
6. RÁMCOVÝ A UČEBNÝ PLÁN   
     

       
6.1. TABUĽKA PREVODU RÁMCOVÉHO UČEBNÉHO PLÁNU ŠVP NA UČEBNÝ PLÁN ŠkVP 

       
Škola ( názov, adresa ) Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov       

Názov ŠkVP SPOLOČNÉ STRAVOVANIE         

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

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie       

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A       

Dĺžka štúdia 2 roky           

Forma výchovy a vzdelávania:                                         denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov     

Vyučovací jazyk  slovenský           

Iné súkromná škola           

Platnosť 1.9.2013 začínajúc 1.ročníkom       

       

 
  Štátny vzdelávací program                                      Školský vzdelávací program   

Cieľové zložky  Počet týždenných  Minimálny Cieľové zložky  Počet týždenných  Disponibilné Celkový 

vzdelávania vyučovacích hodín celkový vzdelávania vyučovacích hodín hodiny počet 

  vo vzdelávacom  počet   vo vzdelávacom    hodín za 

  programe hodín   programe   štúdium 

  

za štúdium 

za štúdium   

za štúdium 

    

Všeobecné vzdelávanie 23 736 Všeobecné vzdelávanie 23 8 992 

Odborné vzdelávanie 23 736 Odborné vzdelávanie 23 12 1120 

Disponibilné hodiny 20 640 Disponibilné hodiny 20     

CELKOM 66 2112 CELKOM 66   2112 

       

 
  Štátny vzdelávací program                                      Školský vzdelávací program   

Kategórie a názvy Minimálny počet Minimálny Vyučovací predmet Počet týžd. Disponibilné Celkový 

vzdelávacích oblastí týždenných celkový   vyučovacích hodiny počet 

  vyučovacích hodín počet   hodín   hodín za 

  vo vzdelávacom hodín   vo vzdelávacom   štúdium 

  programe za   programe     

  za štúdium štúdium   za štúdium     

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 23 736   31   992 

Jazyk a komunikácia 12 384   18 6 576 

- slovenský jazyk a literatúra     
Slovenský jazyk a 
literatúra 8 2 256 

- prvý cudzí jazyk     Prvý cudzí jazyk 10 4 320 

Človek a spoločnosť 2 64   3 1 96 

- dejepis     Dejepis 1   32 

- občianska náuka     Občianska náuka 2   64 

Človek a príroda 1 32   1   32 

- fyzika             

- chémia     Chémia 1   32 

- biológia             

Matematika a práca s informáciami 6 192   7 1 224 

- matematika     Matematika 4   128 

- informatika     Informatika 3   96 

Zdravie a pohyb 2 64   2   64 

- telesná športová výchova     
Telesná a športová 
výchova 2   64 

              

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 23 736   35   1120 
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Teoretické vzdelávanie 15 480   23 8 736 

      Ekonomika a riadenie 10   320 

      Geografia cestovného ruchu  2   64 

      
Hospodárske písomnosti a 
účtovníctvo 4   128 

      Psychológia a komunikácia 2   64 

      Technika prevádzky 5   160 

Praktická príprava 8 256   12 4 384 

      Odborná prax 7   224 

      Praktické cvičenia 5   160 

DISPONIBILNÉ HODINY 20 640     20   

SPOLU 66 2112   66   2112 

Účelové kurzy/učivo             

Maturitná skúška             

       Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín ) 
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6.2 UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6421 L  SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

 

Škola ( názov, adresa ): Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 

Názov ŠkVP: SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

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

Kód a názov študijného odboru: 6421 L  spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A   

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Forma výchovy a vzdelávania: denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov 

Vyučovací jazyk:  slovenský 

Iné: súkromná škola 

Platnosť učebného plánu: Od 1.9.2013 začínajúc 1 ročníkom 

 
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

  

Ročník 1. 2.     

      spolu DH 

Všeobecné vzdelávanie c., 16 15 31 8 

Jazyk a komunikácia      18   

Slovenský jazyk a literatúra – SJL d., 4 4 8   

Prvý cudzí jazyk - ANJ / NEJ / RUJ  c., e., k., 5 5 10   
Človek a spoločnosť f.,     3   

Dejepis - DEJ   1 1   
Občianska náuka – OBN 2   2   
Človek a príroda g.,     1   

Chémia – CHE   1   1   
Matematika a práca s informáciami  h.,     7   

Matematika – MAT   2 2 4   

Informatika – INF c., 1 2 3   
Zdravie a pohyb i.,     2   

Telesná a športová výchova – TSV  c., 1 1 2   
Odborné vzdelávanie c., 17 18 35 12 

Teoretické vzdelávanie c., 11 12 23   

Ekonomika a riadenie – EKR k., 5 5 10   

Geografia cestovného ruchu -GOR   2 2   

Hospodárske písomnosti a účtovníctvo – HDA 2 2 4   

Psychológia a komunikácia – PBK 2   2   

Technika prevádzky - TPY 2 3 5   
Praktická príprava c., 6 6 12   

Odborná prax  - PRX k.,l., 3 4 7   

Praktické cvičenia – PCV  k.,l., 3 2 5 
 DISPONIBILNÉ HODINY SPOLU m.,       20 

SPOLU  b., 33 33 66   

Účelové kurzy/učivo         

Maturitná skúška    
        

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

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Maturitná skúška  1 

Časová rezerva ( účelové kurzy, 
opakovanie učiva, exkurzie, 
výchovno-vzdelávacie akcie a i. ) 

7 6 

SPOLU TÝŽDŇOV 40 37 

 

 

 

6.2.1 POZNÁMKY K UČEBNÉMU PLÁNU PRE 2-ROČNÝ NADSTAVBOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR 
6421 L SPOLOČNÉ STRAVOVANIE:  
 

a) Učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním (teoretickým a praktickým).  

b) Počet týždenných vyučovacích hodín 33 hodín, za celé štúdium 66 hodín. Výučba v študijnom odbore 6421 L 
spoločné stravovanie sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového 
počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva a 
v poslednom ročníku na prípravu a absolvovanie maturitnej skúšky.  

c) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.  Na stredných odborných školách 
možno zriadiť spoločné triedy dennej formy štúdia pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločné triedy 
dennej formy štúdia pre niekoľko príbuzných učebných odborov, ak na vyučovanie odlišných odborných predmetov 
možno zriadiť skupinu ôsmich žiakov toho istého študijného odboru alebo učebného odboru. V študijných odboroch a 
učebných odboroch, kde sa nezíska dostatočný počet žiakov, môže zriaďovateľ strednej školy povoliť zriadenie 
skupiny s menej ako ôsmimi žiakmi, ak nemožno vyučovanie zabezpečiť iným vhodným spôsobom. (vyhláška 
282/2009 Z.z. o stredných školách). 
d) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou 4 hodiny týždenne v každom 
ročníku.  

e) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v študijnom odbore 
realizuje v rozsahu 5 týždenných vyučovacích hodín v každom ročníku.  

f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ sú predmety dejepis a občianska náuka, ktoré sa vyučujú podľa 
ich účelu v danom odbore štúdia.  

g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ je predmet chémia, ktorý sa vyučujú podľa ich účelu v danom 
odbore štúdia.  

h) Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety matematika a informatika, ktoré sa 
vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Výučba matematiky sa realizuje s dotáciou 2 hodiny týždenne v 
každom ročníku. Informatika sa vyučuje s dotáciou 1 hodina týždenne v 1.ročníku a 2 hodiny týždenne v 2.ročníku. 
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. Predmet telesná a športová 
výchova možno v dennej forme štúdia vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. V 
iných formách štúdia sa predmet telesná a športová výchova nevyučuje. Škola môže presunúť vymedzenú časovú 
dotáciu pre telesnú výchovu do disponibilných hodín a využiť ju na posilnenie týždenných vyučovacích hodín pre tie 
predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové.  
j) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
k) 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.  
l) 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 laboratóriách, odborných učebniach a pod.) a odbornej praxe v škole alebo na pracoviskách organizácií 
alebo v cvičných firmách. Na praktických cvičeniach a odbornej praxi 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. Najvyšší počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak to 
vyžaduje charakter nácviku, odborný výcvik možno spájať aj do viacdňových celkov  s rešpektovaním podmienok 
odboru aj  v čase školských prázdnin a víkendov. / Podľa § 43 ods.6 zákona 245/2008 Z.Z., Vyhláška MŠ SR č. 
231/2009 Z.z. , z 3.júna 2009, § 2, ods. 3, doplnená a zmenená  vyhláškou MŠ SR č. 518/2010 Z.z., zo 17.decembra 
2010, § 2, ods. 3 /.  
m) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a súčasne 
na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a 
odborné vzdelávanie. Disponibilné hodiny sú využité v predmetoch slovenský jazyk a literatúra – 2 hodiny týždenne, 
cudzí jazyk – 4 hodiny týždenne a v odbornom vzdelávaní – teoretické vzdelávanie – 8 hodín týždenne a praktická 
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príprava – 4 hodiny týždenne. Využitie disponibilných hodín bolo rozdelené podľa návrhu predmetových komisií 
a prerokované v pedagogickej rade dňa 17.4.2013 (uznesenie 26/2013). 

 


