
Správa o činnosti PK predmetov potravinárskeho zamerania 

školský rok 2017/2018 

Vedúci PK: Ing. Ján Hrešan   – TPY, PVY, TEC, TOB, SUR, STO 

Členovia PK – úsek TV: 

      Ing. Ľudmila Vagaská  - PVY, TEC 

      Mgr. Martina Micíková  - TEC, CTC 

      Ing. Jana Novická  - ZAW, STZ, TPY, CMO 

      Mgr. Blažena Litvínová -  CTC, TEC 

      RNDr. Marina Miklošová - TEC, PMI, SUR, STO 

      Mgr. Ingrid Nachtmannová   - TPY, CTC 

       Mgr. Lenka Kačeriaková - PVY 

Členovia PK  úseku TV vyučujú v jednotlivých odboroch tieto povinné odborné predmety: 

a) odbor 6489 2 H  hostinský  
- potraviny a výživa, technika prevádzky, zariadenia závodov, stolovanie, cvičenia z technológie 

b) odbor 2964 2 H cukrár: 
-  suroviny, technológia, potraviny a výživy, stroje a zariadenia, cvičenia z modelovania 

 c) čašník, servírka 6444 4 K : 
- potraviny a výživa, technológia, technika obsluhy, cvičenia z techniky obsluhy 

      d) kuchár 6445 4 K : 
- potraviny a výživa, technológia, technika obsluhy, cvičenia z technológie 

       e) spoločné stravovanie 6421 4 K: 
              - technika prevádzky 
f) kuchár 6445 H : 

- potraviny a výživa, stolovanie, technológia, zariadenia závodov 
g)    potravinárska výroba 2982 F:  

- potravinárska výroba 
 

             Komisia sa pravidelne stretávala podľa  plánu práce a na svojich  zasadnutiach a  postupovala  podľa 
programu jednotlivých zasadnutí.  Počas  celého  roka  operatívne  riešila  prípadné problémy  alebo nedostatky  
súvisiace s edukačnou činnosťou so žiakmi v odboroch potravinárskeho zamerania hlavne spoluprácou 
s majstrami odborného výcviku dotknutých odborov. V pláne práce PK si vytýčila cieľové úlohy, podľa  plánu 
práce a hlavných úloh školy.  
 Vyučovanie odborných predmetov prebiehalo podľa aktualizovaných tematických plánov, ktoré sú vo 
všetkých ročníkoch súčasťou opätovne novovytvorených Školských vzdelávacích programov. 
 
 Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2017/2018 
 
 
Študijný – učebný odbor: ŠKvP od 1.9.2008 
Cukrár - 2964 H ŠkVP CUKRÁR  
Čašník, servírka – 6444 K ŠkVP ČAŠNÍK  
Hostinský - 6489 H ŠkVP HOSTINSKÝ  
Kuchár – 6445 K ŠkVP KUCHÁR   
Kuchár – 6445 H ŠkVP KUCHÁR (od 1.9.2015) 
Spoločné stravovanie - 6421 4 K ŠkVP SPOLOČNÉ STRAVOVANIE  
Potravinárska výroba – 2982 F ŠkVP POTRAVINÁRSKA VÝROBA (od. 1.9.2018) 



 
 

1. ŠkVP: 
 PK predmetov potravinárskeho zamerania pre TV v šk. roku 2017/2018 pracovala na úlohách, ktoré si 
vytýčila na svojom prvom zasadnutí v auguste 2017, všetci členovia PK sa podieľali na plnení úloh 
vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu, z plánu práce školy, plánu práce PK ako aj z ich 
vlastných úloh, ktoré si na tento školský rok vytýčili 
Členovia PK v úvode školského roka,  už v auguste 2017 pracovali na príprave ŠkVP pre odbory kuchár - 
študijný odbor, kuchár – učebný odbor, čašník, hostinský, cukrár, spoločné stravovanie a novootvorený 
2-ročný učebný odbor potravinárska výroba, cukrár externé štúdium v súlade s najnovšími 
usmerneniami a zmenami, prebehla aj  úprava učebných plánov, v spolupráci so zástupkyňou pre TV Ing. J. 
Dučaiovou 
Aktualizácia učebných osnov a tematických plánov odborných predmetov TEC, TPY, TOB, PVY, STO, 
STZ, CTC, CTB, ZAW, CMO, PMI, PVB pre všetky odbory pre školský rok 2017/2018, zmeny sa udiali 
v obsahu preberaného učiva, zmeny názvov aj časovej dotácie pre jednotlivé odbory a ročníky 
2. Rozširujúce hodiny ŠkVP: 

ŠKVP sa uplatňovali vo výučbe prvého, druhého, tretieho aj štvrtého ročníka všetkých odborov, do ŠkVP 
boli opätovne zapracované aj aktuálne zmeny týkajúce sa hlavne počtu hodín odbornej prípravy na 
teoretickom vyučovaní v študijných odborov a s tým súvisiace zmeny časovej dotácie hodín odborných 
predmetov ako aj zmeny názvov predmetov  
3. Uskutočnené exkurzie a akcie v školskom roku 2017/2018 

 25.10.2017 exkurzia na EURO CUP v Prešove, medzinárodná barmanská súťaž, 1.B, 4.B, 2.D 
- Hrešan, Dančová 

 25.10.2017 Deň otvorených dverí Hotelová akadémia Prešov, 1.B, 4.B, 2.D – Hrešan, Dančová 

 7.12.2017 odborná prednáška na tému: Jedlé kvety a ich použitie v gastronómii, prednášajúci 
Ing. et. Ing. M. Sudzina, 1.B, 3.A, 4.B – Hrešan, Vagaská 

 11.6.2018 odborná prednáška na tému: Nové trendy v gastronómii, prednášajúci Ing. et. Ing. 
M. Sudzina, 3.A, 2.B, 1.B, 3.D – Hrešan, Vagaská 

4. Súťaže: 
členovia Pk sa v tomto polroku nezapojili do žiadnych súťaží aj z dôvodu nekonania sa súťaží určených pre 
teoretické vyučovanie odborných potravinárskych predmetov 
5. Ďalšie aktivity: 

Príprava žiakov končiacich ročníkov v učebných aj študijných odboroch a v nadstavbovom štúdiu na 
záverečné aj maturitné skúšky, s čím je spojené aj zvýšené úsilie učiteľov odborných predmetov, ktorí 
vyučujú v týchto triedach, 
Každoročná príprava a aktualizácia znení maturitných tém a otázok na záverečné skúšky pre odbory 
kuchár a čašník, spoločné stravovanie a 3-ročné odbory hostinský a cukrár 
Na vyučovaní odborných predmetov členovia PK využívajú stále  vo väčšej  miere aj alternatívne zdroje 
informácií, pričom sa dobre osvedčili hodiny potravinárskych predmetov v odborných učebniach 
informatiky (technické vybavenie), používame aj časopisy s potravinárskou tematikou, napr. Dobré jedlo, 
Gastra, Horeca a iné, 
Aktualizácia informačných násteniek v odbornej učebni 11/1  
6. Návrhy a opatrenia: 

 členovia PK na hodinách odborných predmetov využívajú aj  inventár, ktorý slúži ako názorná 
ukážka pri výučbe odborných predmetov, najmä TOB, TPY, CTC, CTB a STO, v budúcnosti 
bude potrebné  tento inventár znova doplniť a rozšíriť 

 v súvislosti s plánom otvoriť v nasledujúcom školskom roku 2018/2019 nový študijný odbor 
Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, je potrebné zabezpečiť dostatok schválenej 
odbornej literatúry pre učiteľov a učebníc pre žiakov, ako aj zabezpečiť materiálne a hlavne 
priestorové vybavenie potrebné k výučbe odborných predmetov v tomto odbore (laboratóriá 
a ich vybavenie) 



 zabezpečiť žiacke učebnice v dostatočnom množstve pre odbor potravinárska výroba pre ďalší 
školský rok 

 množstvo hodín odborných potravinárskych predmetov vyučovaných nekvalifikovane stúpa už 
niekoľko rokov, v tomto zmysle navrhujeme riešiť aj personálne obsadenie PK, resp. doplnenie 
o kvalifikovaného učiteľa v zmysle kvalifikačných predpokladov pre vyučovanie týchto 
predmetov, aj v súlade s plánom otvoriť v školskom roku 2018/2019 odbor Výživa, ochrana 
zdravia a hodnotenie potravín 

 
Výsledky záverečných  skúšok  v učebných odboroch 2017/2018: 
 

- záverečné skúška sa uskutočnia 19.6. – 21.6.2018 

Učebný odbor Počet žiakov 
Celkový prospech 

PsV PVD P N 
Hostinský 6 - - - - 

Kuchár 8 - - - - 

Cukrár 5 - - - - 
 

Spolu 23 - - - - 

 
Výsledky   teoretickej časti odbornej zložky  MS 2017/2018: 
 

 
 
 
 
Vo Vranove n/Topľou                                                                     Vypracoval: Ing. Ján Hrešan 
18.6.2018           

Študijný odbor Počet žiakov Známka TČOZ 
Priemer 

1 2 3 4 
Čašník 12 3 4 4 1 2,25 
Spoločné stravovanie 4 - 2 1 1 2,75 


