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1  ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE 

 

Názov školy 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 
Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

Názov školského vzdelávacieho programu „CESTOVNÝ RUCH“ 

Kód a názov ŠVP 
62 Ekonomické vedy, 
63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 

Kód a názov študijného odboru 6314 Q  cestovný ruch 

Stupeň vzdelania vyššie odborné vzdelanie  

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denné 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 31. augusta 2018 

Miesto vydania  Zdravotnícka 3, 940 51  Nové Zámky 

Dátum aktuálneho prerokovania ŠkVP so SaPO:  
Republiková únia zamestnávateľov  
30. septembra 2019 

Platnosť ŠkVP 01. september 2018 začínajúc prvým ročníkom 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 
 

Titul, meno, priezvisko Pracovná pozícia Telefón e-mail Iné 

Ing. Miroslav Bohát 
 
Riaditeľ školy 
 

035/6428623 skola@hosnz.sk 035/6428623 

PaedDr. Eurydika 
Stankovičová 

Zástupca riaditeľa pre 
všeobecné vzdelávanie 

035/6428623 skola@hosnz.sk 035/6428623 

Mgr. Tibor Mészároš 
Zástupca riaditeľa pre 
odborné vzdelávanie 

035/6428623 skola@hosnz.sk 035/6428623 

Ing. Anna Bukovská 
Zástupca riaditeľa pre 
technicko-ekonomický 
úsek 

035/6428623 skola@hosnz.sk 035/6428623 

Ing. Viktória Hévízová 
 
Výchovný poradca 
 

035/6428623 skola@hosnz.sk 035/6428623 

 

Zriaďovateľ:  

Nitriansky samosprávny kraj 
Odbor školstva 

Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
e-mail: info@unsk.sk 

       

 

 
         RNDr. Vladimír Gubiš                         Ing. Miroslav Bohát 
vedúci odboru školstva Úradu NSK      riaditeľ školy  
                  

Nové Zámky, 31. 08. 2021 
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Názov školy 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 
Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

Názov školského vzdelávacieho programu „CESTOVNÝ RUCH“ 

Kód a názov ŠVP 
62 Ekonomické vedy, 
63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 

Kód a názov študijného odboru 6314 Q  cestovný ruch 

Stupeň vzdelania vyššie odborné vzdelanie  

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

 

Platnosť ŠkVP 
Revidovanie 
ŠkVP 

Dátum  Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

Platnosť ŠkVP od 01.09.2018 
Schválenie ŠkVP „CESTOVNÝ RUCH“ začínajúc 1. ročníkom 
v školskom roku 2018/2019 

Aktualizovanie 
ŠkVP od 

01.09.2019 
Aktualizácia časti 3. Charakteristika školy – SWOT analýza, 
doplnená spolupráca so základnými, strednými a vysokými školami. 
Aktualilzácia obsahu v predmete aplikovaná informatika. 

Aktualizovanie 
ŠkVP od: 

01.09.2020 
Aktualizácia úvodných identifikačných údajov, aktualizácia časti 3.6 
Spolupráca so zamestnávateľmi, časti 3.7 Charakteristika 
pedagogického zboru a aktualizácia poznámok k učebnému plánu. 

Aktualizovanie 
ŠkVP od: 

01.09. 2021 
Aktualizácia časti 3.2 Veľkosť a vybavenie školy, 3.7 
Charakteristika pedagogického zboru, zmena výchovného 
poradcu. 

Aktualizovanie 
ŠkVP od: 

  

Aktualizovanie 
ŠkVP od: 

  

Aktualizovanie 
ŠkVP od: 

  

Aktualizovanie 
ŠkVP od: 

  

Aktualizovanie 
ŠkVP od: 

  

Aktualizovanie 
ŠkVP od: 
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2  POSLANIE, VÍZIA A CIELE ŠKOLY 

Názov školy 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 

Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

Názov školského vzdelávacieho programu „CESTOVNÝ RUCH“ 

Názov študijného odboru 6314 Q  cestovný ruch 

Kód a názov ŠVP 
62 Ekonomické vedy,  
63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 

Forma štúdia  denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

 

Poslaním výchovy a vzdelávania na našej škole je: 

- Pripravovať kvalitných žiakov pre trh práce a tak zabezpečiť reprodukciu pracovnej sily v odboroch so 

zameraním na obchod a služby v oblasti spoločného stravovania a cestovného ruchu a finančníctva 

v našom regióne. 

- Poskytovať kvalitné odborné vzdelávanie, odovzdávať vedomosti, skúsenosti a pripravovať žiakov na 

povolania a získanie prvej kvalifikácie priamo na pracoviskách zamestnávateľov. 

-  Vychovať vzdelaných odborníkov, ktorí dokážu žiť a tvoriť nové a trvalé hodnoty pre konkrétnych 

zamestnávateľov. 

- Vytvárať platformu spolupráce v našom regióne medzi zamestnávateľmi a ponukou vzdelávacích 

kapacít v odboroch so zameraním na obchod a služby v oblasti spoločného stravovania, cestovného 

ruchu a finančných služieb. Vybudovať dlhodobú spoluprácu medzi zamestnávateľmi a našou školou. 

- Prepojenie odborného vzdelávania s potrebami praxe a so zamestnávateľmi. 

- Podpora kariérneho poradenstva za účelom orientácie žiaka na potreby trhu práce. 

- Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie zodpovedajúce najnovším trendom pre prípravu na 

povolanie.  

- Nastaviť kritériá a požiadavky pre priestorové vybavenie vo vzťahu k príprave na povolanie, bezpečnosti 

práce, hygienickým požiadavkám, životnému prostrediu, efektívnosti prevádzky, otvorenosti školy pre 

mimoškolské aktivity, verejnosti a iné.  

- Vytvárať estetické pracovné prostredie vo vyučovacom procese. 

-  Vychovať mladého človeka schopného samostatne sa rozhodovať a za svoje rozhodnutia niesť 

zodpovednosť, vedieť sa presadiť, ale zároveň rešpektovať potreby a názory ostatných. 

- Vytvárať podmienky na získanie kľúčových kompetencií. 

- Presadzovať a realizovať zážitkové a tvorivé metódy vo vyučovaní. 

- Podporovať rozvoj pohybových aktivít žiakov v moderne vybavenej športovej hale a na viacúčelovom 

ihrisku. 

- Venovať sa výchove k rodičovstvu a manželstvu. 

- Rozvíjať a posilňovať kvalifikovaný pedagogický zbor jeho stabilizáciou. 

- Vytvárať dobrú klímu v škole, ktorá je predpokladom dobrých medziľudských vzťahov. 
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- Ponúkať odborné semináre, prednášky a organizovať kurzy zamerané na prípravu somelierov, 

barmanov, baristov a carvingu pre našich žiakov. 

- V oblasti celoživotného vzdelávania poskytovať odborné vzdelávanie pre verejnosť cez rekvalifikačné 

kurzy pre predavačov, kuchárov, čašníkov, somelierov, baristov, barmonov ale i sprievodcov 

v cestovnom ruchu. 

Víziou našej školy je: 

- Byť rešpektovaným partnerom zamestnávateľom pre odborné vzdelávanie a prípravu v našom regióne. 

- Ponúkať profesionálne vzdelávanie a poradenské služby pre zamestnávateľov, žiakov a rodičov. 

- Využívať kompetencie personálneho tímu pre rozvoj ekonomiky v našom regióne. 

- Budovať centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti obchodu, gastronómie a cestovného 

ruchu v našom regióne. 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi: 

- Získať kompetencie, a to najmä v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií, 

komunikácie v cudzom jazyku, finančnej a čitateľskej gramotnosti a obzvlášť kompetencie odborné, a to 

teoretické a praktické spôsobilosti a zručnosti, podnikateľské schopnosti, aj kompetencie vedúce 

k celoživotnému vzdelávaniu a učeniu sa. 

- Rozvíjať zručnosti, tvorivé schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich 

s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce. 

-  Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej a demokratickej spoločnosti, v duchu porozumenia 

a znášanlivosti, priateľstva medzi národnostnými a etnickými skupinami, náboženskej tolerancie. 

- Naučiť sa rozvíjať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať. 

- Naučiť sa pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť. 

- Posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám. 

- Naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie a naučiť sa chrániť si svoje zdravie, vrátane zdravého 

životného štýlu a ochrany životného prostredia. 

- Rešpektovať etické hodnoty spoločnosti. 

     Naša škola vytvára otvorené, priateľské, bezpečné a meniace sa prostredie pre žiakov i učiteľov, ktorí 

sú dostatočne motivovaní k dosahovaniu lepších výsledkov. Interakcia učiteľ - žiak má dobrú úroveň, existuje 

dôvera a vzájomný rešpekt. V našej škole vládne podporujúca a podnetná klíma, klíma dôvery a otvorenej 

komunikácie. Sociálnu klímu neustále  monitorujeme, využívame rôzne nástroje merania jej kvality. 

 Pedagogickým pracovníkom poskytujeme dostatočnú slobodu a autonómiu. Kultúra školy je 

podporovaná vydávaním školského časopisu.  

 Na školu, učiteľov a žiakov sú kladené stále vyššie nároky na odborné vzdelávanie zo strany 

zamestnávateľských zväzov a stavovských a profesijných organizácií. Odbornosť a profesionálnu orientáciu 

našej školy garantuje Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti gastronómie, obchodu 

a cestovného ruchu, ktoré úzko spolupracuje s Republikovou úniou zamestnávateľov, Zväzom obchodu a 

Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Veríme, že COVP prispieva ku skvalitneniu prípravy 

absolventov školy, ktorí budú uplatniteľní na trhu práce u konkrétnych zamestnávateľov v našom regióne.  
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3   VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Názov školy 
Stredná odborná škola  hotelových  služieb a obchodu 

Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

Názov školského vzdelávacieho programu „CESTOVNÝ RUCH“ 

Názov študijného odboru 6314 Q  cestovný ruch 

Kód a názov ŠVP 
62 Ekonomické vedy,  
63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 

Forma štúdia  denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

 

3.1 Charakteristika školy – SWOT analýza 

        Naša škola vznikla v roku 1994. Od svojho vzniku prešla významnými obdobiami rozvoja. Niekoľkokrát 

zmenila názov a zriaďovateľa, vždy však kládla dôraz na kvalitnú prípravu mladých ľudí s cieľom ich ďalšieho 

uplatnenia sa na domácom i medzinárodnom trhu práce. Históriu a vývoj školy charakterizujú tri významné 

obdobia. 

 Prvé obdobie je obdobím vzniku a začiatkom fungovania školy. Škola nebola vyprofilovaná, 

zabezpečovala vyučovanie v rôznych študijných a učebných odboroch ako napríklad strojárske, 

elektrotechnické či predavačské. Nemala ani vlastné priestory.  

 Pre druhé obdobie je charakteristický dynamický vývoj, vybudovanie nových priestorov, dokončenie 

novostavby na Slovenskej ulici a profilácia školy. Postupne škola získala významné postavenie v našom meste. 

Pedagogický zbor i skupina nadšených odborných pracovníkov školy dokázali za pomerne krátke obdobie 

vybudovať kvalitnú strednú školu regionálneho významu so študijnými a učebnými odbormi v oblasti obchodu, 

podnikania, spoločného stravovania, cestovného ruchu a hotelierstva. V rámci jednej školy, v harmonickej 

symbióze pod jednou strechou, existovali tri príbuzné vzdelávacie inštitúcie Stredné odborné učilište obchodu 

a spoločného stravovania, Dievčenská odborná škola so zameraním na obchod a podnikanie a Hotelová 

akadémia.  

 Tretie obdobie je obdobím experimentálneho overovania nových študijných a učebných odborov 

v oblasti obchodu a spoločného stravovania. Najnovšie obdobie je charakteristické budovaním Centra 

odborného vzdelávania a prípravy, ako i celoživotného vzdelávania v poskytovaní rekvalifikačných kurzov 

a zapojenia sa školy do systému duálneho vzdelávania. Dnes škola poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie 

v oblasti finančníctva a cestovného ruchu. 

V súčasnosti naša škola má pevné a rozhodujúce miesto vo vzdelávacej sústave v našom regióne. 

Škola je vyprofilovaná a zameraná na skupinu študijných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod 

a služby I, II. V našom regióne je dobre rozvinutá maloobchodná a veľkoobchodná sieť, ktorá zabezpečuje 

rýchle a kvalitné služby konečným zákazníkom. Nachádza sa tu široká sieť obchodných reťazcov – Tesco, Billa, 

Lidl, Kaufland, CBA, COOP Jednota, s.d., dm drogérie markt, s.r.o., NAY, s.r.o., nákupné stredisko Aquario, 

reštauračné a hotelové zariadenia a cestovné kancelárie, ale i sieť pobočiek komerčných bánk a poisťovní. 

          Na realizáciu strategických cieľov v obchode a hotelových službách je potrebné vychovať 

kvalifikovaných odborníkov. Naša škola, ako jediná vyprofilovaná v danom regióne, už dlhé roky zabezpečuje 
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prípravu kvalifikovaného personálu v oblasti obchodu a služieb v oblasti spoločného stravovania a cestovného 

ruchu a v súčasnosti sa zameriava i na oblasť finančníctva. 

Na základe podrobnej analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali 

všetky pozitíva a negatíva prípravy v odbornom vzdelávaní a príprave na našej škole, ktoré nám signalizovali 

podnikatelia, zamestnávateľské zväzy a predstavitelia zamestnávateľov - obchodných reťazcov, hotelov a 

reštaurácií, bánk a poisťovní, čo všetko treba zmeniť, čo ponechať a inovovať v školských vzdelávacích 

programoch, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu kvalitnú úroveň. Identifikovali sme množstvo 

zamestnaneckých príležitostí pre našich absolventov v rôznych obchodných reťazcoch, 

supermarketoch, v reklamných a marketingových agentúrach, hoteloch a reštauráciách, podnikoch cestovného 

ruchu a v pobočkách komerčných bánk a poisťovní. Absolventi sa môžu uplatniť v rôznych pracovných 

pozíciách v oblasti obchodu, marketingu, spoločného stravovania, cestovného ruchu a finančníctva ako radoví 

zamestnanci alebo zamestnanci na strednej riadiacej úrovni.  

Vychádzajúc zo SWOT analýzy: 

Silné stránky školy sú: 

1. Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti cestovného ruchu, hotelových 

služieb a obchodu. 

2. Praktickú prípravu žiakov realizujeme aj v systéme duálneho vzdelávania, ktorý vytvára partnerský 

vzťah medzi zamestnávateľom, školou a žiakom. 

3. Škola získala medzinárodný certifikát ISO 9001 v odbore výchovno-vzdelávacia činnosť a Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy. 

4. Škola zabezpečuje ďalšie vzdelávanie v 7 akreditovaných vzdelávacích programoch v rámci 

celoživotného vzdelávania. 

5. Škola má stabilné postavenie vo výchovno-vzdelávacom systéme škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Nitrianskeho samosprávneho kraja a má dobré meno v meste a regióne. 

6. Škola má relatívne nové priestory na výuku a zrekonštruované dielne pre praktickú prípravu. 

7. Škola má vypracovaný kvalitný školský vzdelávací program, ktorý každým rokom aktualizuje podľa 

požiadaviek trhu práce a zamestnávateľov. 

8. Škola umožňuje absolventom získať medzinárodný certifikát odbornej spôsobilosti Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory platný vo všetkých štátoch Európskej únie. 

9. Škola má moderne vybavené učebne pre výuku odborných predmetov, výpočtovej techniky a jazykové 

laboratórium. 

10. Pre športovú činnosť žiakov škola využíva svoje priestory – moderne vybavenú telocvičňu 

a multifunkčné ihrisko. 

11. Škola ponúka bohatú krúžkovú a záujmovú činnosť i mimo vyučovania. 

12. Škola má dlhoročné skúsenosti s realizáciou spoločných zahraničných projektov (študentské výmenné 

pobyty). 

13. Škola poskytuje odbornú prax v špičkových hoteloch doma a zahraničnú prax v Grécku, Anglicku, 

Slovinsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Česku, Taliansku a na Cypre. 
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14. Škola realizuje kurzy pre žiakov s možnosťou získať osvedčenie o absolvovaní barmanského, 

sommeliérskeho, baristického kurzu a kurzu dekoratívneho vyrezávania – carving fruit. 

15. Škola má dlhoročnú spoluprácu so zamestnávateľmi a podnikateľmi v oblasti obchodu a cestovného 

ruchu. 

16. Škola využíva vo vyučovacom procese moderné informačné nástroje, napr. elektronická triedna kniha. 

 Slabé stránky školy sú: 

1. Vysoký počet problémových žiakov zo základných škôl v učebných odboroch. 

2. Dve budovy školy a z toho vyplývajúce nutné prechody učiteľov a žiakov. 

3. Slabá spolupráca rodičov so školou. 

 Riziká pre školu sú: 

1. Nepriaznivý demografický vývoj v našom regióne. 

2. Nezáujem žiakov študovať na stredných odborných školách. 

3. Nepružná legislatíva v oblasti školstva a tiež cestovného ruchu. 

4. Strata záujmu žiakov o štúdium v učebných odboroch a študijných odboroch so zameraním na obchod. 

 

3.2 Veľkosť a vybavenie školy 

Naša škola je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou a jej zriaďovateľom je NSK v Nitre. 

Priestorové podmienky vo vzťahu k počtu žiakov, pracovným podmienkam žiakov a učiteľov sú veľmi dobré. 

Vyučovanie je zabezpečené v dvoch budovách: na Zdravotníckej ul. č. 3 a na Slovenskej ulici č 70.     

  V budove na Zdravotníckej ulici sa vyučujú odbory zamerané na obchod a podnikanie, a to študijný 

odbor pracovník marketingu, študijný odbor obchod a podnikanie a odbory zamerané na spoločné stravovanie, 

a to učebné odbory: čašník, servírka, kuchár, hostinský,-á, a nadstavbové štúdium v študijnom odbore spoločné 

stravovanie. Budova je päťpodlažná, vybavená výťahom, čo umožňuje prístupnosť na každé podlažie aj pre 

žiakov so zdravotným postihnutím. V budove je 13 učební na bežné vyučovanie, 6 učební informatiky, 2 

jazykové učebne, 3 multimediálne učebne vybavené interaktívnymi tabuľami a počítačmi, 1 odborná učebňa pre 

vyučovanie ekonomických predmetov – pre cvičnú firmu, 1 učebňa pre výuku praktických zručností pre cvičnú 

firmu a aplikovanú ekonomiku. Pre učiteľov je k dispozícii 10 kabinetov, ktoré sú umiestnené na jednotlivých 

poschodiach. Všetky kabinety sú vybavené počítačom s pripojením na internet. Na prízemí sa nachádza sklad 

učebníc, bufet, ktorý slúži na nákup potravín a nápojov pre žiakov a učiteľov. Na prvom poschodí sa nachádza 

riaditeľstvo školy, kancelárie zástupcov riaditeľa školy a ekonomický úsek. Na druhom poschodí je zborovňa 

vybavené kopírkou a tlačiarňou, ktorá slúži učiteľom na prípravu materiálov na vyučovanie. Na štvrtom poschodí 

sa nachádza miestnosť pre prácu školského psychológa a archív. Na každom podlaží sa nachádzajú sociálne 

zariadenia pre žiakov a učiteľov. V areáli na Zdravotníckej ulici sa nachádzajú 2 futbalové trávnaté ihriská 

a jedno asfaltové multifunkčné ihrisko, ktoré slúžia na výučbu telesnej a športovej výchovy, ale aj na realizáciu 

športových krúžkov a iných športových aktivít. 

V budove na Slovenskej ulici sa vyučujú študijné odbory hotelová akadémia a pomaturitné odbory 

štúdia vyššej odbornej školy. V budove je 16 učební na bežné vyučovanie, 3 učebne informatiky, 1 jazyková 

učebňa, 3 multimediálne učebne vybavené interaktívnymi tabuľami a počítačmi, 1 odborná učebňa pre 

vyučovanie ekonomických predmetov, 4 odborné učebne stolovania, 4 odborné učebne technológie prípravy 
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pokrmov, 2 odborné učebne pre praktickú prípravu pracovníka marketingu, 1 relaxačná učebňa, kongresová 

miestnosť, odborná učebňa pre spoločenské podujatia s priľahlou kuchyňou, telocvičňa a posilňovňa. Pre 

učiteľov je k dispozícii 7 kabinetov, ktoré sú umiestnené na prízemí a na druhom poschodí. Všetky kabinety sú 

vybavené počítačom s pripojením na internet. Na prízemí sa nachádza bufet, ktorý slúži na nákup potravín 

a nápojov pre žiakov a učiteľov. Na prvom poschodí je kancelária zástupcu riaditeľa školy, zborovňa vybavená 

kopírkou a tlačiarňou, ktorá slúži učiteľom na prípravu materiálov na vyučovanie. Na prvom poschodí sa 

nachádza sklad učebníc a tiež knižnica. Sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov sa nachádzajú na prízemí 

a na druhom poschodí. V areáli na Slovenskej ulici sa nachádza multifunkčné ihrisko s umelou trávou, ktoré 

slúži na výučbu telesnej a športovej výchovy, ale aj na realizácii športových krúžkov a iných športových aktivít. 

Súčasťou telocvične je 1 posilňovňa a miesto pre stolný tenis. 

Žiacke centrum Mladosť sa nachádza v centre mesta Nové Zámky na ulici Bratov Baldigarovcov č. 14. 

Je to jednoposchodová budova s podpivničením. Naša škola v Žiackom centre Mladosť zabezpečuje praktickú 

prípravu pre žiakov študijného odboru pracovník marketingu a učebných odborov hostinský, hostinská, čašník, 

servírka a kuchár, cukrár, kde vyučovanie prebieha za priamej účasti zákazníka a hosťa pod vedením majstra 

odbornej výchovy.  

Pre žiakov študijného odboru pracovník marketingu slúži dielňa pozostávajúca z časti predajňa potravín a 

lahôdky, ku ktorej sú pridružené tri príručné sklady.  

Pre učebný odbor kuchár a hostinský, hostinská slúži na prvom poschodí kuchyňa, ktorá má 5 oddelení -  

oddelenie studenej kuchyne, oddelenie na prípravu hotových jedál a minútok, oddelenie na prípravu múčnych 

jedál, oddelenie čistenia zeleniny a oddelenie umývania čierneho riadu. Ku kuchyni patrí jeden príručný sklad 

potravín.   

Praktická príprava v učebnom odbore čašník, servírka a hostinský, hostinská prebieha v časti reštaurácia, ktorá 

sa nachádza na prízemí Žiackeho Centra Mladosť a má kapacitu 24 miest a vo vinárni, ktorá sa nachádza 

v pivničných priestoroch, má 3 miestnosti s celkovou kapacitou 36 miest.   

Na prvom poschodí je k dispozícii odborná učebňa, ktorá sa využíva na inštruktáž. Žiaci majú k dispozícii šatne 

a sociálne zariadenia (sprchy a WC) v členení chlapci a dievčatá. Tu sa nachádza i kancelária hlavného majstra 

a kabinet pre majstrov odbornej výchovy. Zamestnancom sú k dispozície sociálne zariadenia (WC, sprchy, 

šatne). Pre zabezpečenie hygieny priestorov Žiackeho centra Mladosť je zriadený sklad čistiacich 

a hygienických potrieb. V budove sa nachádza  malý nákladný výťah, ktorý slúži na prepravu potravín a jedál. 

 

3.3    Plánované aktivity školy 

Záujmové aktivity: 

 športové krúžky - stolný tenis, futbal, hokejbal, bedminton, športové hry, pohybom ku zdraviu, turistický, 

muscle and fitness, 

 krúžky zamerané na praktickú prípravu (napr. strojopisecký krúžok, krúžok účtovníctva pre podnikateľov, 

krúžok Banky v akcii, krúžok Myslím ekonomicky, gastronomický, barmanský, someliersky a baristický 

krúžok), 

 jazykové krúžky - odborná nemčina a odborná angličtina, 

 krúžok matematicko-internetový, počítačový krúžok, zdravotný a enviromentálny krúžok, čitateľsko-

filmový, krúžok - matematika hrou, 



Školský vzdelávací program                                                                         CESTOVNÝ RUCH                                                         
 

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 11 
 

 krúžky so zameraním na zručnosti – zdravotnícky, fotografický, carving fruit, čajový, výroba dekoračných 

predmetov, ozdobné balenie a dekorovanie miestností. 

Súťaže:  

 jazykové olympiády – zo slovenského jazyka a literatúry, v anglickom  jazyku, v nemeckom jazyku, 

 olympiáda ľudských práv, 

 biblická olympiáda, 

 stredoškolská odborná činnosť, 

 matematické súťaže - praktická matematika, Klokan, 

 Mladý génius, 

 literárno – dramatické súťaže - Literárne Šurany, Hviezdoslavov Kubín, Vansovej Lomnička, 

 Národný dramatický festival v anglickom jazyku, 

 športové súťaže - futbal, hádzaná, kalokagatia, hokejbal, atletika, 

 odborné súťaže zručností – Ukáž, čo vieš, Mladý tvorca, Medzinárodná súťaž v darčekovom balení a i., 

 JUVYR – celoslovenská prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov stredných odborných škôl, 

 súťaž v grafických predmetoch, 

 odborné súťaže zručností v odboroch spoločného stravovania: národné a medzinárodné: 

- súťaže  somelérov: Grand Prix – Znojemský hrozen, Vittis Trophée, 

- súťaže barmanov: Súťaž mladých barmanov HORECA, Bratislava, 

- súťaž mladých baristov: Barista junior, Danubius Gastro Bratislava,  

- súťaže vo vyrezávaní z ovocia a zeleniny – carving fruit, 

- odborné súťaže mladých kuchárov a čašníkov – Slovakia Skills – Gastro Junior TroGAS, 

- súťaž mladých kuchárov vo varení kórejských jedál a iné, 

 odborné súťaže organizované neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko – ako napr. 

Banky v akcii,  Veľtrh študentských spoločností, „Súťaž Mladý líder“, „Tím SAP“ a iné, 

 „Top turistická destinácia“ pod záštitou ministra dopravy výstavby a regionálneho rozvoja 

 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave, 

 súťaže na regionálnych kontraktačných dňoch cvičných firiem, 

 súťaže v spracovaní informácií na počítači a úprava textu na počítači, 

 súťaže v odpisoch slovenského textu pre začiatočníkov, pre pokročilých a odpisoch anglického 

a nemeckého textu pre začiatočníkov a pre pokročilých a zasielanie súťažných prác  do redakcie 

„Slovenského stenografu“, 

 súťaž v aranžovaní tabúľ z ovocia a zeleniny, súťaž o najväčšie dopestované jablko, najoriginálnejšie 

vyrezanú tekvicu - na „Dni Zdravej výživy“, ktorý je organizovaný v rámci projektu „Škola podporujúca 

zdravie“, 

 školské súťaže v tvorivom spracovaní informácií na počítači na rôzne aktuálne témy, 

 súťaž o najpútavejší plagát na tému „Drogy NIE!“  v rámci prevencie a boja proti drogám,  

 školská  „Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy“. Žiaci vo svojich prácach prezentujú svoju 

tvorivosť a kreativitu, rôznosť nápadov a netradičnosť vo vianočných výzdobách, 
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 v rámci aplikovanej ekonómie pracujú na škole dve študentské spoločnosti, ktoré zvolávajú valné 

zhromaždenie, predávajú svoje akcie a robia rôzne predajné aktivity na vianočných trhoch,  

valentínskych trhoch a veľkonočných trhoch na škole, 

 celoslovenská súťaž v tvorbe školských časopisov, 

 ekonomická olympiáda. 

Exkurzie: 

 v rámci výuky odborných predmetov sú pre žiakov každoročne organizované odborné exkurzie do 

zariadení spoločného stravovania, hotelov, supermarketov, hypermarketov a maloobchodných 

a veľkoobchodných predajní na rôzne odborné témy, s cieľom naučiť žiakov orientovať sa pri nákupoch 

potravín zdravej výživy a upozorniť ich najmä na potraviny slovenskej výroby, 

 v rámci odborného vzdelávania sa žiaci zúčastňujú aj odborných exkurzií  

 odborné exkurzie na výstavy súvisiace s gastronómiou a cestovným ruchom (Gastra – Alimenta 

Agrokomplex Nitra, Danubius Gastro – Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu - Incheba Bratislava 

a iné), 

 každoročne sa žiaci zúčastňujú odborných exkurzií na Vianočných trhoch vo Viedni, v Bratislave 

a v Nitre, na výstavisku  Agrokomplex na medzinárodnej výstave Autosalón Nitra, výstavy JUVYR, 

Mladý tvorca v Nitre, Veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, poznávacích zájazdov do Londýna, Poľska – 

Oswiedčimu,  

 v rámci odborného výcviku sú odborné exkurzie na veľtrhy a výstavy ako napr.: Mladý tvorca Nitra, 

Autosalón  Bratislava.                     

Odborné kurzy: 

– Barmanský kurz, 

– Somelierský kurz, 

– Kurz Carving Fruit, 

– Baristický kurz, 

– Kurz Pivný expert. 

Spoločenské a kultúrne podujatia: 

 Návštevy divadelných predstavení v Divadle Andreja Bagara v Nitre, 

 Slávnostná akadémia ku Dňu študentov, 

 Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, 

 Deň zdravej výživy, 

 Spoločenské akcie v Domove - penzióne dôchodcov v Nových Zámkoch, 

 Bankety a recepcie pre rodičov, 

 Vianočné, valentínske a veľkonočné trhy na škole, 

 Komisionálny predaj kníh na škole, 

 Gastronomické školské akcie – „Týždeň poľovníckej kuchyne“. 

Prezentačné akcie: 

 činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách 

súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti 

prezentujú na mnohých propagačných akciách, ktoré organizujú súkromní podnikatelia a veľké 
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obchodné reťazce. Týchto aktivít sa zúčastňujú učitelia odborných predmetov a majstri odborného 

výcviku vo funkcii pedagogického dozoru. Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov je 

ocenená tak zo strany školy, ako aj zo strany zamestnávateľov,  

 v rámci ochrany životného prostredia sa žiaci zapájajú do akcie „Separovaný odpad“ pri triedení 

odpadu, 

 v rámci pomoci sa tiež zapájajú do akcií, ako napr. Študentská kvapka krvi, finančná zbierka pre detské 

domovy, pre Útulok zvierat v Nových Zámkoch, pre Linku detskej istoty, pre Úniu nevidiacich – akcia 

„Biela ceruzka“, pre prevenciu a liečbu rakoviny – akcia „Deň narcisov“, zbierka pre deti s mentálnym 

a kombinovaným postihom v Ústave ÚSMEV v Nových Zámkoch, v rámci Mesiaca úcty k starším 

návšteva starkých v Domove – penzióne pre dôchodcov v Nových Zámkoch a podobné spoločensko-

prospešné a charitatívne akcie,  

 v rámci svojej odbornosti sa žiaci zúčastňujú rôznych propagačných akcií ako napr. prezentácia na Dni 

otvorených dverí pre žiakov základných škôl, Deň zdravej výživy, 

 prezentácia študijného odboru v rámci Burzy informácií v spolupráci s ÚPSVaR v Nových Zámkoch. 

 V rámci odbornej praxe – týždeň podnikania sa žiaci končiacich ročníkov zúčastňujú odborných 

prednášok a stretnutí s pracovníčkami  ÚPSVaR v Nových Zámkoch na našej škole, kde im poskytujú 

odborné informácie a poradenstvo v oblasti trhu práce, o možnostiach uchádzania sa o zamestnanie, 

o možnostiach a podmienkach podnikania po skončení štúdia. 

  Mediálna propagácia: 

 prezentácia školy v Novozámockej televízii, Regionálnom vysielaní Slovenskej televízie, TV JOJ, 

 príspevky do regionálnych novín MY Naše novosti, Castrum Novum Nové Zámky, 

 príspevky do odborných časopisov, 

 prezentácia školy a školských akcií v školskom časopise, 

 aktualizácia webovej stránky školy, 

 profil školy na face-booku. 

  Besedy a pracovné stretnutia: 

 Ako na trh práce (ÚPSVaR v Nových Zámkoch), 

 Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu (riaditeľ školy), 

 Ako sa správne učiť (výchovný poradca), 

 Vydieranie a šikana (školský psychológ, zástupca polície), 

 Súčasný stav zamestnanosti v okrese Nové Zámky, 

 Ako sa pripraviť na konkurz, 

 Moje skúsenosti s drogou, 

 Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu. 

Všetky aktivity sa realizujú s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi partnermi. Aktivity 

sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej verejnosti. Vítame všetky ďalšie 

návrhy a možnosti na aktivizáciu práce školy. 

3.4 Dlhodobé projekty 
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Projekčná činnosť je súčasťou výchovno–vzdelávacieho procesu. Táto činnosť je koordinovaná projektovým 

manažérom. Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov MŠVVaŠ SR, Národného projektu 

„Rozvoj stredného odborného vzdelávania“, Národného projektu „Digitalizácia vyučovania na stredných školách“, 

„Národného programu podpory zdravia a duševného zdravia“, Regionálneho operačného programu na zvýšenie 

dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry vzdelávania, Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie 

atraktivity a kvality OVP“. Aktuálne sa realizuje Národný projekt Učíme sa pre prax v rámci IROP, Prioritná os 2. 

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov 

stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 

Škola je zapojená do prípravy projektov v rámci Európskeho spoločenstva Erazmus+. Cieľom 

medzinárodných projektov je posilniť a skvalitniť odborné vzdelávanie žiakov, overiť si nadobudnuté odborné, 

teoretické a praktické vedomosti v podmienkach EÚ a tiež zvýšiť jazykové kompetencie žiakov, výstupy procesu 

v oblasti využívania kľúčových kompetencií žiakov ako i učiteľov. 

Škola sa každoročne zapája do týchto programov v rámci projektov: 

- Projekt „Škola podporujúca zdravie“ 

- Projekt „Škola bez alkoholu, cigariet a drog“ 

- Poznaj svoje peniaze – moderný vzdelávací e-learningový program pre študentov stredných škôl 

- Banky v akcii – Junior Achievement Slovensko 

- Spoločensky zodpovedné podnikanie – Junior Achievement Slovensko 

- Aplikovaná ekonómia – Junior Achievement Slovensko 

- Podnikanie v cestovnom ruchu - Junior Achievement Slovensko 

- Globálny etický program – etika v podnikaní – Junior Achievement Slovensko 

- Cvičné firmy – ŠIOV, Centrum cvičných firiem 

- Erazmus +, Partnerstvo škôl zo zahraničia 

- DigiSkola 

 

3.5 Medzinárodná spolupráca 

Škola spolupracuje s partnerskými školami podobného zamerania v Slovinsku, Maďarsku a Českej 

republike. Cieľom tejto spolupráce je: 

 Podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov a skúseností. 

 Posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú). 

 Posilniť a skvalitniť odborné vzdelávanie žiakov (transfer inovácií). 

 Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu. 

 Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl. 

 Spoznávať a navrhnúť spôsoby riešenia sociálnych a ekologických problémov v Európe. 

 Nadväzovať kontakty v rámci kariérneho rastu. 

 Výmena odborných skúseností žiakov a učiteľov. 

 

 

3.6     Spolupráca s rodičmi, so sociálnymi partnermi a inými subjektmi 
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Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa 

zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.   

 

Spolupráca s rodičmi 

Rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciami 

s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetovej žiackej knižky. 

Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom webovej 

stránky školy, kde majú k dispozícii aj portfólium žiaka. Pre lepšiu informovanosť o našej škole pre rodičov 

a žiakov – budúcich záujemcov o štúdium organizujeme každoročne Dni otvorených dverí. 

 Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam 

a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy je otvorenie spolupráce s rodičmi na 

tvorbe školského vzdelávacieho programu. Rodičia sú angažovaní i v mimoškolských aktivitách organizovaných 

školou.  

Výchovno-poradenskú službu na škole pre žiakov, učiteľov a rodičov poskytuje školská psychologička, 

výchovná poradkyňa a koordinátorka protidrogových závislostí. Pravidelne sa stretávajú so žiakmi, rodičmi 

a sociálnymi pracovníkmi. Operatívne riešia vzniknuté problémy a pravidelne sa venujú aktivitám zameraným 

na prevenciu problémového správania žiakov, záškoláctvo. Ich prostredníctvom škola spolupracuje s Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch a napomáha žiakom končiacich ročníkov v ich profesijnej 

orientácii a aktívnom hľadaní práce, prípadne napomáha pri výbere vysokej školy. Práca školskej psychologičky 

je úzko spojená aj s ďalšími aktivitami vo výchovnej oblasti, ktorými sú sexuálna výchova a výchova 

k rodičovstvu, environmentálna výchova, boj proti drogám, kriminalite a iným negatívnym javom.  

Zástupcovia rodičov sú členmi Rady školy a Združenia rodičov školy. V týchto orgánoch sa priamo 

aktívne podieľajú na činnosti školy a rozhodovaní o jej ďalšom zameraní. 

 

Spolupráca so zamestnávateľmi 

Škola je členom stavovskej organizácie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, 

zamestnávateľskej organizácie Republikovej únie zamestnávateľov a profesijného Zväzu obchodu SR, Zväzu 

cestovného ruchu, Asociácie slovenských barmanov, Slovenskej asociácie baristov, Asociácie slovenských 

somelierov a aktívne spolupracuje s konkrétnymi zamestnávateľmi - obchodnými reťazcami – COOP Jednota 

Nové Zámky, s.d., DM drogérie markt, s.r.o., NAY, a.s., Kaufland, v.o.s., zariadeniami spoločného stravovania 

a hotelierstva – Hotel Korzo Nové Zámky, Reštaurácia Millénnium Nové Zámky, Reštaurácia Mlyn Nové Zámky, 

Reštaurácia Irish Pub Nové Zámky, obchodnými bankami a poisťovňami v našom regióne Nové Zámky – OTP 

banka, Tatra Banka, Generali Poisťovňa a iné. Spolupráca je zameraná hlavne na zabezpečenie odbornej 

praxe pre žiakov, praktickej prípravy žiakov aj v rámci systému duálneho vzdelávania, tematickej, odbornej a 

materiálnej pomoci. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadnutiach Rady školy 

a aktívne pôsobia v rámci praktickej prípravy žiakov. Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich 

absolventov. Záverečné skúšky sa konajú za účasti zástupcov zamestnávateľov delegovaných Republikovou 

úniou zamestnávateľov a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Zamestnávatelia sa aktívne 

podieľajú na tvorbe Školských vzdelávacích programov. 
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Od roku 2015 sa škola zapojila do Systému duálneho vzdelávania, kde vo svojich odboroch štúdia 

ponúka spoluprácu so zamestnávateľmi na základe Duálnej zmluvy, ktorí poskytujú praktickú prípravu žiakom 

vo svojich prevádzkach. Uzatvárajú so žiakmi Učebnú zmluvu, na základe ktorej má žiak po skončení štúdia 

možnosť zamestnania sa u konkrétneho zamestnávateľa. Úzku spoluprácu a komunikáciu so zamestnávateľmi 

v regióne a zamestnávateľskými zväzmi sprostredkúva koordinátor COVP na škole. 

Škola má uzatvorené Duálne zmluvy so zamestnávateľmi: COOP Jednota, s.d. Nové Zámky, FAST 

VEGA Reštaurácia Nové Zámky, TESCO STORES Slovensko, a.s., DM drogérie markt, s.r.o., Kaufland, v.o.s., 

Nitra, Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. – predajňa v Nových Zámkoch, Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., Sihoť Centrum, 

s.r.o. Nové Zámky, FIRSTIN, s.r.o. Nové Zámky, NAY, a.s., Bratislava, BEREK, s.r.o., Nové Zámky, Eagle Irish 

Castle Pub, s.r.o., Nové Zámky. 

 

Spolupráca s inými partnermi 

Vedenie školy pozorne sleduje požiadavky trhu práce a flexibilne reaguje na aktuálne potreby nášho 

regiónu. Spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch. Veľmi dobrá je 

spolupráca so zriaďovateľom školy a odborom školstva Okresného úradu Nitra. Naši žiaci poskytujú obyvateľom 

Domova – penziónu dôchodcov v Nových Zámkoch svoje praktické služby pri rôznych príležitostiach. 

S Mestskou políciou organizujeme rôzne besedy a prednášky o prevencii kriminálnych javov a drogovej 

prevencii. V rámci prevenčných opatrení využívame služby Centra pedagogicko – psychologického poradenstva 

a prevencie v Nových Zámkoch, spoluprácu s Mestskou políciou a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru 

v Nových Zámkoch, s Červeným krížom v Nových Zámkoch, Maticou slovenskou a Knižnicou Antona Bernoláka  

v Nových Zámkoch. 

Škola spolupracuje aj s viacerými organizáciami, ktoré nám pomáhajú pri zabezpečovaní odborných 

exkurzií, odborných prednášok a besied so žiakmi, pri materiálnom zabezpečení školy. Najlepšia spolupráca je 

s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, Daňovým úradom v Nových Zámkoch, Odborom 

živnostenského podnikania  Okresného úradu v Nových Zámkoch, Marketingovým oddelením COOP Jednota, 

DM drogériou a obchodnými bankami v našom regióne. 

Aktívne spolupracujeme v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu i v mimo vyučovacom procese 

s charitativnymi organizáciami, ako napr. s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, so Slovenským 

Červeným krížom, s Ligou proti rakovine. Organizujeme zbierky pre deti z detských domovov, pre rodiny 

postihnuté rôznymi živelnými pohromami, pre Útulok zvierat v Nových Zámkoch, UNICEF a pod. 

Spolupráca so základnými, strednými a vysokými školami 

 Spolupráca so základnými školami má už svoju dlhoročnú tradíciu. Každoročne pravidelne v októbri 

a tiež vo februári organizujeme Deň otvorených dverí pre žiakov deviateho a ôsmeho ročníka základných škôl a 

pre rodičov a výchovných poradcov, kde predstavujeme možnosti štúdia na našej škole pre aktuálny školský 

rok. V rámci školských projektov spolupracujeme so Základnou školou na Devínskej ul. V Nových Zámkoch 

v projekte s názvom „Cestujete s nami“, kde stredoškoláci prezentujú svoje odborné zručnosti v organizácii 

reálneho zájazdu pre žiakov základnej školy. V rámci projektu JA Slovensko spolupracujeme so Základnou 

školou Nábrežná, Základnou školou G. Bethlena a Základnou školou Mostná v Nových Zámkoch na projekte 

„Základy podnikania“, kde naši žiaci hravou formou učia žiakov základných škôl základom finančnej 
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gramotnosti. V rámci projektu „Tvorivé dielne“ organizujeme na základných školách prezentáciu odborných 

zručnosti barmanov a carving fruit.  S týmti zručnosťami sa prezentujeme na Devínskych hrách na Základnej 

škole Devínska v Nových Zámkoch. 

 V rámci spolupráce s vysokými školami máme nadviazanú partnerskú spoluprácu so Slovenskou 

poľnohospodárskou univerzitou, Fakultou ekonomiky a manažmentu v Nitre, v rámci ktorej každoročne 

realizujeme zaujímavé podporné akcie v oblasti ekonomického vzdelávania a gastronómie. 

3.7 Charakteristika pedagogického zboru 

Vedenie školy je päťčlenné riaditeľ školy a traja zástupcovia. Na škole výchovno–vzdelávací proces 

zabezpečuje kvalifikovaný pedagogický zbor. Pedagógovia pracujú v 7 predmetových komisiách. Činnosť 

predmetových komisií koordinuje metodické združenie školy (MZŠ). Všetky predmetové komisie a metodické 

združenie sa aktívne podieľajú na plnení úloh školy. 

Predmetové komisie a metodické komisie 

1. PK prírodovedných predmetov 

2. PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných  predmetov 

3. PK cudzích jazykov 

4. PK telesnej a športovej výchovy 

5. PK odborných predmetov zameraných na obchod 

6. PK odborných predmetov zameraných na spoločné stravovanie 

7. PK odborného výcviku 

Zloženie jednotlivých predmetových komisií: 

1. PK prírodovedných predmetov 

Predseda: Mgr. Ľubica Poláková 

Členovia:  Mgr. Eva Balážová, Mgr. Tibor Mészároš, PaedDr. Marek Ölvecký, PaedDr. Alexandra 

Danczi 

2. PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných  predmetov 

Predseda: Mgr. Kristián Kováč 

Členovia:  Mgr. Renáta Gazdíková, Mgr. Katarína Paluková, PaedDr. Eva Tamaškovičová 

3. PK cudzích jazykov 

Predseda: Mgr. Norbert Kunyík 

Členovia: Mgr. Martina Kormann, PaedDr. Dáša Barátová, Mg. Jana Lajdová, Mgr. Stella Kunyíková, 

PhDr. Mária Liptáková 

4. PK telesnej a športovej výchovy 

Predseda: Mgr. Marcel Šimunek 

Členovia: Mgr. Jozef Výbera, Mgr. Pavol Sáraz 

5. PK odborných predmetov - zameranie obchod a podnikanie 
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Predseda: Monika Veresová, MSc.  

             Členovia: Ing. Anna Bukovská, Ing. Tímea Juríková, Ing. Henrieta Takácsová, Ing. Csilla Mazanová,  

Ing. Viktória Hévízová, Ing. Linda Ölvecká, Ing. Jana Šipekyová , Ing. Eleonóra Benková, Ing. Aneta 

Ponéz           

6. PK odborných predmetov – zameranie na spoločné stravovavanie 

Predseda: Ing. Silvia Valachová 

Členovia: Ing. Silvia Bolyová, Ing. Renáta Farkašová , Mgr. Blažena Felvidékyová, Ing. Henrieta 

Ficzová, Mgr. Marta Kozárová, Ing. Helena Patschová, PaedDr. Eurydika Stankovičová, PhDr. Viktória 

Bíziková, Mgr. Erika Vulganová, Ing. Marta Szokolová, Mgr. Klára Borzová 

7. PK odborného výcviku         

      Predseda:  Mgr. Marek Vojtek 

Členovia: Mgr. Vladimír Markovič, Mgr. Ivana Kodhajová, Bc. Gabriela Czuczorová, Bc. Monika 

Tonková, Bc. Dana Rácková, Mgr. Erika Vulganová, Bc. Eleonóra Zattovičová, Bc. Ľubica Brezanská, 

Silvester Juhász, Ing. Silvia Bolyová, Mgr. Blažena Felvidékyová, Mgr. Marta Kozárová 

Metodické združenie školy  

Metodické združenie školy je metodický orgán, ktorý je zložený z predsedov jednotlivých predmetových 

komisií a zo zástupcov odborného výcviku. 

Predseda metodického združenia: Ing. Drahomíra Štepanayová 

Členovia: Ing. Miroslav Bohát, PaedDr. Eurydika Stankovičová, Mgr. Tibor Mészároš 

Mgr. Ľubica Poláková, Mgr. Norbert Kunyík, Mgr. Kristián Kovács, Mgr. Marcel Šimunek, Ing. Silvia 

Valachová, Monika Verešová, MSc., Mgr. Vladimír Markovič, Mgr. Marek Vojtek 

 

Výchovný poradca – Ing. Viktória Hévízová 

Na škole pracujú koordinátori v týchto oblastiach:  

Koordinátor výchovy k ľudským právam – Mgr. Kristián Kovács 

Koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti – Ing. Viktória Hévízová 

Koordinátor mediálnej výchovv – PhDr. Mária Liptáková 

Koordinátor informatizácie – PaedDr. Marek Olvecký 

Koordinátor elektronickej triednej knihy – Mgr. Tibor Mészároš 

Koordinátor správy internetovej stránky školy – Mgr. Kristián Kovács 

Koordinátor čitatelskej gramotnosti – PaedDr. Eva Tamaškovičová 

Koordinátor finančnej gramotnosti – Ing. Renáta Farkašová 

Koordinátor systému duálneho vzdelávania – Ing. Drahomíra Štepanayová 

Koordinátor žiackej školskej rady – Ing. Jana Šipekyová 

Koordinátor environmentálnej výchovy – Mgr. Eva Balážová 

Koordinátor zdravého životného štýlu -  Ing.HenrietaTakácsová 

Koordinátor krúžkovej činnosti -  Mgr. Renáta Gazdíková 

Školský knihovník – Mgr. Martina Kormann 
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Koordinátor bezpečnosti a prevencie – Mgr. Katarína Paluková 

Výchovná poradkyňa, ktorá pracuje s mládežou pri predchádzaní sociálno-patologickým javom, sa vo 

vyhradených hodinách venuje žiakom v oblasti výchovy, problémového správania, pracuje s integrovanými 

žiakmi, spolupracuje s triednymi učiteľmi a s rodičmi pri riešení týchto problémov, poskytuje žiakom informácie 

o možnosti ďalšieho štúdia. Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné požiadavky na odbornú pedagogickú 

spôsobilosť. Pedagogickí zamestnanci si neustále zvyšujú kvalifikáciu, zapájajú sa do aktivít organizovaných 

metodickými centrami a inými vzdelávacími inštitúciami. 

 

3.8 Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy 

 Podrobný a konkrétny plán  ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov je súčasťou Plánu 

kontinuálneho vzdelávania na aktuálny školský rok. 

        Ciele ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov: 

- Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

- Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne jazykových 

spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. 

- Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

- Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie 

profesijnej spôsobilosti. 

- Zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilostí pre tvorbu efektívnych 

vzťahov a riešenie konfliktov . 

- Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky vyučovania 

jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z daného odboru. 

- Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií.  

- Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému 

(pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie ). 

- Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými technickými prostriedkami: videotechnikou, 

výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

- Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej praxe, podnecovanie 

a rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov. 

- Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických informácií 

prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

- Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

- V každom školskom roku sa realizuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov v súlade s Plánom 

kontinuálneho vzdelávania, ktorý je vypracovaný pre aktuálny školský rok. 

- Vzdelávanie sa organizuje hlavne prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra, Štátneho 

pedagogického ústavu, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Zväzu obchodu, Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory, firmy KROS (účtovnícke programy), Junior Achievement Slovensko, n.o. 

 

3.9 Kontrola a hodnotenie pedagogických zamestnancov 
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 Systém hodnotenia zamestnancov na našej škole v princípe otvorený. Hodnotenie zamestnancov sa bude 

uskutočňovať podľa nových navrhnutých kritérií vo vzťahu k edukačnému procesu, vo vzťahu k žiakovi a vo 

vzťahu k sebarozvoju učiteľa.  

 Vnútorný systém kontroly sa zameriava hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, 

na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií. 

 Tento systém kontroly uplatňujeme aj na hodnotenie zabezpečenia vyučovania didaktickou technikou 

a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením 

sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na 

mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, činnosť THP pracovníkov. 

 Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy sú využívané tieto metódy: 

- pozorovanie (hospitácie) 

- rozhovor 

- výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých 

paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.) 

- hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných 

pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

- hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy 

- vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 

- hodnotenie učiteľov žiakmi. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa vykonáva jedenkrát ročne. Pričom hodnotiacim obdobím je 

obdobie od 1. septembra do 31. augusta kalendárneho roka. Hodnotí sa len pedagogický zamestnanec, ktorý  

na našej škole odpracoval celý školský rok, s výnimkou začínajúceho pedagogického zamestnanca. Uvádzajúci 

pedagogický zamestnanec hodnotí začínajúceho pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy hodnotí vedúcich 

zamestnancov a zamestnancov v jeho priamej riadiacej pôsobnosti. Vedúci pedagogický zamestnanec pre 

všeobecno-vzdelávacie predmety hodnotí pedagogických zamestnancov všeobecno-vzdelávacích 

predmetov, vedúci pedagogický zamestnanec pre odborné predmety hodnotí pedagogických zamestnancov 

odborných predmetov a vedúci pedagogický zamestnanec pre odborný výcvik hodnotí majstrov odborného 

výcviku. 

 

Hodnotiace kritériá: 

a/ výsledky edukačného procesu 

- vytváranie dobrej klímy v triede, prirodzená autorita 

- uplatňovanie inovačných metód vo vyučovaní, modernizácia výchovno-vyučovacieho procesu 

- dodržiavanie pravidiel hodnotenia žiakov 

- oprava písomných prác a zadaní - administrácia maturitných písomiek, vstupných previerok, prijímacích 

skúšok 

- príprava žiakov na maturitné skúšky z maturitného predmetu 

- motivácia žiakov k účasti na súťažiach a predmetových olympiádach 

b/ miera postojov 

- k plneniu povinností vyplývajúcich z náplne práce učiteľa 
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- spoľahlivosť, samostatnosť, dôveryhodnosť 

- k plneniu úloh nad rámec pracovných povinností 

- k profesijnému rozvoju 

c/ miera náročnosti výkonu pedagogickej činnosti 

- propagácia, prezentácia školy na verejnosti 

- príprava maturitných zadaní, testov na prijímacie skúšky 

- tlač a administrácia dokumentácie 

- spracovanie, realizácia a hodnotenie rozvojových projektov, programov školy 

- organizovanie mimoškolských aktivít 

- organizovanie súťaží a cvičení 

- účasť na súťažiach so žiakmi 

- krúžková činnosť 

- triednictvo, vedúci PK, zástupca vedúceho PK, uvádzajúci učiteľ, vedúci MZ 

- zástupca pedagógov v odborných komisiách ŠIOV alebo MŠ SR 

- tvorba web stránky školy, ročenky školy, školského časopisu, vedenie zápisníc z porád 

- konzultačná a oponentská práca SOČ 

- vedúci laboratória, odbornej učebne, skladu učebníc a knižnice 

- dozor na chodbe 

- organizovanie akcií pre zamestnancov školy 

- estetizácia prostredia triedy, učební, čistota 

d/ kvalita vykonávanej pedagogickej činnosti – dodržiavanie noriem 

- individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a zdravotného stavu 

- dodržiavanie a využívanie pracovného času  

- plnenie pracovných povinností  

- dodržiavanie povinností stanovených základnými predpismi 

- správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie 

e/ mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií - sebarozvoj 

- tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok  

- absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania 

- miera využitia IKT vo vzdelávacom procese 

- vyvíjanie publikačnej činnosti 

 

Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov zamestnancom 

v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených zamestnávateľom, pričom záver hodnotenia sa určí slovne 

nasledovne: 

Tabuľka výsledného hodnotenia zamestnanca: 

Počet bodov v % Hodnotenie 

0% – 10% Nevyhovujúce výsledky 

11% – 30% Čiastočne vyhovujúce výsledky 

31% - 60% Štandardné výsledky 
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61% - 90% Veľmi dobré výsledky 

91% - 100% Mimoriadne dobré výsledky 
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4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
„CESTOVNÝ RUCH“ v študijnom odbore  6314 Q  cestovný ruch 
 

Názov školy 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 

Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

Názov školského vzdelávacieho programu „CESTOVNÝ RUCH“ 

Názov študijného odboru 6314 Q  cestovný ruch 

Kód a názov ŠVP 
62 Ekonomické vedy,  
63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 

Forma štúdia  denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

  Cieľom štúdia v tomto šudijnom odbore je odborné vzdelávanie pripravujúce absolventov 

s uplatniteľnosťou sa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu. Obsah vzdelávania sa zameriava na 

najnovšie poznatky, využíva účinné metódy a formy práce a najmä vedie k schopnosti aplikovať získané 

vedomosti a zručnosti v konkrétnych podmienkach praxe. 

  Súčasný trh práce si vyžaduje pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v nových 

podmienkach. Profil absolventa je postavený na kľúčových a odborných kompetenciách, ktoré umožňujú 

jeho prípravu na kvalifikovaný výkon odborných praktických zručností v stredných a vyšších riadiacich 

pracovných pozíciách, zameraných na plánovanie, prípravu, organizáciu, realizáciu a hodnotenie práce 

pri súčasnom uplatňovaní nových koncepcií, metód, foriem a postupov práce.  

  Vyššie odborné vzdelávanie umožňuje absolventom vykonávať samostatné podnikateľské 

aktivity, uplatniť sa v rôznych typoch štátnych i neštátnych organizáciách, v podnikateľských subjektoch, 

v zamestnaniach, kde sa vyžaduje primeraná úroveň teoretickej prípravy, schopnosť samostatného 

praktického odborného výkonu a vyššia sociálna zrelosť. 

  Odborné vzdelávanie vedie žiaka k zvládnutiu základných úloh v odbore cestovného ruchu. Žiak 

získava, upevňuje a prehlbuje si vedomosti, zručnosti a návyky predpísané na zvládnutie budúceho 

povolania. Pri práci dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce 

a protipožiarnej ochrany. Absolventi tohto štúdia vstupujúci do praxe získavajú kvalitné základy 

odborného cudzieho jazyka, čo im umožňuje uplatniť sa na pracovnom trhu v rámci Európskej únie.  

  Odborné vzdelávanie predstavuje súbor odborných informácií, principiálnych vedomostí 

a zručností uvedených v kompetenčnom profile absolventa, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikovaný výkon 

zodpovedajúcich odborných činností. Je rozdelené do dvoch vzdelávacích oblastí: 

a) Teoretické vzdelávanie 

b) Praktická príprava 

  V teoretickom vzdelávaní je obsah odborného vzdelávania orientovaný na osvojenie základov 

úspešnej komunikácie, asertivity a rozvoj jazykových zručností. V jazykovej oblasti je cieľom štúdia 

rozvoj produktívnych (rozprávanie a písanie) a receptívnych (počúvanie a čítanie) jazykových zručností. 
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Stavia na základných jazykových fonetických, lexikálnych, gramatických a štylistických znalostiach, ktoré 

žiaci získali v predchádzajúcom type stredoškolského vzdelávania. 

  Teoretická príprava je zameraná na pochopenie cieľov politiky štátu v cestovnom ruchu, 

osvojenie základných pojmov z ekonomických a právnych vied, poznanie organizácie a systémy riadenia 

v cestovnom ruchu. Učivo sprostredkúva vedomosti o základných manažérskych funkciách – plánovaní, 

organizovaní, vedení a kontrole. Formuje osobnosť žiaka prostredníctvom techník sebapoznania 

a hodnotenia vlastnej práce, učí v pracovnej a manažérskej činnosti využívať primerané metódy 

a postupy práce. Súčasťou obsahového okruhu je učivo o komplexe marketingových aktivít, ktoré si 

vyžaduje trh v cestovnom ruchu. Prostredníctvom osvojovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov sa formuje a rozvíja právne vedomie žiakov. Pre spoľahlivé preukázanie výkonu v tejto 

vzdelávacej oblasti musí absolvent disponovať stanovenými štandardami a ovládať učivo predpísané 

obsahovými štandardami. 

  V praktickej príprave žiak uplatňuje nadobudnuté teoretické vedomosti a spôsobilosti 

z jednotlivých odborných predmetov v prakticky orientovaných činnostiach. Rozvíjanie odborných 

názorov, utváranie postojov k plneniu pracovných povinností, pocitu zodpovednosti za výsledky svojej 

činnosti, za zverené hodnoty a formovanie vzťahu žiakov k odboru štúdia, je podstatnou súčasťou 

odbornej prípravy. Pre zodpovedajúce preukázanie výkonu v praktickej príprave musí absolvent 

disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi. 

Praktická príprava obsahuje vzdelávacie štandardy – výkonové aj obsahové pre tento študijný odbor. 

  Teoretická výučba, v ktorej podstatnú časť hodinovej dotácie tvoria cvičenia, je realizovaná 

v triedach a odborných učebniach a využíva moderné vyučovacie metódy práce (ako problémové 

vyučovanie, projekčnú činnosť...) ako aj samoštúdium.  

  Praktickú zložku vzdelávania tvorí odborná prax, v rámci ktorej sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú 

odborné zručnosti. Ťažiskovým momentom je dôraz na schopnosť aplikovať a upevňovať získané 

teoretické vedomosti v odbornej praxi na vybraných reálnych pracoviskách zamestnávateľov so 

zameraním na cestovný ruch. 

  V rámci teoretickej a praktickej prípravy sa formujú okrem odborných aj osobnostné kvality 

nevyhnutné k úspešnému zvládnutiu a vykonávaniu zvolenej profesie.  

  Školský vzdelávací program zahŕňa novú koncepciu vzdelávania, obsahu, foriem, metód, 

stratégie a metód hodnotenia a umožňuje prípravu absolventa schopného prispôsobiť sa meniacim 

podmienkam slovenského aj európskeho trhu práce. Výučba je orientovaná na uplatnenie 

autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci 

a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameraných diskusií alebo 

brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti 

a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom 

úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať 

zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania 

(praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu. Žiaci poznávajú reálny život, 

vytvárajú si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania, uplatňujú svoje nadanie a kreativitu, 

ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie 
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najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné presvedčenie žiakov 

vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto 

naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných 

metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy 

sú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne 

vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

  Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platia všetky ustanovenia uvedené v tomto školskom 

vzdelávacom programe. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením sú 

stanovené podľa druhu zdravotného znevýhodnenia. 

4.2   Základné údaje o štúdiu 

Kód a názov študijného odboru:    6314 Q  cestovný ruch 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Forma štúdia: denné pomaturitné vyššie odborné štúdium  

Poskytnutý stupeň vzdelania: vyššie odborné vzdelanie 

Vyučovací jazyk: štátny jazyk 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:  
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné 

odborné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia:  absolventská skúška 

Doklad o získanom  stupni vzdelania:  

vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom 

s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou 

„DiS“ 

Doklad o získanej kvalifikácii: vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: 

absolvent podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže 

vykonávať funkciu v profesiách a pracovných pozíciách 

v hotelových spoločnostiach a v cestovných kanceláriách, 

turistických informačných kanceláriách, ako sprievodca 

cestovného ruchu, v inštitúciách poskytujúcich služby 

v cestovnom ruchu a môže sám podnikať v oblasti cestovného 

ruchu 

Možnosti ďalšieho štúdia:  

študijné programy prvého alebo druhého stupňa 

vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy 

zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie 
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4.3  Prijímacie konanie do prvého ročníka 

 V zmysle Zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 

Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, ďalej pokynov OÚ Nitra, odboru školstva, 

k prijímaciemu konaniu, riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou určí kritériá na úspešné 

prijatie do prvého ročníka štúdia do študijného  odboru 6314 Q cestovný ruch. Uchádzač o štúdium na 

vyššej odbornej škole musí spĺňať podmienku úspešného ukončenia úplného stredného vzdelania 

maturitnou skúškou, čo preukáže vysvedčením o maturitnej skúške. 

 Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára 

o schopnosti študovať tento študijný odbor. Žiak, ktorý je na strednej škole vzdelávaný podľa 

individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, sa preukáže vyjadrením špeciálneho pedagóga 

o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní v študijnom odbore na vyššej odbornej škole.  

 Po prerokovaní v Pedagogickej rade, po vyjadrení Rady školy a so súhlasom zriaďovateľa 

riaditeľ školy určí počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka. 

  

Podmienky prijatia na vzdelávanie v študijnom odbore 6314 Q cestovný ruch: 

- prijímacie skúšky sa nekonajú, 

- podmienkou prijatia je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium v tomto študijnom odbore, ktorá sa 

preukáže vyjadrením praktického lekára na prihláške na štúdium, 

- úspešné ukončenie štvrtého, resp. piateho ročníka strednej školy, alebo druhého ročníka 

nadstavbového štúdia na strednej škole, 

- žiak predloží maturitné vysvedčenie zo strednej školy najneskôr do 31. augusta. 

- v zmysle § 69 odst. 2) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších 

predpisov termín podania prihlášok je do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na 

vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla. 

V prípade, ak bude počet prihlásených žiakov do tohto odboru štúdia vyšší, ako je možné prijať, potom 

počet žiakov určený plánom výkonov bude prijatý podľa nasledovných kritérií: 

- Do počtu určenom plánom výkonov budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok s lepším priemerným 

prospechom zo strednej školy. 

- Priemerný prospech zo strednej školy sa vypočíta a zisťuje zo všetkých predmetov všetkých 

ročníkov štúdia na strednej škole z koncoročného klasifikačného obdobia. 

- Riaditeľ školy príjme prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

- Ostatní žici sa budú prijímať po uvoľnení miest po zápise s najlepším priemerným prospechom 

podľa vyššie uvedených kritérií do počtu určenom plánom výkonov. 
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4.4   Organizácia výučby   

 Výučba je organizovaná v týždňových cykloch. Vyučovanie prebieha v budove na Slovenskej ulici 

č. 70 v Nových Zámkoch, kde má každá trieda svoju vlastnú učebňu.  

 Praktická príprava je organizované formou praktických cvičení v odborných predmetoch 

praktického zamerania, a to aplikovaná informatika, cvičenia z hotelierstva a praktické cvičenia k tvorbe 

odborných prác, pre ktoré sú zabezpečené priestory odborných učební s výpočtovou technikou 

a s možnosťou pripojenia na internet. V rámci praktickej prípravy žiaci absolvujú odbornú prax, kde 

aplikujú nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti v podmienkach reálnych 

podnikateľských subjektov. Odborná prax sa realizuje v rozsahu 830 hodín počas štúdia u konkrétnych 

zamestnávateľov, s ktorými škola uzatvorí zmluvu o poskytnutí praktického vyučovania, v prvom ročníku 

súvisle dva týždne, v druhom ročníku súvisle štyri týždne a v treťom ročníku súvisle 18 týždňov. Praktická 

príprava predstavuje 26% z celkového počtu vyučovacích hodín a obsah vychádza zo výkonových 

a obsahových štandardov štátneho vzdelávacieho programu. V rámci odbornej praxe žiaci môžu 

absolvovať kurz sprievodcu cestovného ruchu. 

 Teoretické vyučovanie predstavuje 74% z celkového počtu vyučovacích hodín a obsah vychádza 

zo skladby odborných predmetov učebného plánu a výkonových a obsahových štandardov štátneho 

vzdelávacieho programu. Obsahový štandard je rozvrhnutý do odborných predmetov:  odborný anglický 

jazyk, odborný nemecký jazyk, administratíva v cestovnom ruchu, ekonomika a právo v cestovnom 

ruchu, geografia cestovného ruchu, história, aplikovaná psychológia, technika cestovného ruchu, 

hotelierstvo, manažment cestovného ruchu, sprievodcovská činnosť, marketing cestovného ruchu a 

účtovníctvo. Vo vyučovacej stratégii sú využívané hlavne moderné metódy a formy, ktoré vedú 

k harmonizácii odborného vzdelávania a prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život 

v spoločnosti a medzi ľuďmi.  

   

4.5  Zdravotné požiadavky na žiaka 

  Na prijatie do študijného odboru 6314 Q cestovný ruch pre vyššie odborné vzdelanie môžu byť 

prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia 

posudzuje všeobecný lekár.   

 Pri telesnom, zrakovom a sluchovom postihnutí vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár 

a príslušné zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa 

postihnutia a narušenia. 

 Tento študijný odbor nie je vhodný pre uchádzačov s mentálnym postihnutím. 

 Pri špecifických poruchách učenia záleží od individuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne jej 

kompenzácie. Vzhľadom na vysoké nároky na študijné predpoklady žiakov (jazyková zručnosť, 

čítanie predpisov, dokumentácie), treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou 

a dyskalkúliou. Vhodnosť štúdia v tomto študijnom odbore pre žiakov so špecifickými vývojovými 

poruchami učenia je potrebné konzultovať so školskými zariadeniami výchovného poradenstva 
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a prevencie. Škola po odporučení odborného pracovníka vypracuje pre každého takéhoto žiaka 

individuálny výchovno-vzdelávací program. 

 Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí ošetrujúci lekár, v prípade 

zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

 

4.6  Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, ochrana životného prostredia a 

hygieny práce sú neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového poriadku školy, ale i prevádzkového 

poriadku zamestnávateľa, ktorý poskytuje praktické vyučovanie formou odbornej praxe. Vo výchovno-

vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných 

právnych predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských 

technických noriem). 

 Priestory pre výučbu zodpovedajú svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 

bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Žiaci musia byť poučení o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci v škole, ale i na pracovisku zamestnávateľa, ktorý poskytuje praktickú 

prípravu formou odbornej praxe. 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní je dôležitou zložkou riadiacej 

a pedagogickej práce školy, preto v tejto oblasti budeme klásť dôraz na: 

 systematické a odborné pôsobenie technika BOZP a PO na škole – pravidelné školenia 

zamestnancov v oblasti BOZP a PO, vytváranie optimálnych pracovných podmienok, 

 dôkladné a preukázateľné oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, hygienickými a 

protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi pri vyučovacom procese a na všetkých 

školských akciách, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 

predpisom, 

 používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať, 

 zabezpečenie pedagogického dozoru počas vyučovacieho procesu a na školských akciách 

s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 

nasledovne: 

1. práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 

dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť 

všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP, 

2. práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 

pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, 

v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  
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 Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec zamestnávateľa 

v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby: 

 zabezpečuje  prevenciu  pred  školskými úrazmi a  vedenie dôkladnej  evidencie  školských  

úrazov  v zmysle zákona, 

 zabezpečuje, aby školský poriadok a prevádzkový poriadok bol efektívnym nástrojom na 

vytváranie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, a ich ochrany pred 

sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

 zabezpečuje, aby problematika BOZP a ochrany zdravia bola súčasťou vyučovacích predmetov, 

 zabezpečuje kvalitné pracovné podmienky žiakov, zabezpečujúce ich zdravý vývin 

s prihliadnutím na ich základné fyiologické potreby, 

 vytvára podmienky pre neformálnosť a aktívny prístup žiakov a pracovníkov školy pri účelových 

cvičeniach BOZP a PO, problematiku BOZP a PO ako neoddeliteľnú súčasť všetkých 

predmetov, 

 zakazuje sa nosenie „piercingu“. Predpisuje sa dodržiavať osobnú hygienu, krátke nenalakované 

nechty, ruky bez prsteňov.  

 

4.7 Spôsob a podmienky ukončovania štúdia 

 Podmienkou získania vyššieho odborného vzdelania je úspešné zvládnutie absolventskej 

skúšky. V študijnom odbore 6314 Q cestovný ruch žiak vykoná absolventskú skúšku v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú spôsob ukončovania štúdia na stredných 

školách, a to v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 157/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. 

a v znení neskorších predpisov. 

 Cieľom absolventskej skúšky je overenie špecifických odborných vedomosti, zručností a 

kompetencií žiakov na výkon konkrétnych pracovných činností v rozsahu učiva určeného týmto 

vzdelávacím programom.  

Absolventská skúška obsahuje písomnú absolventskú prácu, jej obhajobu a komplexnú skúšku 

z odborných predmetov. 

 Absolventská skúška sa koná v riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom období v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Priebeh a organizácia absolventských skúšok prebieha pod 

dohľadom riaditeľa školy, predsedu skúšobnej komisie pre absolventské skúšky. Predseda skúšobnej 

komisie pre absolventské skúšky je menovaný Okresným úradom, odborom školstva v Nitre. Skúšajúci 

členovia komisií sú vymenovaní riaditeľom školy z učiteľov, ktorí majú danú aprobáciu odborných 

predmetov. Učitelia vymenovaní do týchto funkcií musia dodržiavať všetky ustanovenia platnej školskej 

legislatívy s osobitným zreteľom na ustanovenia citovanej vyhlášky o ukončovaní štúdia. Žiaci vykonajú 

absolventskú skúšku v stanovenom termíne podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu, 

ktorým sa zabezpečuje plynulý priebeh absolventských skúšok. Stanovený maximálny počet žiakov 

skúšaných v jednom dni jednou skúšobnou komisiou je najviac 12 žiakov a je to v súlade s  Vyhláškou 
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MŠVVaŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších zmien a 

doplnkov. Pred absolventskou skúškou sa žiaci päť vyučovacích dní neúčastňujú na vyučovaní. 

 Témy na jednotlivé časti absolventskej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak 

používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca. Absolventská 

skúška môže byť individuálna alebo skupinová a je verejná. Pri konaní absolventskej skúšky sa za 

jednu hodinu absolventskej skúšky považuje čas 60 minút. Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným 

znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť. 

 Klasifikácia žiaka je vyjadrená stupňom. Celkové hodnotenie absolventskej skúšky vychádza 

z klasifikácie jej častí. Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie 

o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul za menom „diplomovaný 

špecialista“ so skratkou „DiS“.  

Po úspešnom vykonaní absolventskej skúšky sa žiakovi vydá vysvedčenie o absolventskej 

skúške spolu s absolventským diplomom v študijnom  odbore 6314 Q cestovný ruch do 5 dní po 

vykonaní absolventskej skúšky v zmysle platnej legislatívy. Absolvent je povinný po ukončení štúdia, 

pred prevzatím dokladu o vzdelaní, odovzdať škole všetky školské učebnice a ďalšie náležitosti, ktoré 

mal od školy zapožičané. 

 

Absolventská skúška pozostáva z 2 samostatných častí: 

1. Písomná absolventská práca, jej obhajoba 

Je to praktická časť absolventskej skúšky v študijnom odbore 6314 Q cestovný ruch a je 

zameraná na overenie zručností žiaka v oblasti podnikania v cestovnom ruchu, ktorá sa realizuje formou 

obhajoby písomnej absolventskej práce na zadanú tému, ktorá vychádza podľa možností z podmienok a 

požiadaviek zamestnávateľa, kde žiak absolvoval súvislú odbornú prax v 3. ročníku. Písomná 

absolventská práca a jej obhajoba je samostatným dielom žiaka a patrí k základným požiadavkám 

k úspešnému ukončeniu štúdia absolventskou skúškou. Témy písomných absolventských prác navrhujú 

učitelia predmetovej komisie odborných predmetov a schvaľuje ich riaditeľ školy do 30. septembra 

školského roka ako sa budú konať absolventské skúšky. Zároveň určí vedúcich a oponentov jednotlivých 

absolventských prác. Vedúci písomných absolventských prác odovzdajú vyplnené protokoly o zadaní 

písomnej absolventskej práce. Žiaci odovzdávajú 2 zviazané exempláre písomnej absolventskej práce do 

30. apríla daného školského roka na posúdenie oponentom a vedúcim prác. Oponenti a vedúci 

písomných absolventských prác odovzdajú posudky v dvoch exemplároch do 31. mája daného školského 

roka. Ak žiak písomnú absolventskú prácu neodovzdá v zadanom termíne, nebude jeho práca 

posudzovaná a žiak bude hodnotený a klasifikovaný známkou nedostatočný. Obhajoba písomnej 

absolventskej práce je súčasťou absolventskej skúšky a môže trvať 20 až 30 minút podľa organizácie 

skúšok. Dátum jej konania určuje riaditeľ školy, v riadnom termíne sa koná v júni daného školského roka 

a prebieha pred skúšobnou odbornou komisiou. 

2. Komplexná skúška z odborných predmetov 

Je to teoretická časť absolventskej skúšky v študijnom odbore 6314 Q cestovný ruch a je 

zameraná na komplexné overenie odborných vedomostí a zručností žiaka podľa výkonových 

a obsahových štandardov štátneho vzdelávacieho programu a učebných osnov odborných predmetov: 
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geografia cestovného ruchu, história, technika cestovného ruchu, hotelierstvo, manažment cestovneho 

ruchu, sprievodcovská činnosť a marketing cestovného ruchu. Pre komplexnú skúšku z odborných 

predmetov je zostavených 25 samostatných zadaní, ktoré sú stanovené ako samostané komplexné 

riešenie odborného problému. Žiak odpovedá 30 minút a na písomnú prípravu odpovede má 30 minút. 

Hodnotenie žiakov je v súlade s kritériami hodnotenia a klasifikácie tohto školského vzdelávacieho 

programu. 

   

4.8  Ukončovanie štúdia u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

          potrebami 

 V zmysle školského zákona žiak, ktorý bol integrovaný ako žiak so zdravotným znevýhodnením 

počas celého štúdia, oznámi do 30. septembra príslušného školského roka, okrem vyučovacích 

predmetov aj spôsob vykonania absolventskej skúšky. Ak tento žiak nemôže vykonať absolvenstkú 

skúšku  štandardným spôsobom, požiada riaditeľa školy o úpravu absolventskej skúšky. V prípade, že 

žiadosť bude mať všetky náležitosti v zmysle § 14 ods. 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní 

štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy môže žiadosti vyhovieť a túto 

skutočnosť žiakovi písomne oznámi. Odbornú pomoc pri získavaní podkladov k žiadosti o úpravu 

absolventskej skúšky integrovaným žiakom poskytuje školská psychologička. 

 

4.9  Prijímanie žiakov prestupom 

 Prijímanie žiakov prestupom z inej vyššej odbornej školy sa bude realizovať v zmysle § 35 

Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Žiak, ktorý chce prestúpiť na našu školu do študijného  odboru 

6314 Q cestovný ruch, musí o to požiadať riaditeľstvo školy písomnou formou. V prípade, že žiak bol 

z nejakého predmetu neklasifikovaný, riaditeľ školy určí žiakovi rozdielové skúšky z týchto predmetov 

a termín vykonania rozdielovej skúšky.  

 

4.10  Štúdium žiakov podľa individuálneho učebného plánu 

 V priebehu štúdia sa žiakom našej školy umožňuje v zmysle § 33, ods.3, písm. g) Zákona 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov štúdium podľa individuálneho učebného plánu (ďalej len IUP). O štúdiu 

podľa IUP riaditeľ školy rozhoduje na základe písomnej žiadosti žiaka, v ktorej sa uvádzajú dôvody, pre 

ktoré sa má takéto štúdium povoliť. Prílohou žiadosti je vyjadrenie príslušnej inštitúcie, napr. športového 

klubu, lekára, agentúry a pod.. Žiak, ktorý má povolenú takúto formu štúdia chodí riadne na vyučovanie, 

z vyučovania je uvoľnený v čase, keď nastanú dôvody, pre ktoré bol IUP povolený. U takéhoto žiaka sa 

riadne eviduje prítomnosť, resp. neprítomnosť na vyučovaní v triednej knihe. V prípade ak chýba 

z iných dôvodov ako sú tie, pre ktoré bol IUP povolený, žiak dokladuje svoju neprítomnosť v škole. Žiak, 

ktorý študuje podľa IUP má za povinnosť absolvovať dve konzultácie u vyučujúcich svojich predmetov 

za jedno klasifikačné obdobie. O účasti na konzultáciách sa vedie písomný záznam. Odbornú prax 
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musí absolvovať v plnom rozsahu. V prípade, že žiak splnil podmienky klasifikácie vo všetkých 

predmetoch, môže byť klasifikovaný bez vykonania komisionálnych skúšok.  

 

5 PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6314 Q cestovný ruch  

Názov školy 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 

Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 
„CESTOVNÝ RUCH“ 

Kód a názov ŠVP 
62 Ekonomické vedy,  
63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 

Kód a názov študijného odboru 6314 Q  cestovný ruch 

Stupeň vzdelania vyššie odborné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

 

5.1 Charakteristika absolventa 

 Absolventi trojročného denného pomaturitného vyššieho odborného štúdia študijného odboru 

6314 Q cestovný ruch po ukončení štúdia absolventskou skúškou získavajú absolventský diplom a podľa 

medzinárodnej klasifikácie stupňov vzdelania ISCED (International Standard Classification of Education) 

je tento typ štúdia zaradený do stupňa vzdelania ISCED 5B – terciálne vzdelávanie. Absolvent má právo 

používať titul „DiS“ – diplomovaný špecialista.  

 Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne 

vykonávať odborné činnosti v profesiách a pracovných pozíciách v hotelových spoločnostiach, 

v cestovných kanceláriách, turisticko informačných kanceláriách, v inštitúciách poskytujúcich služby 

v cestovnom ruchu, ako sprievodca cestovného ruchu a v rôznych podnikateľských subjektoch 

v cestovnom ruchu, pre ktoré je podmienkou ukončené vyššie odborné štúdium alebo pomaturitné 

špecializačné štúdium. 

 Uvedené odborné činnosti si vyžadujú dosiahnutie určitého veku, osobnej zrelosti, skúseností, 

kvalifikovanú odbornú prípravu s osvojenými vedomosťami, nadobudnutými zručnosťami a postojmi, 

potrebnými pre výkon zodpovedajúcich profesií, ktoré kladú vysoké nároky aj na osobnostný rozvoj 

absolventa. 

 Absolventi vedia samostatne získavať, posudzovať, hodnotiť, spracúvať zodpovedajúce 

informácie a vhodne ich využívať a aplikovať v odbornej praxi. Sú pripravení projektovať, zorganizovať, 

zrealizovať aktivity, vyhodnotiť svoju prácu aj prácu svojich kolegov. 

V oblasti finančnej gramotnosti je absolvent schopný nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné 

informácie, poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií, rozoznávať riziká v riadení vlastných 
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financií, stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, rozvinúť potenciál získania vlasného 

príjmu a schopnosť sporiť, efektívne používať finančné služby, plniť svoje finančné záväzky, zveľaďovať 

a ochrániť svoj majetok, porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských 

a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny, hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovť sa 

príkladmi úspešných osobností, porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí, 

orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, komerčné poisťovne a ostatné 

finančné inštitúcie), orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva 

uplatňovať. 

 V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa 

na meniace sa ekonomické a spoločenské podmienky. 

 Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa je formovanie jeho vlastností a osobnostných 

postojov, v ktorých má popredné miesto zodpovednosť, vytrvalosť, spoľahlivosť, presnosť, disciplína, 

diskrétnosť, komunikatívnosť a kultivované vystupovanie. 

 Absolventi sú pripravení pracovať samostatne aj v tíme, vedia využívať nové trendy a metódy 

v danej profesii a majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj. 

 Na základe získaných vedomostí a zručností sa predpokladá ich schopnosť samostatného 

ďalšieho rozvoja a štúdia v odbore. 

 Po absolvovaní štúdia v tomto školskom vzdelávacom programe absolvent disponuje týmito 

kompetenciami: 

5.2  Kompetencie absolventa  

 Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje 

k tomu, aby si žiak vytvoril zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie 

chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, 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 celého svojho života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v 

rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, 

osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. 

5.2.1 Kľúčové kompetencie 

 V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie 

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 žiaka. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie 

a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať 

svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, 

spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, 
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opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a 

poznávania. 

Absolvent má: 

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 

vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

 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, 

 definovať svoje ciele a prognózy, 

 určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj, 

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

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie,  

 komunikovať v štátnom a cudzom jazyku 

 Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej 

na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a 

zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, 

aktualizovania a udržovania potrebnej základnej 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 a prehodnocovať základné zručnosti 

a sebatvoriť. 

Absolvent má: 

 vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

 hodnotiť kriticky získané informácie, 

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 

 pracovať s elektronickou poštou, 

 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 

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. Žiak musí byť schopný 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 
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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, 

 motivovať pozitívne seba a druhých, 

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

 stanoviť priority cieľov, 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 

tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie 

zvládnuť, 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

 diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 

 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 

 uzatvárať jasné dohody, 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

 analyzovať hranice problému, 

 identifikovať oblasť dohody a rozporu, 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve, 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 

raste, 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 

návrhy druhých, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 

nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

5.2.2 Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

 používať osvojené jazykové prostriedky, 

 komunikovať v rôznych, bežných aj špecifických situáciách a spoločenských úlohách 

a preukázať osvojené jazykové prostriedky a komunikatívne kompetencie, 

 definovať podstatu manažmentu a jeho jednotlivé pojmy, 

 definovať a vysvetliť  základné manažérske funkcie, 

 uviesť zásady ekologického manažmentu, 

 uviesť príklady metód a techník hodnotenia vlastnej práce a práce iných, 

 popísať formy a techniky verbálnej komunikácie a neverbálne jazykové prostriedky, 
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 popísať a vysvetliť pravidlá pre úpravu písomností podľa platnej STN, zásady správnej štylizácie 

písomností, 

 popísať metódy získavania ekonomických informácií a spôsoby ich kvalifikovaného využitia, 

 definovať a vysvetliť základné ekonomické pojmy a kategórie, 

 popísať zákonitosti fungovania ekonomických zákonov trhovej ekonomiky, 

 popísať súvislosti medzi makro a mikroekonomikou, 

 uviesť základy z oblasti hospodárskej politiky štátu, 

 uviesť základné princípy financovania, rozpočtu, účtovníctva, štatistiky, 

 definovať nástroje tuzemského a zahraničného platobného styku, 

 popísať štruktúru daňovej sústavy SR, rozpočtovú, monetárnu, dôchodkovú a zahranično-

obchodnú politiku štátu a štruktúru národného hospodárstva, 

 definovať základné oblasti práva a popísať organizáciu právneho systému, 

 vybrať a uviesť právne normy potrebné pre bežný chod firmy, 

 definovať pravidlá podnikania a príslušné právne predpisy v sektore, 

 vybrať a popísať základné metódy a spôsoby riadenia ekonomických procesov a možnosti ich 

využitia v podnikateľskej činnosti, 

 definovať a vysvetliť špecifiká účtovníctva rôznych podnikateľských subjektov, 

 popísať význam a nástroje marketingu, marketingové funkcie a techniky, 

 definovať hlavné charakteristiky projektu a popísať cyklus projektového riadenia, 

 uviesť základné zásady a pravidlá spoločenského styku. 

 

b)         Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

 aplikovať teoretické odborné poznatky a metódy prieskumu trhu pri riešení praktických úloh, 

 plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať konkrétne pracovné postupy, 

 zadeliť si pracovné postupy podľa dôležitosti a tak dosiahnuť racionálne pracovné tempo, 

 riešiť odborné problémy a v práci uplatňovať zodpovedajúce právne predpisy a normy, 

 spracovať vecne, štylisticky i gramaticky správne dokumenty, korešpondenciu, informácie 

a písomnosti pracovného i osobného charakteru na požadovanej formálnej i obsahovej úrovni, 

 využívať a spracúvať špeciálne druhy dokumentov, formulárov, tlačív s pomocou modernej 

koncelárskej techniky, s uplatňovaním pravidiel STN, 

 analyzovať a kontrolovať správnosť a úplnosť písomných dokladov, 

 vykonávať základné účtovné operácie v jednoduchom i podvojnom účtovníctve na konkrétnom 

pracovisku, 

 vypracovať daňové priznanie, spracovať a viesť dokumentáciu pre platobný a zúčtovací styk 

s obchodnými partnermi a peňažnými ústavmi, 

 spracovať podklady pre mzdovú agendu malého a stredného podniku, 

 spracovať doklady pre registráciu a prevádzkovanie živnosti, 

 vypracovať cenovú kalkuláciu produktu, 
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 triediť, spracúvať a hodnotiť súbory informácií s využitím najmodernejších informačných 

technológií, pri práci s počítačom a využívať zodpovedajúce programové softwarové vybavenie, 

 pracovať s odbornou literatúrou a ďalšími informačnými zdrojmi a využívať ich vo svojej práci, 

 pracovať s projektmi, 

 riešiť samostatne alebo v tíme problémové úlohy, interpretovať výsledky a prijímať rozhodnutia, 

 zvládať interpersonálne vzťahy na pracovisku i s klientmi, ktorým poskytuje služby, 

 taktne komunikovať so zákazníkmi a využiť všetky nástroje verbálnej a neverbálnej komunikácie 

v bežnom spoločenskom i v odbornom kontakte, 

 informovať domácich aj zahraničných klientov a partnerov o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú 

predmetom ich záujmov, 

 v komunikácii s klientmi využívať cudzí jazyk, 

 poskytovať poradenské a ďalšie služby požadované v styku s klientom, 

 pracovať v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce. 

 

c)        Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

Absolvent sa vyznačuje: 

 zodpovednosťou a diskrétnosťou, 

 vytrvalosťou, spoľahlivosťou, presnosťou a dochvíľnosťou, 

 flexibilitou, kreatívnosťou, tvorivosťou, 

 rozhodnosťou, iniciatívnosťou a rozvážnosťou, 

 empatiou, trpezlivosťou, sebaovládaním, 

 sebadisciplínou, schopnosťou sebahodnotenia, 

 predvídavosťou, pohotovosťou a operatívnosťou pri rozhodovaní, 

 samostatným myslením a racionálnym postojom k riešeniu problémov, 

 schopnosťou pracovať samostatne a spolupracovať s tímom, 

 komunikatívnosťou a kultivovaným vystupovaním, 

 schopnosťou pružne sa prispôsobovať zmenenej situácii a podmienkam, 

 uvedomením si potreby rozvíjania svojich schopností a sústavného celoživotného vzdelávania. 

 

5.2.3 PRIEREZOVÉ KOMPETENCIE 

 

5.2.3.1  Čitateľské kompetencie - čitateľská gramotnosť 

Čitateľská gramotnosť sa považuje za základnú kompetenciu vzdelaného človeka, bez ktorej 

nemožno dosahovať ďalšie kompetencie. Kvalitné čítanie s porozumením je východiskom nadobúdania 

akýchkoľvek poznatkov, ktoré jednotliví vyučujúci žiakom sprostredkúvajú. Rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti možno považovať za najpodstatnejšiu súčasť moderného vzdelávania.  

Čitateľská gramotnosť je súbor čitateľských zručností, ktoré sú potrebné na prácu s textom, aby čitateľ 

prečítaný text pochopil a ďalej pracoval s obsahom a so získanými informáciami z prečítaného. Cieľom 

rozvíjania čitateľskej gramotnosti je taký čitateľ, ktorý disponuje čitateľskými kompetenciami, ktoré mu 

umožňujú pracovať s rozličnými druhmi textov používanými na rôzne účely.  
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Čitateľské kompetencie zahŕňajú: 

 techniku čítania, 

 schopnosť a proces pochopenia textu, 

 schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, zapamätať si myšlienky textu, 

reprodukovať text, dedukovať na základe textu, utvoriť si úsudok, 

 schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery, 

 schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými 

poznatkami a vedomosťami. 

Čitateľská gramotnosť je vnímaná ako nadpredmetová zručnosť. Vyučujúci slovenského jazyka a 

literatúry vytvárajú čo najkvalitnejšie základy čitateľskej kompetencie žiakov v rámci hodín slovenského 

jazyka a literatúry, ale na jej rozvíjaní sa zúčastňujú všetci učitelia v rámci vyučovacích predmetov 

všeobecného vzdelávania i odborného vzdelávania. Učiteľ podporuje u žiaka čítanie s porozumením na 

svojich vyučovacích hodinách cieleným zaraďovaním jednotlivých čitateľských stratégií, aktívne ho 

usmerňuje pri každej interpretácii informačného alebo umeleckého východiskového textu, cielene ho 

vedie k tomu, aby sa naučil regulovať svoj proces čítania s dôrazom na porozumenie textu, vedel svoje 

čítanie kontrolovať, monitorovať a korigovať takým spôsobom, aby sa jeho učenie memorovaním faktov 

zmenilo na aktívne učenie sa. Príkladom takého postupu je členenie práce s textom na tri etapy: procesy 

pred čítaním, v procese čítania, po prečítaní textu. 

Pri vytváraní úloh k východiskovému textu sa učiteľ zameriava na tri rozsiahlejšie procesy porozumenia 

textu, mentálne stratégie, ktoré žiak pri vytváraní významu textu využíva: nájdenie a získanie 

informácie, integrácia a interpretácia, uvažovanie a hodnotenie. 

Do učebných osnov jednotlivých vyučovacích predmetov sa snažíme zakomponovať metódy rozvíjajúce 

čitateľskú kompetenciu žiakov. 

Škola vypracováva plán aktivít na každý školský rok na podporu čitateľskej gramotnosti. 

 

5.2.3.2  Kompetencie v oblasti finančného vzdelávania - finančná gramotnosť 

Na základe schvaľovacej doložky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 31. 3. 

2014 pod číslom 2014-2692/16076:12-10E0 verzia 1.1 s účinnosťou od 01. 09. 2014 začínajúc prvým 

ročníkom a zo dňa 9. 3. 2017 pod číslom 2017-1053/10961:12-10E0 verzia 1.2 s účinnosťou od 1. 

septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom pre implementáciu Národného štandardu finančnej 

gramotnosti (NŠFG) do štátnych vzdelávacích programov, bol tento dokument implementovaný do 

učebných osnov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov v rámci školského vzdelávacieho 

programu nasledovne: 

Verzia 1.2 

Všetky témy uvedené v Národnom štandarde finančnej gramotnosti: Finančná zodpovednosť 

spotrebiteľov, Plánovanie, príjem a práca, Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, Úver a dlh, 

Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie sú súčasťou učebných osnov odborných predmetov, 

pretože sa prekrývajú s odbornými kompetenciami a obsahovými štandardami pre teoretické vzdelávanie 

a praktickú prípravu v rámci študijného odboru. Východiskom pre niektoré témy sú aj 

všeobecnovzdelávacie predmety. 
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Implementácia NŠFG je vymedzená v učebných osnovách v charakteristike vyučovacieho predmetu, 

ako aj vo vzdelávacích výstupoch (témy a čiastkové kompetencie podľa NŠFG) a následne sú 

jednotlivé témy a pojmy zaradené v jednotlivých ročníkoch v príslušných tematických celkoch, resp. 

konkrétnych témach.  

 

Témy NŠFG pre študijné odbory – verzia 1.2 

 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Celková kompetencia 

Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách 

ČK1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Analyzovať aktívnu a pasívnu komunikáciu s finančnými inštitúciami. 

Uviesť príklady situácií, v ktorých sú osoby alebo subjekty oprávnené získavať osobné informácie/údaje. 

ČK2: Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť základné práva a povinnosti spotrebiteľov na modelových situáciách (aj z pohľadu podnikateľa). 

Rozoznať, identifikovať cenové triky a klamlivé a zavádzajúce ponuky. 

Identifikovať bežné typy spotrebiteľských a finančných podvodov, vrátane on-line podvodov. 

ČK3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančným trhom 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť dohľad nad finančným trhom v Slovenskej republike – Národná banka Slovenska ako „jednotné 

kontaktné miesto“. 

Vysvetliť rozdiel medzi Fondom ochrany vkladov a Garančným fondom investícií. 

Charakterizovať finančné inštitúcie a využívanie ich produktov a služieb cez internet. 

ČK4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti praniu špinavých peňazí 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí. 

Uviesť možnosti zamedzenia prania špinavých peňazí. 

Opísať postup oznámenia korupcie a oznámenia podvodu. 

Rozlišovať legálne a nelegálne podnikateľské aktivity. 

 

2. Plánovanie, príjem a práca 

Celková kompetencia 

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu 

na riadenie toku peňazí 

ČK1: Identifikovať zdroje osobných príjmov 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Rozlíšiť nominálnu mzdu, reálnu mzdu a cenu práce. 
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Uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (napr. dar, provízia a zisk, peňažný príjem domácnosti, 

štátne príspevky a sociálne dávky, príjem z podnikateľskej činnosti). 

ČK2: Vypracovať finančný plán 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Opísať spôsoby krytia deficitu (úvery, splátkový predaj, leasing). 

Zostaviť podnikateľský a finančný plán podniku – právnickej osoby. 

Vysvetliť možnosti, ako splácať dlhy. 

Navrhnúť spôsoby riešenia schodkového a prebytkového rozpočtu. 

ČK3: Vysvetliť daňový a odvodový systém 

Očakávania, že žiak je schopný 

Vysvetliť rozdiel medzi priamymi a nepriamymi daňami. 

Charakterizovať daňový a odvodový systém v Slovenskej republike. 

Identifikovať položky bežne odpočítavané z hrubej mzdy. 

ČK4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre oblasť podnikania 

Očakávania, že žiak je schopný 

Vymedziť a porovnať právne formy pre oblasť podnikania. 

Vyhľadať základné právne  predpisy pre oblasť podnikania. 

Opísať prejavy a dôsledky negatívnych javov, ako je korupcia, zneužívanie finančných prostriedkov EÚ, 

lobing, rodinkárstvo, nekalé marketingové aktivity a nelegálne podnikateľské aktivity, konštruktívne 

diskutovať o tom, ako sa k nim osobne postaviť a ako s nimi bojovať. 

Vysvetliť postup založenia a vzniku živnosti alebo iného podnikateľského subjektu v styku s verejnou 

správou. 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Celková kompetencia 

Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny 

ČK1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť obvyklé spôsoby nakladania s voľnými finančnými prostriedkami. Zhodnotiť 

ako vplýva spotreba na úspory a/alebo investície. 

ČK2: Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Stanoviť si kroky na dosiahnutie krátko, stredne a dlhodobých finančných cieľov. Analyzovať vplyv 

inflácie najmä na hodnotu peňazí, príjem, kúpnu silu, výnosy z investícií. 

Rozlíšiť charakter práce finančného sprostredkovateľa, odborníka na finančné poradenstvo a daňového 

poradcu. 

ČK3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť tvorbu ceny na základe nákladov, zisku, DPH. 

Kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou a porozumieť úlohám marketingu. 
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ČK4: Opísať používanie rôznych metód platenia 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Používať kurzový lístok pri výmene peňazí. 

Zvoliť vhodné platobné nástroje (bez/hotovostné úhrady, inkasá, platobné karty a pod.). Vysvetliť 

rozdiel medzi využívaním osobného a podnikateľského účtu. 

 

4. Úver a dlh 

Celková kompetencia 

Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu 

ČK1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť algoritmus zloženého úročenia. 

Charakterizovať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN), úrokovú mieru, fixáciu, predčasné splatenie 

úveru. 

Navrhnúť výber najvhodnejšieho finančného produktu vzhľadom na svoje potreby. 

ČK2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch úverov poskytovaných spotrebiteľom 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Identifikovať rôzne druhy úverov a ich zabezpečenie (vrátane úverov na bývanie resp. hypotekárnych 

úverov). 

Uviesť rozdiel pri poskytovaní úveru pre bežného občana a pre podnikateľa. 

ČK3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predlžením) alebo ako ich 

zvládnuť 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť spôsoby vyrovnania opätovného zadlženia. 

Posúdiť účel vyhlásenia (osobného) bankrotu a jeho možné dôsledky na majetok, zamestnanosť, cenu a 

dostupnosť úverov. 

Zhrnúť práva dlžníkov a veriteľov, týkajúce sa zrážok zo mzdy a odňatia majetku v prípade 

nezaplatenia dlhu (exekúcia). 

 

5. Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia 

Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi 

ČK1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Uviesť rozdiel medzi sporením a investovaním. 

Vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie. 

ČK2: Zhodnotiť investičné alternatívy 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Porovnať hlavné črty úročených účtov vo finančných inštitúciách (bežné účty, sporiace účty, termínované 

vklady). 
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Porovnať riziká a výnosy z rôznych typov investícií (vrátane výnosov z podnikateľskej činnosti a 

dôchodkového sporenia). 

 

6. Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia 

Používanie primeraných stratégií riadenia rizík 

ČK1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Popísať výber vhodného poistného produktu s ohľadom na vlastné potreby. 

Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením. 

ČK2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a komerčným 

poistením 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Demonštrovať na konkrétnom príklade, aké druhy verejného poistenia je potrebné platiť pri brigádnickej 

činnosti študentov. 

Charakterizovať dôchodkové poistenie – 1. pilier, 2. pilier a 3. pilier. Vedieť rozlíšiť verejné a komerčné 

poistenie. 

ČK3: Charakterizovať komerčné poistenie 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Uviesť druhy poistenia, ktoré sa môžu vzťahovať na náhodné poškodenie majetku alebo zdravia inej 

osoby. 

Vysvetliť rozdiel medzi poistením vlastného majetku a poistením zodpovednosti súvisiacej s vlastníctvom 

majetku. 

Vysvetliť podstatu a význam životného poistenia.
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6   UČEBNÝ PLÁN  študijného odboru 6314 Q  cestovný ruch 
  

6.1  Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

Názov školy 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 

Nové Zámky 

Názov ŠkVP " CESTOVNÝ RUCH" 

Kód a názov  ŠVP 
62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a 
služby I, II 

Kód a názov študijného 
odboru 

6314 Q cestovný ruch 

Stupeň vzdelania vyššie odborné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

Iné vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program Minimálny 
celkový 

Školský vzdelávací program Minimálny 
celkový 

Vzdelávacie oblasti Minimálny 
počet 
týžden.vyuč. 
hodín 
celkom 

počet 
hod. 

Vyučovací predmet Počet týž. 
vyučovacích 
hodín 
celkom 

Disponibilné 
hodiny 

počet hod. 

  za 
štúdium 

za 
štúdium 

Odborné vzdelávanie 59 1888 Odborné vzdelávanie  99  3168 

Teoretické vzdelávanie 26 832 Teoretické vzdelávanie 68  2112 

Odborná jazyková príprava 
v cudzom jazyku 

  Odborný anglický jazyk 9 5 291 

Odborný nemecký jazyk 9 5 291 

Manažment a marketing  
 
Ekonomika a právo v odbore  
 
Technika cestovného ruchu 
 
Geografia cestovného ruchu 

  Administratíva v cestovnom 
ruchu 

3  99 

Ekonomika a právo v cestovnom 
ruchu 

4  132 

Geografia cestovného ruchu 6  198 

História 6 6 195 

Aplikovaná psychológia 2 2 66 

Technika cestovného ruchu 7 2 225 

Hotelierstvo 5 4 159 

Manažment cestovného ruchu 4 2 132 

Sprievodcovská činnosť 7 4 225 

Marketing cestovného ruchu 3  99 

Účtovníctvo 3  99 

Praktická príprava 33 1056 Praktická príprava 31  957 

Ekonomické a riadiace činnosti  
 
Práca s informáciami a dokladmi 
 
Komunikácia 

  

Odborná prax 18  540 

Aplikovaná informatika 4 4 126 

Cvičenia z hotelierstva 3 2 99 

Cvičenia k tvorbe odborných 
prác 

6 4 192 

Disponibilné hodiny 40 1280    40  
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CELKOM 99 3260   99 40 3168 

Absolventská skúška   Absolventská skúška     

 

6.2  Učebný plán pre študijný odbor 6314 Q cestovný ruch,   platný od 1. septembra 

2018 – začínajúc 1. ročníkom 

 

Kód a názov študijného odboru 6314 Q cestovný ruch 

Forma štúdia denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

Vyučovací jazyk slovenský 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a 

vyučovacích predmetov 

Týždenný počet vyučovacích hodín v ročníku 

Skratka 

predmetu 
1. 2. 3. Spolu 

Spolu 
za 

štúdium 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE  33 33 33 99 3168 

Teoretické vzdelávanie                                       b)  31 26 11 68 2211 

Odborný anglický jazyk                                   a,c,h) OAJ 4 3 D* 2 D* 9 291 

Odborný nemecký jazyk                                  a,c,h) ONJ 4 3 D* 2 D* 9 291 

Administratíva v cestovnom ruchu                        a) ACR 3    3 99 

Ekonomika a právo v cestovnom ruchu                                                                  ECR  2 2   4 132 

Geografia cestovného ruchu GCR 3 3   6 198 

História                                                                  h) HIS 3 D* 2 D* 1 D* 6 195 

Aplikovaná psychológia                                         h) APS 2 D*   2 66 

Technika cestovného ruchu                                  h) TCR 2 3 2 D* 7 225 

Hotelierstvo                                                           h) HOT  1 2 D* 2 D* 5 159 

Manažment cestovného ruchu                              h) MCR 2 2 D*  4 132 

Sprievodcovská činnosť                                        h) SPC 2 D* 3 2 D* 7 225 

Marketing cestovného ruchu MKC 1 2  3 99 

Účtovníctvo                                                           a) UCT 2 1  3 99 

Praktická príprava                                           b, e)  2 7 22 31 957 

Odborná prax                                                         f) OPR   18 18 540 

Aplikovaná informatika                                       a,h) API  2 D* 2 D* 4 126 

Cvičenia z hotelierstva                                       a,h) CVH  3 (2D*)  3 99 

Cvičenia k tvorbe odborných prác                      a,h) COP 2 2 D* 2 D* 6 192 

Spolu  33 33 33 99 3168 

 
                                                                                                                                       * D = disponibilná hodina 
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6.3 Prehľad využitia týždňov v študijnom odbore 6314 Q cestovný ruch  
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu                                                   g) 33 33 30 

Absolventská skúška                                                            i) x x 2 

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, 

výchovno-vzdelávacie akcie a i.)                                       g, j) 
7 7 5 

Spolu týždňov 40 40 37 

 

6.4 Poznámky k učebnému plánu pre 3-ročné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

pre študijný odbor 6314 Q cestovný ruch: 

a) Trieda sa delí na skupiny podľa potrieb odboru a podmienok školy v rámci teoretického vzdelávania 

vo vyučovacích predmetoch: odborný anglický jazyk, odborný nemecký jazyk, administratíva 

v cestovnom ruchu, aplikovaná psychológia, účtovníctvo, v rámci praktickej prípravy vo vyučovacích 

predmetoch: aplikovaná informatika, cvičenia z hotelierstva, cvičenia k tvorbe odborných prác. Pre 

príslušný školský rok delenie tried na skupiny a počet žiakov v skupinách sa uvádza vo vnútornej 

smernici školy pre aktuálny školský rok. 

b) Disponibilné hodiny (D*) sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom 

programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia v študijnom odbore 6314 Q 

cestovný ruch. Počet disponibilných hodín spolu 40 bol rozvrhnutý hlavne do teoretického 

vzdelávania a to až 30 disponibilných hodín, a to do odborného anglického jazyka, odborného 

nemeckého jazyka a história, v ostatných odborných predmetoch sa posilnila hodinová dotácia 

hlavne v druhom a treťom ročníku, kde sa predpokladá odborná príprava k absolventským skúškam. 

V rámci praktickej prípravy sa zaradilo 10 disponibilných hodín na posilnenie odborných predmetov  

aplikovaná informatika, cvičenia z hotelierstva a cvičenia k tvorbe odborných prác, kde sa 

predpokladá tiež odborná príprava k absolventským skúškam. Do odborného vzdelávania boli 

zaradené profilové odborné predmety podľa obsahových štandardov študijného odboru 6314 Q 

cestovný ruch. 

c) Vyučuje sa jazyk: odborný anglický jazyk a odborný nemecký jazyk a je súčasťou teoretického 

vzdelávania. Ak škola nevyučuje cudzí jazyk, ktorý žiak absolvoval v predchádzajúcom štúdiu, 

výučba prebieha podľa výkonových a obsahových štandardov pre predchádzajúce štúdium. 

d) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a na návrh predmetových komisií rozhodne, 

ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do 

viachodinových celkov. 

e) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú 

realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických 

zručností a činností formou praktických cvičení v odborných učebniach a odbornej praxe. Praktické 

cvičenia sa realizujú v rámci odborných predmetov praktického zamerania a to aplikovaná 

informatika, cvičenia z hotelierstva a cvičenia k tvorbe odborných prác. Na praktických cvičeniach 
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a odbornej praxe 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 učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

f) Odbornú prax žiaci absolvujú počas štúdia povinne v súlade s platnou legislatívou: v 1. ročníku 

v rozsahu 2 týždňov (6 vyučovacích hodín za jeden vyučovací deň), v 2.ročníku v rozsahu 4 týždňov 

(7 vyučovacích hodín za jeden vyučovací deň), v 3.ročníku v rozsahu 18 týždňov (7 vyučovacích 

hodín za jeden vyučovací deň), spolu 830 hodín za štúdium, vo vybraných zazmluvnených 

podnikoch cestovného ruchu pod odborným vedením zodpovedných pracovníkov - inštruktorov. Na 

vysvedčení sa žiakovi píše absolvoval, –a. 

g) Počet týždenných vyučovacích hodín je 33 v každom ročníku, za celé štúdium 99 hodín. Školský 

rok trvá 40 týždňov, v 3. ročníku len 37 týždňov. Výučba sa realizuje v 1. a  2. ročníku v rozsahu 33 

týždňov a v 3. ročníku 30 týždňov. Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva 

a v poslednom ročníku na realizáciu absolventskej skúšky. 

h) Disponibilné hodiny v odbornom vzdelávaní sú rozvrhnuté tak, aby posilňovali tie vyučovacie 

predmety, ktoré sú profilujúce pre tento študijný odbor, a to: odborný cudzí jazyk, história, 

aplikovaná psychológia, technika cestovného ruchu, hotelierstvo, manažment cestovného ruchu, 

sprievodcovská činnosť, aplikovaná informatika, cvičenia z hotelierstva a cvičenia k tvorbe 

odborných prác. 

i) Absolventská skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 

j) Žiaci v každom ročníku môžu absolvovať exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 

upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s študijným 

plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. 

Na organizovanie exkurzií sa využíva časová rezerva z týždňov v školskom roku. 

k) Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy 

a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, 

personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovuje Školský vzdelávací 

program podľa druhu zdravotného znevýhodnenia. 

l) Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci                     

a starostlivosti o životné prostredie.     
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6.5 Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania pre študijný odbor    

      6314 Q cestovný ruch 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE      

Teoretické vzdelávanie      

Odborný anglický jazyk      

Odborný nemecký jazyk      

Administratíva v cestovnom ruchu      

Ekonomika a právo v cestovnom 

ruchu 
     

Geografia cestovného ruchu      

História      

Aplikovaná psychológia      

Technika cestovného ruchu      

Hotelierstvo      

Manažment cestovného ruchu      

Sprievodcovská činnosť      

Marketing cestovného ruchu      

Účtovníctvo      

Praktická príprava      

Odborná prax      

Aplikovaná informatika      

Cvičenia z hotelierstva      

Cvičenia k tvorbe odborných prác      
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7   PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  

Názov školy 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 

Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

Názov školského vzdelávacieho programu „CESTOVNÝ RUCH“ 

Názov študijného odboru 6314 Q  cestovný ruch 

Kód a názov ŠVP 
62 Ekonomické vedy,  
63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 

Forma štúdia  denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

 

7.1 Priestorové a materiálno-technické podmienky 

 
Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 

podmienky. V podmienkach našej školy boli rozpracované podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb 

a požiadaviek študijných a učebných odborov, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností. Optimálne 

požiadavky a podmienky, podľa ktorých sa bude realizovať tento školský vzdelávací program, sú 

nasledovné. 

       Vyučovanie prebieha v budove školy, kde má každá trieda svoju vlastnú učebňu. 

a) Vyučovanie odborných predmetov teoretického vzdelávania 

Vyučovanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, ktorí využívajú tieto priestorové možnosti, ktoré 

poskytuje škola. Delenie na skupiny sa uplatňuje pri vyučovaní predmetov odborná angličtina 

a odborná nemčina a aplikovaná informatika. Vyučovanie prebieha v bežných učebniach ale aj 

v učebniach vybavených didaktickou a výpočtovou technikou. 

b)   Vyučovanie odborných predmetov praktickej prípravy  

Vyučovanie odborných predmetov zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, ktorí využívajú priestorové 

možnosti, ktoré poskytuje škola. Delenie na skupiny sa uplatňuje podľa potreby pri vyučovaní 

predmetov aplikovaná informatika, cvičenia z hotelierstva a cvičenia k tvorbe odborných prác, ktoré 

sa vyučujú v odbornej učebni ekonomických predmetov, ktorá je vybavená počítačom pripojeným na 

internet, dataprojektorom alebo aj v učebniach vybavených didaktickou a výpočtovou technikou. 

c) Odborná prax  

Odborná prax sa realizuje ako súvislá prax počas štúdia v jednotlivých ročníkoch priamo na 

pracoviskách konkrétnych zamestnávateľov, s ktorými má škola podpísanú zmluvu o poskytovaní 

praktického vyučovania pod vedením inštruktorov.  

7.2  Organizačné zabezpečenie výchovno – vyučovacieho procesu 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy a učebného 

plánu štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II.  
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 Organizácia školského roka sa riadi podľa Pedagogicko-organizačných pokynov v príslušnom 

školskom roku a platného Školského poriadku. 

 Organizácia a priebeh školského vzdelávacieho programu vo väzbe na teoretické a praktické 

vyučovanie je v súlade s platnou legislatívou. Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Zákonom 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

 Odborná prax sa realizuje v rozsahu stanovenom v učebnom pláne a obsah podľa učebnej osnovy. 

Vykonáva sa na pracovisku zamestnávateľa. Výučba prebieha pod vedením inštruktorov – 

zamestnávateľom poverený pracovník.  Odborná prax obsahovo nadväzuje na odborné predmety 

teoretického a praktického vyučovania.    

 Škola má zostavený Školský poriadok, ktorý zabezpečuje jednotnosť v celom výchovno-

vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa žiakov na 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 triednickej vyučovacej hodine a potvrdzujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho 

rešpektovanie.   

 Ospravedlnenie neúčasti žiakov na odbornej praxi 

Žiaci 1. - 3.  ročníka sa v súlade s učebnou osnovou zúčastňujú súvislej odbornej praxe. Povinnosťou 

každého žiaka je odbornú prax absolvovať v plnom rozsahu. V prípade, ak sa žiak nemôže dostaviť na 

odbornú prax, musí oznámiť triednemu učiteľovi a inštruktorovi zamestnávateľa dôvod svojej absencie 

v dostatočnom časovom predstihu. Všetci žiaci musia byť oboznámení s touto svojou povinnosťou, 

menom povereného učiteľa a inšruktora a časom, dokedy musia oznámiť svoju absenciu. Ak žiak 

neoznámi svoju neúčasť na odbornej praxi do stanovenej hodiny, nebude mu akceptované 

ospravedlnenie na tento deň. Žiak si bude musieť absenciu na odbornej praxi odpracovať v náhradnom 

termíne, v rámci svojho voľného času, mimo vyučovacieho procesu, inak nebude klasifikovaný v danom 

klasifikačnom období. 

Dodržanie týchto požiadaviek a zásad bude pravidelne kontrolované povereným učiteľom  a inšruktorom 

zamestnávateľa. Porušenie predpisov a správanie sa žiaka počas odbornej praxe bude riešené 

výchovnými opatreniami v súlade so školským poriadkom. 

 

7.3  Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

1. Zásady a pravidlá bezpečnosti práce platné v multimediálnych učebniach a učebniach  s 

výpočtovou technikou   

 Žiaci prichádzajú do týchto učební s potrebnými pomôckami, bez kabátov, aktoviek, batohov či iných 

príručných tašiek. V nevyhnutnom prípade si môžu svoje kabáty, tašky či batohy uložiť v priestoroch 

učebne na to určených (pokiaľ nimi učebňa disponuje) – v predsieni, na vešiaky a pod.  

 Žiaci si pred vstupom do týchto učební vypnú mobilné telefóny, nie je povolený ani tichý režim či 

vibrácia. 

 Na začiatku hodiny si žiaci prekontrolujú pridelené prostriedky výpočtovej techniky – počítače, 

klávesnice, myši, tablety a pod. V prípade zjavných známok vonkajšieho poškodenia (napr. 
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prasknutý monitor, rozbitá skrinka, iskry či dym z ktorejkoľvek časti počítača) sa v žiadnom prípade 

nesmú pokúšať o ich nápravu. Zistené nedostatky okamžite nahlásia vyučujúcemu. V opačnom 

prípade je žiak zodpovedný za vzniknuté škody, ktoré bude škola vymáhať v občiansko-právnom 

konaní podľa platnej legislatívy SR. 

 Žiaci sú povinní dodržiavať základné bezpečnostné predpisy. Počas práce v týchto učebniach bez 

povolenia vyučujúceho žiaci neopúšťajú svoje pracovisko, nedotýkajú sa iných zariadení v 

učebniach, či už aktívne zapojených alebo vystavených. 

 Pri používaní prostriedkov výpočtovej techniky počas vyučovacej hodiny musia žiaci dbať o to, aby 

ich nepoškodili po stránke technickej ani programovej (úmyselné poškodenie). Ak prestane počítač 

alebo jeho časť korektne fungovať, je žiak povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť 

zodpovednému vyučujúcemu. 

 Žiaci nesmú meniť nastavenia počítača, operačného systému, programov v počítači, pokiaľ sa 

nejedná o tematickú súčasť vyučovacej hodiny. 

 Žiakom sa zakazuje bez výslovného súhlasu a dohľadu správcu školskej počítačovej siete inštalovať 

do počítačov akýkoľvek program (software). 

 Na počítačoch, ktoré sú pripojené k sieti internet, žiaci nesmú navštevovať stránky s nevhodným 

obsahom (rasová neznášanlivosť, pornografia a pod.) a vyvíjať také aktivity, ktoré sa priečia 

ustanoveniam trestného zákona. 

 Tlač na tlačiarňach v týchto učebniach je možná len za dohľadu vyučujúceho.  

 Žiaci majú na ukladanie dát vyhradené miesta:  „D" na lokálnych počítačoch a  v lokálnej počítačovej 

sieti priestor na UNC "\\server\prenos\data\student". Údaje tu uložené sú uchovávané počas jedného 

školského roka. 

 V týchto učebniach nie je žiakom dovolené svojvoľne prenášať počítače alebo ich časti, 

premiestňovať, pripájať či zapájať zariadenia bez výslovného súhlasu a dohľadu vyučujúceho. 

Jedná sa najmä o klávesnice, myši, reproduktory, slúchadlá či iné periférne zariadenia (tlačiarne, 

skenery, tablety a pod.). 

 Po skončení vyučovacej hodiny sú žiaci povinní urobiť poriadok v učebni, zasunúť stoličky a 

disciplinovane opustiť učebňu. Na poslednej vyučovacej hodine na pokyn vyučujúceho žiaci vypnú 

počítače.  

 V týchto učebniach je zakázané jesť a piť, nie je dovolené ani prechodné uloženie jedál či nápojov 

(káva a pod.) 

 Na prvej vyučovacej hodine sú žiaci oboznámení s umiestnením hasiaceho prístroja a hlavného 

vypínača. Je zakázaná akákoľvek manipulácia s týmito zariadeniami okrem udalostí ohrozujúcich 

zdravie či život. 

 Na prvej vyučovacej hodine v týchto učebniach žiaci svojím podpisom potvrdia, že boli poučení o 

bezpečnostných prepisoch v rozsahu príslušných noriem a oboznámení s laboratórnym poriadkom 

platným v týchto učebniach a poskytovaním prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. 

2.  Zásady a pravidlá bezpečnosti pri práci na odbornej praxi 
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 Žiak pri prvom vstupe na pracovisko je preškolený bezpečnostným technikom zamestnávateľa 

o dodržiavaní bezpečnostných predpisov a ochrany zdravia pri práci. Toto poučenie je povinný 

dodržiavať počas celej doby odbornej praxe. Toto školenie zabezpečuje zodpovedný pracovník 

poverený zamestnávateľom. 

 Žiak sa správa počas odbornej praxe tak, aby neohrozoval svoje zdravie ani zdravie svojich 

spolužiakov a ostatných zamestnancov. 

 Na odbornej praxi je zákaz fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a používať omamné 

a psychotronné látky. 

 Žiaci dodržujú ostatné predpisy stanovené zamestnávateľom, rešpektujú etický kódex 

zamestnávateľa.  

       3.   Zásady a pravidlá bezpečnosti pri mimoškolských aktivitách v priestoroch telesnej a 

športovej výchovy –  

-   Prevádzkový poriadok telovýchovného zariadenia          

 Vstup do telocvične a na ihriská je povolený iba pod dozorom vyučujúceho alebo s jeho súhlasom. 

 Cez prestávky je vstup do telocvične zakázaný. 

 Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. 

 Žiaci sa v šatniach, na chodbe, v telocvičniach, na ihriskách správajú disciplinovane, nie sú 

neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie šatní, telocvične 

a športovísk. V šatniach a na chodbe je počas prestávok zakázané behať, naháňať sa a strkať do 

spolužiakov. 

 Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať ich pravidlá, pri 

gymnastických a iných cvičeniach, aerobiku, turistike sú povinní dodržiavať rady, pokyny 

a upozornenia vyučujúceho. 

 Žiaci nesmú cvičiť na náradí v neprítomnosti vyučujúceho. 

 Žiaci na hodinách telesnej a športovej výchovy nesmú jesť a piť. 

 Na hodinách telesnej a športovej výchovy je prísne zakázané mať žuvačku. 

 Každý úraz, ktorý vyučujúci nezbadal, sú žiaci povinní ihneď hlásiť vyučujúcemu. 

 Každý úraz vyučujúci ihneď zapíše do knihy úrazov a najneskôr do štyroch dní vyplní záznam 

o úraze. 

 V telocvičniach, na ihriskách a v šatniach je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné 

omamné látky. 

 Za poriadok v šatniach sú zodpovední poverení žiaci. 

 V prípade poškodenia zariadenia šatní vinník uhradí spôsobenú škodu. 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program                                                                   „CESTOVNÝ RUCH“ 

 

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, Nové Zámky 52 
 

8 ZÁKLADNÉ PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO- 

     VZDELÁVACÍMI  POTREBAMI  

Názov školy 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, 

Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

Názov školského vzdelávacieho programu „CESTOVNÝ RUCH“ 

Názov študijného odboru 6314 Q  cestovný ruch 

Kód a názov ŠVP 
62 Ekonomické vedy,  
63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 

Forma štúdia  denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

 

8.1    Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) prebieha 

na našej škole v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri formulovaní požiadaviek na ich 

štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy 

povolania a odborných konzultácii so špecializovanými odbornými pracovníkmi poradenského centra 

a dorastového lekára a so zamestnávateľmi. Pri práci so žiakmi so ŠVVP sa pristupuje s ohľadom na 

odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ 

poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. 

Každý žiak vzdelávaný ako žiak so ŠVVP je vzdelávaný podľa individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu (ďalej len IVVP) podľa komplexnej diagnostiky a diagnóz odborných pracovníkov. 

Žiadosť na vzdelávanie žiaka so ŠVVP podáva zákonný zástupca žiaka. Žiak je prijatý na integrované 

vzdelávanie na základe schválenia pedagogickou radou, podľa predloženej odbornej dokumentácie, ako je 

odborná správa psychológa, správa špeciálneho pedagóga, prípadne ďalšie odborné posudky a správy.  

Potom IVVP je vypracovaný s prihliadnutím na zdravotný stav žiaka, rešpektuje jeho individualitu a osobnosť 

a zohľadňuje závery a odporúčania týchto odborných pracovníkov. Pri tvorbe IVVP triedny učiteľ 

spolupracuje a konzultuje program s vyučujúcimi a odbornými pracovníkmi poradenského centra. Súhlas 

s vypracovaným individuálnym výchovno-vzdelávacím programom potvrdzuje žiak svojim podpisom. 

Vyučujúci sú povinní vzdelávať takéhoto žiaka podľa záverov a odporúčaní zapracovaných do IVVP. Triedny 

učiteľ, prípadne iný pedagóg (vyučujúci, výchovný poradca) konzultuje postup pri vzdelávaní žiakov so 

ŠVVP s odborníkmi CPPPaP alebo špeciálno-pedagogického centra. Žiak nemusí byť vzdelávaný ako žiak 

so ŠVVP počas celého štúdia, závisí to od posúdenia efektu integrovaného vzdelávania, odporúčaní 

pedagógov, odborných pracovníkov, ale aj samotného žiaka, prípadne zásadnej zmeny zdravotného stavu 

žiaka. Na konci každého školského roka sa o žiakovi vzdelávanom integráciou vypracuje súhrnné 

pedagogické hodnotenie, prípadne žiadosť o rediagnostiku a odošle sa do príslušného poradenského 

centra.  V ďalšom školskom roku sa postupuje podľa odporúčaní príslušného poradenského centra. 
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 V prijimacom konaní na našu školu sa budú zohľadňovať špecifické potreby žiaka, podľa odporúčaní 

príslušného poradenského centra a na základe žiadosti žiaka.  

 

Formy a metódy vyučovania pri žiakoch so ŠVVP: 

Budeme uplatňovať individuálny a diferencovaný prístup ku každému žiakovi, v prípade 

nevyhnutnosti využívať intervenciu špeciálneho pedagóga, prípadne špecializovanej poradne. Úlohy 

budeme zadávať ústne, pri ústnom skúšaní budeme využívať špecifické formy /otázka – odpoveď, 

odpovedať v lavici/. Budeme nahrádzať písomnú formu odpovede ústnou. Poskytneme čas naviac pri 

písomných skúškach, zvážime vhodnú formu skúšania. Nebudeme písať dlhé záznamy, budeme tolerovať 

zníženú kvalitu písomného prejavu v dôsledku dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkúlie a ďalších 

špecifík vyplývajúcich z diagnózy. Umožníme žiakom kopírovať poznámky. Žiaka sa budeme snažiť 

umiestniť do prvej lavice, aby mal vyučujúci voľný prístup ku žiakovi a žiak nebol rušený triedou. Umožníme 

žiakovi používať pomôcky odporúčané špeciálnym pedagógom a technické pomôcky (diktafón, PC). 

Budeme často povzbudzovať, poskytovať pozitívnu spätnú väzbu. Pokyny deliť na menšie časti, overovať či 

žiak chápe text a zadanie úloh v matematike. Budeme odmeňovať snahu, nie iba dobré výsledky, voliť 

činnosti adekvátne jeho schopnostiam. A hlavne budeme sa riadiť metodickými pokynmi špeciálneho 

pedagóga. 

1. Metodické kroky a postupy na dosiahnutie cieľa v jednotlivých predmetoch pri týchto postihoch: 

 Dyslexia, dysgrafia, dysortografia 

Pri vyučovaní slovenského jazyka a literatúry: 

Nedávať časovo limitované písomné úlohy. Diktát nahrádzať doplňovacím cvičením. Tempo 

diktovania prispôsobiť individuálnemu pracovnému tempu, dať dostatok času na kontrolu 

napísaného, pri spoločnej ústnej kontrole dať žiakovi priestor, aby sme si overili jeho znalosť 

gramatických pravidiel. V prípade nedostatočnej známku nahradiť údajom o počte chýb. Tolerovať 

zníženú úroveň písomného prejavu. Uprednostňovať ústnu odpoveď pred písomnou, 

uprednostňovať testy s krátkou odpoveďou. V prípade nevyhnutnosti písomného preverovania 

vedomostí nadstaviť čas. Pri slohových prácach nehodnotiť pravopis, ale štylistiku a obsahovú 

stránku. Odporúčané je povoliť žiakovi používať diktafón alebo PC. Tolerovať znížené pracovné 

tempo. Učivo viacnásobne opakovať, striedať aktivitu s relaxačnou technikou. Používať gramatické 

prehľady, tabuľky s prehľadom učiva, pravopisné pravidlá. 

Pri vyučovaní cudzieho jazyka: 

Zdokonaľovať najmä ústny prejav využiteľný v praktickom živote. Uprednostňovať formu konverzácie 

/CD nahrávky, kazety/. Podobne ako v SJL: písanie diktátu za špecifických podmienok, gramatické 

pravidlá preverovať ústne formou komentovaného diktátu, tolerovať zníženú úroveň písomného 

prejavu, uprednostňovať ústnu odpoveď pred písomnou. V prípade nevyhnutnosti písomného 

preverovania vedomostí nadstaviť čas, žiak má odporúčané používať diktafón a PC. Preferovať 

porozumenie krátkym textom, zapájať do komunikačných ústnych aktivít. Tolerovať znížené 

pracovné tempo. Učivo viacnásobne opakovať, striedať aktivitu s relaxačnou technikou. Používať 

gramatické prehľady, tabuľky s prehľadom učiva. Žiak má odporúčané používať  PC, diktafón. 
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 Dyskalkúlia  

Pri vyučovaní predmetu matematika: 

Pokyny deliť na menšie časti, overovať či žiak chápe text a zadanie úloh v matematike. Tolerovať 

zníženú orientáciu na číselnej osi, chyby vzniknuté zámenou znamienok, chyby z nesprávneho 

zapisovanie čísiel. Pri slovných úlohách ponechať dlhší čas na rozmyslenie odpovede, dôsledne 

využívať individuálny prístup pedagóga. Tolerovať znížené pracovné tempo, učivo viacnásobne 

opakovať, postupovať po krokoch, umožniť medzikroky, pomocné výpočty. Prihliadať na 

nesprávnosť zostrojenia geometrických útvarov. Umožniť prácu s matematickými tabuľkami 

a kompenzačnými pomôckami (kalkulačky). Využívať názorné pomôcky (číselný rad, názorné 

vyjadrenie slovných úloh). Prihliadať na oslabenie grafických schopností žiaka v geometrii. Voliť 

činnosti adekvátne jej schopnostiam. Zvážiť písomnú, praktickú alebo ústnu formu odpovede. Počet 

a náročnosť príkladov prispôsobiť schopnostiam žiaka – najmä pri previerkach. Kontrolovať správne 

pochopenie zadania textu, pomôcť pri matematickom zápise. Odmeňovať snahu, nie iba dobré 

výsledky, voliť činnosti adekvátne schopnostiam žiaka. Zvážiť písomnú, praktickú alebo ústnu formu 

odpovede. Žiak má odporúčané používať  PC, diktafón. 

8.2    Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to žiaci, 

ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

1. žiak pochádza z rodiny, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške 

životného minima, 

2. aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, 

3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 

4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 

5. vyučovací jazyk školy je iný než jazyk,  ktorým hovorí dieťa doma. 

 

  8.3    Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Výchova a 

vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, žiaduce zo 

spoločenského a individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti 

investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne aj v tomto odbore je žiaduce podchytiť nadaných 

žiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu mimoriadne intelektovo nadaných 

žiakov, ale aj žiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú svojimi vedomosťami, zručnosťami, 

záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia si výnimočnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri 

rozvíjaní svojho špecifického nadania. V prípade talentovaných žiakov sa výučba organizuje formou 

individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. 

Pre mimoriadne nadaných žiakov sme pripravili tieto úpravy: 
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 žiaci budú integrovaní do bežných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to za dobrý 

výchovný moment), 

 podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú navštevovať aj 

špecializované odborné pracoviská (za podmienok výskytu istých anomálii v ich správaní), 

 pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s vymedzením 

konzultačných hodín, 

 vo výučbe týchto žiakov budeme využívať vyučovacie metódy a postupy, ktorými budú zapájaní do 

problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na vlastných projektoch, vo 

výnimočných prípadoch môže byť poskytnuté štúdium formou on-line učebnice. 
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9 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV  

Názov školy 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 

Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

Názov školského vzdelávacieho programu „CESTOVNÝ RUCH“ 

Názov študijného odboru 6314 Q  cestovný ruch 

Kód a názov ŠVP 
62 Ekonomické vedy,  
63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 

Forma štúdia  denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

9.1  Kontrola a hodnotenie žiakov 

 Pri hodnotení a klasifikácií výsledkov žiakov dôsledne dodržiavame zásady hodnotenia a klasifikácie 

žiakov podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Učitelia 

pravidelne sledujú pokroky svojich žiakov, ktoré aj morálne oceňujú.  

 Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol 

výchovno-vyučovací proces, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Pri hodnotení 

učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa berie do úvahy stupeň 

integrácie ako aj vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Na začiatku každého 

klasifikačného obdobia musia byť žiaci informovaní vyučujúcim o spôsobe hodnotenia.  

 Pri hodnotení žiakov sa podľa povahy predmetu zameriavame predovšetkým na: 

a) Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania.  

Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť a  trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, schopnosť 

uplatňovať osvojené poznatky pri riešení úloh. Posudzujeme kvalitu myslenia, jeho logiku, 

samostatnosť a tvorivosť, aktivitu v prístupe k činnostiam. 

b) Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 

Hodnotíme vzťah k práci, praktickým činnostiam, osvojenie praktických zručností a návykov. 

Posudzujeme samostatnosť, tvorivosť, iniciatívu v praktických činnostiach. 

c) Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 

Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu. Posudzujeme kvalitu prejavu, vzťah k činnostiam 

a jeho záujem o tieto činnosti, estetické vnímanie, rešpekt tradíciám, kultúrnemu a historickému 

dedičstvu našej krajiny. 

  Pri hodnotení jednotlivých predmetov vychádzame aj z dohodnutých pravidiel klasifikácie jednotlivých 

predmetov odsúhlasených na zasadnutiach predmetových komisií a metodického združenia, ktoré sú platné 

pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami 

na úrovni školy a za aktívnej účasti zamestnávateľa. Inštruktor alebo učiteľ odbornej praxe pred klasifikačnou 
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poradou odovzdá poverenému pracovníkovi školy podklady k hodnoteniu žiaka ku klasifikačnému obdobiu. 

Inštruktor nehodnotí žiaka, len poskytne podklady k hodnoteniu a hodnotenie vykoná poverený pracovník 

školy – učiteľ odbornej praxe. 

 Naša škola považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za najvýznamnejšiu kategóriu 

celého procesu. Našim cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie 

o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom 

má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa 

dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo 

rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil. Kontrolu vyučovacieho procesu 

orientujeme na skúšanie a hodnotenie žiakov.  

Kontrola vyučovacieho procesu pozostáva zo: 

1. zisťovania výsledkov vyučovacieho procesu  -  preverovanie alebo skúšanie žiakov, počas 

ktorého meriame ich výkon a zisťujeme, čo žiak vie a čo nevie, ako sa má zlepšiť v porovnaní sám 

so sebou alebo s ostatnými žiakmi v triede - v skupine. Ide o zisťovanie stupňa dosiahnutia cieľov 

vyučovacieho procesu – výkonových a obsahových štandardov - formou frontálneho, individuálneho, 

písomného skúšania, vypracovania  projektovej práce, referátu, eseje. 

2. posúdenie výsledku vyučovacieho procesu - hodnotenie čiže porovnávanie  výsledkov činnosti 

žiaka zisteným preverovaním podľa určených požiadaviek, noriem špecifikovaných v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov. 

Skúšanie: 

Počas skúšania preverujeme, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť 

v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. 

Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinové, 

priebežne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomne 

(didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním preverujeme výkon žiaka z hľadiska 

jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu 

(porovnávame jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní preverujeme 

výkon žiaka na základe jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého 

vyučovacieho predmetu ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, 

ktoré považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi 

učiteľom a žiakom. 

Hodnotenie: 

Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak 

zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie žiakov vyjadrujeme rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci hodnotenia 

preverujeme výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá sú všeobecne platné pre 

všetky predmety, špecifické výkony žiakov sú hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia.   
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 Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup k práci a jeho postoje. 

Hodnotenie nesmie v žiadnom prípade viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka. 

Hlavným cieľom hodnotenia nemá byť učenie sa pre známky, ale naopak pre vedomosti, má to žiaka viesť 

k študijným návykom a osobnej ašpirácii dosahovať čo najlepšie študijné výsledky a zároveň musí byť aj 

akceptovaním jeho osobných a vzdelávacích potrieb či sociálnych vzťahov. Hodnotenie žiaka nesmie 

súvisieť so strachom a bezradnosťou žiaka pri riešení problémov, čo následne vedie k vyhýbaniu sa 

predmetu. V prípade žiaka, ktorý nezvláda predpísané učivo je potrebný individuálny prístup k žiakovi. 

9.2  Pravidlá hodnotenia žiakov 

      Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho 

výkon zmerať a je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu. Vzťahuje sa na 

hodnotenie: 

Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 

výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu.  

Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu, ktorou sa zisťujú 

a posudzujú výsledky vzdelávania. Musí spĺňať tieto funkcie: 

– diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a jeho nedostatkov,  

– prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti  a potreby  ďalšieho vývoja 

žiakov, 

– motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov,  

– výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov, 

– informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania, 

– rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 

– spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie  procesu výučby. 

 
Kritériá, formy hodnotenia, spôsoby a postupy hodnotenia 

Hodnotenie sa vzťahuje predovšetkým na hodnotenie očakávaných vzdelávacích výstupov. 

V pravidlách hodnotenia sú vymedzené: 

- kritériá hodnotenia, 

- formy  hodnotenia. 

Kritériá hodnotenia zisťujú mieru realizácie plánovaných výsledkov, určujú, ako stanoviť dôkaz o tom, že 

učenie bolo ukončené a preukázané pre požadovaný výkonový štandard, čo je uvedené v osnovách 

jednotlivých predmetov. Kritériá sumatívneho hodnotenia sú rozpracované v časti 10.7 . 

Spôsoby a postupy hodnotenia rozdeľujeme podľa nasledovných kritérií: 

1) podľa výkonu žiaka 

– výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov,  

– hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného kritéria  

v jednotlivých predmetoch; 

– individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka  z jeho predchádzajúcim 

výkonom. 
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2) podľa cieľa vzdelávania 

– sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách  pri ukončení štúdia – uvádzame v časti 

hodnotenie MS; 

– formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. 

3) podľa času 

– priebežné  hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia,    

– záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorázovo na konci vyučovacieho obdobia – na konci 

polroku, školského roku. 

4) podľa informovanosti 

– formálne  hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň pripraviť,  

– neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom procese. 

5) podľa činnosti 

– hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh, praxe, odborného výcviku pod. ,   

– hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, pokrm, jedlo, služba a pod. 

6) podľa prostredia 

– interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi v triede, odbornej učebni, školskej reštaurácii a predajni, 

cvičnej kuchyni; 

– externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. odborník z praxe, počas predmetu odborná prax, 

odborný výcvik; 

– externé hodnotenie v zmluvných zariadeniach praktického vyučovania inštruktormi. 

7) podľa počtu skúšaných žiakov 

– individuálne 

– skupinovo 

– frontálne 

8)  podľa časového zaradenia 

– priebežné skúšanie  (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín),  

– súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé klasifikačné obdobie), 

– záverečné skúšanie – maturitné skúšky, záverečné skúšky. 

9)  podľa spôsobu vyjadrovania 

– ústne hodnotenie (otázka – odpoveď),  

– písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, riešenie príkladov, prípadová štúdia, projekt, 

zistenie a pod.),  

– praktické hodnotenie (zručnosti, cvičenia, projekty a pod.). 

10)  podľa vzdelávacích výstupov  

-  sa hodnotia kognitívne (rozumové) kompetencie napr. pamäťové alebo aktuálne činnosti a praktické 

kompetencie (výrobok, proces, postup). Študenti vypracujú „Portfólio“ ako súbor dokumentov o rôznych 
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aktivitách žiaka a jeho výsledkoch, ako aj o oblastiach jeho aktivít, činností a miery ich praktického 

zvládnutia. Je to súbor dôkazov, ktoré umožňujú hodnotiť rozvoj kompetencií za určité obdobie.  

 
Pravidlá hodnotenia žiaka sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so 

spoločenskými, výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy: 

1. Hodnotenie žiaka zamerať a formulovať pozitívne - malo by byť motiváciou pre žiaka 

a povzbudením. 

2. Žiaka hodnotíme v predmete podľa miery splnenia stanovených kritérií a podľa jeho prístupu 

k plneniu úloh v rámci predmetu. 

3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 

4. Vyučujúci hodnotí iba riadne prebrané a precvičené učivo. 

5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 

6. Vyučujúci získava podklady pre hodnotenie žiaka okrem frontálneho a individuálneho skúšania aj 

sledovaním jeho výkonov na vyučovaní a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi 

písomných prác, analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, vypracovania projektu, eseje, 

konzultáciami s inými vyučujúcimi, výchovnou poradkyňou a triednym učiteľom. 

7. Pri hodnotení žiaka vyučujúci používa platnú klasifikačnú stupnicu. 

8. Vyučujúci posudzuje výsledky žiaka objektívne a komplexne. 

9. Písomné práce vyučujúci žiakom oznámi vopred, aby mali žiaci dostatok času sa pripraviť a učivo 

s nimi pred písomnou prácou riadne zopakuje. 

10. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí vyučujúci, výsledný stupeň klasifikácie je stanovený po 

vzájomnej dohode. 

11. Žiaka známkou netrestáme a prácu s chybou vnímame ako proces učenia.  

 

Pravidlá hodnotenia pri použití rôznych stratégií vyučovania 

V priebežnom overovaní ústnych individuálnych a skupinových prezentácií žiakov, kladieme dôraz na: 

- súvislý prejav, používanie odbornej terminológie, schopnosť viesť dialóg, správnu reakciu na 

problémové a doplňujúce otázky, či žiak používal primerané jazykové prostriedky, hovoril gramaticky 

a štylisticky správne, vedel teoretické poznatky aplikovať v praktickej úlohe, vecnosť správnosť 

a komplexnosť odpovede, 

- kreatívne riešenie problémovej úlohy, riadime sa kritériami, ktoré sú uvedené v učebnej osnove 

každého predmetu a jazykovú pohotovosť. 

 

V projektovej práci hodnotíme: 

-    schopnosť tímovej komunikácie a kooperácie, 

- schopnosť uplatňovať aj medzipredmetové vzťahy, 

- schopnosť projekt spracovať aj  prostredníctvom IKT, jeho formálnu stránku, 

- samostatnú prezentáciu projektu, 

- prístup k spracovaniu témy, originalita riešenia, tvorivosť, technické spracovanie, obsah, rozsah, 

- úroveň osvojenia vedomostí a zručností. 
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Písomný prejav hodnotíme podľa kritérií uvedených v učebnej osnove daného predmetu a podľa formy 

písomného skúšania. Po opravení písomných prác, vyučujúci rozdá žiakom písomné práce, vyhodnotí 

celkovú úroveň prác, poukáže na najčastejšie chyby, ktorých sa žiaci dopúšťali a vysvetlí ich. Žiaci majú 

právo byť oboznámení so stupnicou hodnotenia písomnej práce či testu, čo bude vyučujúci všetko sledovať 

a hodnotiť, s bodovacím systémom s maximálnym počtom bodov, ktorý môžu žiaci získať ešte pred písaním 

písomnej práce, testu, subtestu, projektu atď... 

 

V predmetoch s výchovným zameraním hodnotíme tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie si 

potrebných vedomostí a zručností, ich tvorivú aplikáciu, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho 

záujem o tieto činnosti, estetické vnímanie, prístup k estetizácii prostredia, k vlastnému vzhľadu, 

k umeleckým dielam, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne 

zapájanie sa do kultúrneho diania; súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiaka, jeho schopnosť 

posúdiť vlastnú prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy; sebahodnotenie budeme orientovať na 

rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom predmete. 

Obdobia hodnotenia:  

– denne, 

– mesačne, 

– štvrťročne, 

– polročne, 

– celoročne. 

Čo hodnotíme: 

– prácu v škole - pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapájanie sa do výučby, prezentáciu vedomostí, 

zručností a kompetencií, prezentáciu postojov a prístupu k plneniu úloh, plnenie všetkých povinností 

súvisiacich s výučbou, 

– vzdelávacie výsledky - podľa kritérií hodnotenia v jednotlivých predmetoch a v súlade s platným 

klasifikačným poriadkom, 

– domácu prácu  -  formálne a podľa kritérií hodnotenia jednotlivých predmetov, 

– práce žiakov - didaktické testy, písomné práce, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, projekty, skupinové 

projekty, prípadové štúdie, dotazníky, záverečné správy, prezentácie, súvislé príklady, laboratórne 

cvičenia, situačné štúdie, obchodnú korešpondenciu, simulácie, súťažné práce, domáce úlohy, referáty, 

rozpracovania a výklady, 

– správanie - správanie žiakov v škole - počas vyučovania i na mimoškolských aktivitách a pri 

spoločenských aktivitách, počas priebežnej, súvislej a manažérskej odbornej praxe, ale aj počas 

prázdninovej a ZOP praxe, počas súťaží exkurzií, výstav, atď. 

 

9.3  Sebahodnotenie kľúčových kompetencií a vzdelávacích výstupov 

Súčasťou hodnotenia je aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu, 

vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie orientujeme na rozvoj kľúčových kompetencií 

a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom predmete. 
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Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

 Žiak má možnosť sebahodnotenia všetkých oblastí dosiahnutých kľúčových kompetencií.  

Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

 Žiak má možnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj postojmi 

a vlastnosťami. Zvažuje svoje pozitíva a negatíva, uvažuje nad tým, kde sa dopustil chýb, aké sú príčiny 

jeho problémov, ako ich môže odstrániť a ako môže s nimi naďalej pracovať.  

9.4  Hodnotenie a klasifikácia absolventských skúšok 

Jednotlivé časti absolventskej skúšky budú organizované v zmysle platnej legislatívy o ukončovaní 

štúdia na stredných školách. Zadania a témy budú vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného 

profilu absolventa študijného odboru 6314 Q cestovný ruch.  

Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení na absolventskej skúške klasifikuje žiaka takto: 

a) prospel s vyznamenaním, ak nemá na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých 

častí absolventskej skúšky horší ako 1,50, 

b) prospel veľmi dobre, ak nemá na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých častí 

absolventskej skúšky horší ako 2,00, 

c) prospel, ak nemá na absolventskej skúške z niektorej časti absolventskej skúšky stupeň prospechu 

nedostatočný. 

Celkové hodnotenie absolventskej skúšky vrátane hodnotenia jednotlivých častí skúšky žiakovi oznámi 

predseda skúšobnej komisie v deň, v ktorom žiak skúšku ukončil. Toto hodnotenie je konečné. 

Hodnotenie na absolventskej skúške bude podľa nasledovných kritériíí: 

1.  Písomná absolventská práca, jej obhajoba 

Písomná absolventská práca v rámci  absolventskej skúšky v študijnom odbore 6314 Q cestovný 

ruch je zameraná na overenie zručností a schopností žiakov vo vyžrebovanej téme, ktorú žiak aplikuje na 

pracovné podmienky zamestnávateľa, kde vykonával súvislú odbornú prax v 3. ročníku:  

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiaka: 

Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výstupov pri absolventských skúškach sa budú používať tieto 

kritériá: 

Žiak : 

1. pochopenie témy 

2. správne používanie odbornej terminológie 

3. schopnosť aplikácie teoretických poznatkov pri riešení praktických problémov, úloh 

4. samostatnosť pri práci 

5. správna voľba metód pri postupe práce 

6. práca s odbornou literatúrou a ďalšími informačnými zdrojmi 

7. výsledok práce – formálny, odborný 

8. schopnosť predviesť vlastné riešenie. 
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Kritéria pre obhajobu ústneho prejavu na absolventskej skúške pri absolventskej práci 
 

Stupeň hodnotenia Kritéria hodnotenia ústneho prejavu – prezentácia prejavu 

Výborný 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chválitebný 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobrý 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostatočný 
 
 
 
 
 
 
 
Nedostatočný 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
Slovná zásoba bola výrazovo bohatá.  
Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby. 
Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
Prejav bol výzvou k diskusii. 
 
Kontaktoval sa s poslucháčmi 
Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
Slovná zásoba bola výrazovo bohatá.  
Nevyskytovali sa jazykové chyby. 
Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 
 
Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
Príklady boli uplatnené iba niekedy. 
Slovná zásoba bola  postačujúca. 
Vyskytovali sa jazykové chyby a chyby v stavbe vety. 
Dĺžka prejavu bola primeraná.  
Prejav nebol výzvou k diskusii.  
 
Žiak sa minimálne kontaktoval s poslucháčmi.  
Rečníkovi bolo zle rozumieť. Prejav nebol presvedčivý. 
Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná.  
Príklady boli nefunkčné.  
Slovná zásoba bola malá.  
Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
Dĺžka prejavu nezodpovedá téme. 
 
Chýbal kontakt s poslucháčmi.  
Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť.  
Prejav bol nepresvedčivý a nezaujímavý. 
Chýbala hlavná myšlienka.  
Chýbali príklady. 
Slovná zásoba bola veľmi malá.  
Vyskytovali sa často chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 
Dĺžka prejavu bola veľmi krátka, dlhá, zmysel vystúpenia nebol jasný.  

 

Kritéria pre obhajobu písomnej absolventskej práce 
 

Stupeň 
hodnotenia 

Výborný 
 

9 – 10 b 

Chválitebný 
 

7 – 8 b 

Dobrý 
 

5 – 6 b 

Dostatočný 
 

3 – 4 b 

Nedostatočný 
 

2 b Kritéria 
hodnotenia 

Pochopenie témy 
10 b 

Pochopil  
tému dobre 

V podstate 
pochopil 

Pochopil s 
nedostatkami 

Pochopil so 
závažnými 
nedostatkami 

Nepochopil 
tému 
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Správne 
používanie 
odbornej 
terminológie  

10 b 

Správne 
používal 
odbornú 
terminológiu 
samostatne 

Používal 
s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil zásadne 
chyby 

Neovládal 
odbornú 
terminológiu 

Schopnosť 
aplikovať 
teoretické 
poznatky pri 
riešení úloh 

10 b 

Aplikoval 
teoretické 
poznatky 
samostatne 

Aplikoval 
celkom 
správne 
a samostatne  

Aplikoval 
nepresne 
a s pomocou 
skúšajúceho  

Aplikoval 
minimálne 
a zo 
zásadnými 
chybami 

Neaplikoval  

Správna voľba 
metód pri 
vypracovaní 
práce  

10 b 

Správne 
aplikoval 
vhodné 
metódy  

Celkom 
správne 
aplikoval 
vhodné 
metódy 

Aplikoval 
nepresne 
a čiastočne 
nevhodné 
metódy 

Aplikoval 
metódy 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 
vhodné metódy 

Práca s odbornou 
literatúrou 
a ďalšími zdrojmi 
informácii 

10 b 

Správne 
používal 
odbornú 
literatúru 
a ďalšie 
zdroje 
informácií  

Celkom 
správne 
používal odb. 
literatúru 
a ďalšie zdroje 
informácií 

Čiastočne 
nesprávne 
používal odb. 
literatúru 
a ďalšie zdroje 
informácií  

Minimálne 
používal 
odbornú 
literatúru 
a ďalšie zdroje 
informácií 

Nepoužíval 
odbornú 
literatúru 
a ďalšie zdroje 
informácii   

Výsledok práce, 
formálny, 
odborný 
a schopnosť 
predniesť vlastné 
riešenia 

10 b 

Výsledok 
práce bol 
výstižný 
a bolo 
prednesene 
vlastné 
riešenie 

Výsledok 
práce bol 
celkom 
výstižný, bolo 
prednesené 
vlastné 
riešenie 

Výsledok 
práce bol 
nekomplexný 
a vlastné 
riešenie bolo s 
chybami  

Výsledok 
práce bol 
nekomplexný 
a vlastné 
riešenie 
minimálne 

Výsledok práce 
bol 
nekomplexný 
so zásadnými 
chybami, 
vlastné riešenie 
neprednesené 

 
Celkové hodnotenie obhajoby písomnej absolventskej práce: 
 
60 – 53 b  výborný 
52– 43 b  chválitebný 
42 – 35 b  dobrý 
34 – 27 b  dostatočný 
26 – 0  b  nedostatočný  

 
2.   Komplexná skúška z odborných predmetov absolventskej skúšky 

            Hodnotenie žiakov pri absolvenstskej skúške je v súlade s kritériami hodnotenia tohto školského  

vzdelávacieho programu a v súlade s Metodickým pokynom č. 21 / 20011  zo 1. mája 2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Hodnotenie ústnej odpovede: 

Pri hodnotení ústnej odpovede postupujeme podľa kritérií Metodického pokynu č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl Čl. 17 Klasifikácia odborných predmetov teoretického 

vyučovania: 

Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch v rámci odborného teoretického 

vzdelávania sa v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov 

stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí: 
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1) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 

zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, 

2) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, 

3) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri 

výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí, 

4) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

5) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

6) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

7) dodržiavanie stanovených termínov, 

8) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu, 

9) kvalita výsledkov činnosti, 

10) osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

 

Kritéria pre komplexnú skúšku z odborných predmetov 
 

Stupeň 
hodnotenia 

Výborný 
 

10 – 9 b 

Chválitebný 
 

8 – 7 b 

Dobrý 
 

6 – 5 b 

Dostatočný 
 

4 – 3 b 

Nedostatočný 
 

2 – 0 b Kritéria 
hodnotenia 

Porozumenie 
téme 

10 b 

Porozumel 
téme dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel zo 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Používanie 
odbornej 
terminológie  

10 b 

Používal 
samostatne 

Používal 
s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil zásadne 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnosť 
odpovede 

10 b 

Bol 
samostatný, 
tvorivý, 
pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý a 
pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo 
pohotový 

Bol 
nesamostatný, 
často vykazoval 
chyby, nechápal 
súvislosti  

Bol nesamostatný, 
ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadne chyby 

Samostatnosť 
prejavu 

10 b 
 

Vyjadroval sa 
výstižne, 
súvisle a 
správne 

Vyjadroval sa 
celkom 
výstižne a 
súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami 
nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov  

10 b 

Správne 
a samostatne 
aplikoval 

Celkom 
správne 
a samostatne 
aplikoval 

Aplikoval 
nepresne, 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval veľmi 
nepresne, s 
problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

Schopnosť 
predniesť 
vlastné riešenie 

10 b 

Správne 
predniesol 
vlastné 
riešenie 

V podstate 
predniesol 
vlastné 
riešenie 

Predniesol 
vlastné 
riešenie 
s pomocou 
skúšajúceho s 
problémom 

Vlastné riešenie 
bolo so 
zásadnými 
chybami 

Nepredniesol 
vlastné riešenie 
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Celkové hodnotenie komplexnej skúšky z odborných predmetov: 
 
60 – 53 b  výborný 
52– 43 b  chválitebný 
42 – 35 b  dobrý 
34 – 27 b  dostatočný 
26 – 0  b  nedostatočný  

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v sa klasifikujú podľa 

nasledovných kritérií, v primeranom rozsahu pre príslušný študijný odbor: 

Stupňom 1 – výborný  

sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 

štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe 

vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo 

uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 

javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny 

a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 

nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty. 

Stupňom 2 – chválitebný  

sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 

štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a 

úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo 

s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 

úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a 

tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou 

pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý  

sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 

pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti 

nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené 

vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a 

hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V 

ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho 

činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný  

sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné 

medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má 

väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických 

úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V 

logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný 

prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby 

vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 
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Stupňom 5 – nedostatočný  

sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v 

nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 

teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a 

zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, 

vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v 

správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie 

samostatne študovať.  

 

 Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení na absolventskej skúške klasifikuje žiaka takto: 

d) prospel s vyznamenaním, ak nemá na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých častí 

absolventskej skúšky horší ako 1,50. 

e) prospel veľmi dobre, ak nemá na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých častí 

absolventskej skúšky horší ako 2,00. 

f) prospel, ak nemá na absolventskej skúške z niektorej častí absolventskej skúšky stupeň prospechu 

nedostatočný.  

  

9.5  Kritériá hodnotenia žiaka pri komisionálnych skúškach 

Hodnotenie a klasifikácia odpovede žiaka na komisionálnej skúške zodpovedá ustanoveniam 

Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl č. 2011-3533/8039-

1:922, ktorý upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, ktorý sa 

vykonáva v procese výchovy a vzdelávania v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 462/2008 Z. z. a Zákonom 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. mája 2011. 

Komisionálna skúška za jeden polrok školského roka: 

 Ak žiak bude robiť komisionálnu skúšku za 1. alebo 2. polrok  školského roka podľa Čl. 24 tohto 

metodického pokynu,  zodpovie na 3 otázky, ktoré si vylosuje z pripravenej predlohy. Súčasťou odpovede 

bude aj písomná príprava žiaka na odpoveď.  

 Odpoveď na každú otázku bude hodnotená bodmi v rozmedzí 0 - 4 bodov, pričom klasifikácia 

dosiahnutých výsledkov z jednotlivých vyučovacích predmetov je v súlade s kritériami uvedenými v 

Metodickom pokyne č. 21/2011  v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia nasledovne: 

4 body     1    (výborný) 

3 body 2    (chválitebný) 

2 body 3    (dobrý) 

1 bod  4    (dostatočný) 

0 bodov    5    (nedostatočný) 
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Súhrnné hodnotenie odpovede žiaka na komisionálnej skúške: 

12 – 11  bodov    1    (výborný) 

10  -  9  bodov 2    (chválitebný) 

  8  -  6  bodov 3    (dobrý) 

  5  -  3  body  4    (dostatočný) 

  2   - 0 bodov  5    (nedostatočný) 

Hodnotenie žiaka pri komisionálnej skúške za celý ročník: 

Ak žiak bude robiť komisionálnu skúšku za celý ročník, vylosuje si z predlohy 2 otázky z učiva  1. 

polroka  a 2 otázky z učiva 2. polroka príslušného školského roka. Súčasťou odpovede bude aj písomná 

príprava žiaka na odpoveď. Odpoveď na každú otázku bude hodnotená  bodmi v rozmedzí 0 - 4 bodov.  

Súhrnné hodnotenie odpovede žiaka pri komisionálnej skúške: 

16 – 14  bodov    1    (výborný) 

13  - 11  bodov 2    (chválitebný) 

10  -  8   bodov 3    (dobrý) 

  7  -  4   body  4    (dostatočný) 

  3   - 0   bodov  5    (nedostatočný) 

 

9.6  Hodnotenie správania žiakov 

Medzi výchovné opatrenia patria pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, pokarhanie 

triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. 

Akékoľvek výchovné opatrenie musí byť okamžite oznámené v písomnej forme. Opatrenie sa zaznamenáva 

do katalógového listu žiaka. Neuvádza sa na vysvedčení. Výchovné opatrenia sa udeľujú len v súlade so 

Školským poriadkom školy. 

9.7  Klasifikácia  žiakov 

Je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiaka. Základom na pridelenie 

klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. 

Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií a riadi sa Metodickým 

pokynom č.21/2011 – R pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatočný 

5 – nedostatočný 

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
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2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 

- Prospel veľmi dobre 

- Prospel 

- Neprospel 

9.8   Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP 

Vykonáva sa s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci rešpektujú odporučenia psychologických 

vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení správania žiaka. Vyberajú vhodné a primerané 

spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré 

zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh 

prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať lepšie výkony.  
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10 UČEBNÉ OSNOVY    
 

Názov školy 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 

Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

Názov školského vzdelávacieho programu „CESTOVNÝ RUCH“ 

Názov študijného odboru 6314 Q  cestovný ruch 

Kód a názov ŠVP 
62 Ekonomické vedy,  
63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 

Forma štúdia  denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

 
Učebné osnovy pre odborné predmety teoretického vzdelávania:  

1. Odborný anglický jazyk 

2. Odborný nemecký jazyk 

3. Administratíva v cestovnom ruchu 

4. Ekonomika a právo v cestovnom ruchu 

5. Geografia cestovného ruchu 

6. História 

7. Aplikovaná psychológia 

8. Technika cestovného ruchu 

9. Hotelierstvo 

10. Manažment cestovného ruchu 

11. Sprievodcovská činnosť 

12. Marketing cestovného ruchu 

13. Účtovníctvo 

 Učebné osnovy pre odborné predmety praktickej prípravy: 

14. Odborná prax 

15. Aplikovaná informatika 

16. Cvičenia z hotelierstva 

17. Cvičenia k tvorbe odborných prác 


