úrovni. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie
základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva
(voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny na všeobecné vzdelávanie sa
nemôžu využiť na odborné vzdelávanie a naopak.
Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

