
Správa o činnosti PK predmetov potravinárskeho zamerania 

školský rok 2018/2019 – 1. polrok: 

1. ŠkVP: 

-  PK predmetov potravinárskeho zamerania pre TV v 1.polroku šk. roku 2018/2019 pracovala na 

úlohách, ktoré si vytýčila na svojom prvom zasadnutí v auguste 2018, 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 2018 pracovali na príprave ŠkVP pre odbory 

kuchár - študijný odbor, kuchár – učebný odbor, čašník, hostinský, cukrár, spoločné 

stravovanie, 2-ročný učebný odbor potravinárska výroba, cukrár a hostinský externé 

štúdium, a novootvorený študijný odbor výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 

v súlade s najnovšími usmerneniami a zmenami, prebehla aj  úprava učebných plánov, 

v spolupráci  Ing. J. Dučaiovou, zástupkyňou pre TV. 

- aktualizácia učebných osnov a tematických plánov odborných predmetov TEC, TPY, TOB, 

PVY, STO, STZ, CTC, CTB, CMO, SUR, ZAW pre všetky odbory pre školský rok 2018/2019, 

zmeny sa udiali v obsahu preberaného učiva, zmeny názvov aj časovej dotácie pre jednotlivé 

odbory či ročníky a tvorba nových tematických plánov pre predmety PVB, TEC, PXA, CKD, 

VDA v novom študijnom odbore Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín. 

 

2. Uskutočnené exkurzie  

 v 1. polroku šk. roka 2018/2019 sa neuskutočnila žiadna exkurzia hlavne z dôvodu nezáujmu zo 

strany žiakov, o to viac sa budeme snažiť v druhom polroku žiakov viac motivovať, aby sme 

plánované exkurzie uskutočnili 

 

3. Plánované exkurzie v školskom roku 2018/2019 – 2. polrok 

 múzeum vín Prešov – február 2019 

 vínna pivnica Viničky - marec 2019 

 Nestville Destilery – apríl 2019 

 potravinárske podniky východného Slovenska, operatívne zaradené 

 

4. Sútaže: 

 členovia Pk sa v tomto polroku nezapojili do žiadnych súťaží aj z dôvodu nekonania sa súťaží 

určených len pre teoretické vyučovanie odborných potravinárskych predmetov 

 

5. Ďalšie aktivity: 

 príprava žiakov končiacich ročníkov v učebných aj študijných odboroch 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, a 3-ročné odbory hostinský a cukrár, kuchár  a potravinárska výroba 

 na vyučovaní odborných predmetov členovia PK využívajú 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 

 inštalácia nových informačných nástenných panelov z oblasti potraviny a výživa v učebni 11/1 

 

6. Návrhy a opatrenia: 

 PK disponuje gastronomickým inventárom, ktorý slúži ako názorná ukážka pri výučbe 

odborných predmetov, najmä TOB, TPY, TEC, CTC, CTB a STO, v budúcnosti bude potrebné  

tento inventár znova doplniť a rozšíriť 

 v súvislosti s novootvoreným študijným odborom Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 

od tohto školského roku 2018/2019 je potrebné zabezpečiť dostatok schválenej odbornej 

literatúry pre učiteľov a učebníc pre žiakov, ako aj materiálne vybaviť priestory 

(laboratórium) potrebné k výučbe odborných predmetov v tomto odbore, s víziou zriadiť 

senzorické laboratórium v už existujúcich priestoroch  

 nutnosť objednať žiacke učebnice v dostatočnom množstve pre odbor potravinárska výroba pre 

ďalší školský rok 



 rady PK predmetov potravinárskeho zamerania v tomto školskom roku rozšírila nová 

kvalifikovaná kolegyňa Ing. V. Cifruľáková, pevne veríme, že bude výrazným prínosom pre 

bezchybnú činnosť našej PK 

 

 

Vo Vranove n/Topľou                                                                                                          

 

Vypracoval: Ing. Ján Hrešan 
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