
Správa o činnosti PK predmetov potravinárskeho zamerania  

 za 1. polrok školského roka  2019/2020  

1. ŠkVP 

PK predmetov potravinárskeho zamerania pre teoretické aj praktické vyučovanie v 1.polroku 

šk. roku 2019/2020 pracovala na úlohách, ktoré si vytýčila na svojom prvom zasadnutí v 

auguste 2019, 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 2019 pracovali na príprave ŠkVP v súlade 

s najnovšími usmerneniami a zmenami, prebehla aj  úprava učebných plánov. duálne 

vzdelávanie,  v študijnom odbore čašník a v učebných odboroch cukrár a hostinský. Podpísanú 

zmluvu s podnikateľským subjektom z oblasti gastronómie v meste Vranov nad Topľou má 1 

žiak, konkrétne reštaurácia Vulkano – 1 čašník. Čo si vyžiadalo úpravu tematických plánov 

hlavne na odbornom výcviku, zosúladenie so záujmami podnikateľských subjektov. 

 

 

2. Exkurzie 

 

Dňa 10.10.2019 sa žiaci 3.B, 2.A, 2.B, 1.A, 1.E zúčastnili exkurzie do NESTVILLE 

DESTILLERY v Hniezdnom, v Nestville parku, prvého slovenského liehovar s výrobou 

Whiskey. Exkurziu zabezpečovali Ing. Vagaská, dozor Ing.  Hrešan a Ing.  Cifruľáková. 

 

3. Súťaže 

 

Barmanská súťaž Eurocup Prešov 2019 - 27. ročník, zúčastnilo sa 24 škôl zo Slovenska a 6 

škôl zo zahraničia. Študentka A. Fedorová 1.E - 2. miesto, J. Pavučková 1.E - 2. miesto a 

družstvo SOŠ sa umiestnilo na druhom mieste. 

 

4. Ďalšie aktivity: 

 

Príprava žiakov končiacich ročníkov v učebných odboroch na záverečné teoretické aj 

praktické, písomné skúšky, s čím je spojené aj zvýšené úsilie učiteľov a majstrov  odborných 

predmetov, ktorí vyučujú v týchto triedach, 



Každoročná príprava a aktualizácia znení záverečných otázok a tém pre záverečné skúšky 

pre 3-ročné odbory hostinský a cukrár  a 2 – ročný odbor  potravinárska výroba 

Aktualizácia a inštalácia nových informačných nástenných panelov z oblasti potraviny a výživa 

v učebni 11/1. 

 

5. 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. 

Pre študijný odbor Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 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  

Zlepšiť komunikáciu praktického a teoretického  vyučovania pri kontrola dochádzky, 

kontrolovať minimálny počet odpracovaných hodín na odbornom výcviku, pri 

neodpracovanom potrebnom počte hodín podľa zákona - nepripustiť k záverečným skúškam, 

prípadne odpracovať v náhradnom termíne 

 

 

Vo Vranove nad Topľou 22.1.2020 

 

                                                                                                   Vypracoval: Ing. Ján Hrešan 

           


