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Správa o činnosti PK predmetov potravinárskeho zamerania 

školský rok 2011/2012 – 1. polrok: 

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

Členovia PK – úsek TV: 

      Ing. Ľudmila Vagaská   - PVY  

      Ing. Agáta Tomková   – TOB, TEC, PVY, SUR 

      RNDr. Mariana Miklošová     – TEC, SUR 

      Mgr. Beáta Baranová   - PVY    

      Ing. Anna Sciranková    - TPY, CTC           

      Ing. Kvetoslava Demčáková    - ZAV 

      Mgr. Blažena Litvínová  - STO 

      Ing. Eva Pavlečková   - STZ 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2011/2012 

Študijný – učebný odbor: ŠKvP od 1.9.2008 

Cukrár - 2964 2 00 ŠkVP CUKRÁR  

Čašník, servírka – 6444 4 00 ŠkVP KUCHÁR – ČAŠNÍK  

Hostinský - 6489 2 00 ŠkVP HOSTINSKÝ  

Kuchár – 6445 4 00 ŠkVP KUCHÁR – ČAŠNÍK  

Spoločné stravovanie - 6421 4 00 ŠkVP SPOLOČNÉ STRAVOVANIE  

 

Uskutočnené exkurzie a akcie v školskom roku 2011/2012 – 1. polrok 

 19.10.2011 exkurzia na EURO CUP v Prešove, medzinárodná barmanská súťaž - 

Hrešan, Tomková 

 25.11.2011 Kurz varenia s Martinom Kovarským – Hrešan, Tomková 

 19.1. – 20.1 2012 Danubius Gastro, súťaž kuchárov Bratislava - Tomková 

Plánované exkurzie v školskom roku 2011/2012 – 2. polrok 

 Vinárske závody Veľká Tŕňa, marec 2012 – Vagaská, Hrešan, Tomková 

 Pivovar Vyhne  apríl 2012 – Vagaská, Hrešan, Tomková 

 potravinárske podniky východného Slovenska, operatívne zaradené 
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Hlavné činnosti členov PK – 1 polrok: 

 príprava nových a aktualizácia existujúcich tematických plánov odborných 

predmetov TEC, TPY, TOB, PVY, STO, STZ pre všetky odbory pre školský rok 

2011/2012, 

 kompletizácia ŠkVP HOSTINSKÝ, CUKRÁR, KUCHÁR-ČAŠNÍK, 

SPOLOČNÉ  STRAVOVANIE, všetky vyučované predmety, úprava učebných 

plánov, 

 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, 

 príprava nových znení maturitných tém pre odbory kuchár a čašník – maturujú na 

našej škole v tomto školskom roku po prvý krát v rámci aktuálneho ŠKvP,  

 členovia PK zorganizovali a zrealizovali exkurzie do potravinárskych podnikov na 

východnom Slovensku a už v súčasnosti sú organizované ďalšie plánované 

exkurzie, uvedené vyššie, 

 PK bola vybavená notebookom a data-video-projektorom (učebňa č. 11/1), obe 

tieto nové pomôcky sú začleňované priebežne, pokiaľ to dovoľuje preberané učivo 

a tematický plán, do vyučovacieho procesu v čo najväčšej možnej miere,  

 na vyučovaní odborných predmetov členovia PK využívali vo veľkej miere aj 

alternatívne zdroje informácií obsahujúce najmä názorné ukážky strojov, 

zariadení, technologických operácií, ukážky slávnostného stolovania.....atď, ktoré 

sa nachádzajú v časopisoch s potravinárskou tematikou, napr. Dobré jedlo, Gastra, 

Horeca a iné, 

 zlepšenie prístupu žiakov do pc učební na odborných predmetoch, tým aj 

intenzívnejšie využívanie internetu na hodinách ako doplnkového zdroja hlavne 

názorných informácií, 

 vybavenie učebne č. 6/2 ako odbornej učebne pre predmety a odbory 

potravinárskeho zamerania. K tomuto účelu má slúžiť aj vybavenie odsúhlasené 

vedením školy podľa návrhu modernizácie PK Predmetov potravinárskeho 

zamerania, plánované na 2. polrok školského roku 2011/2012. 

 

Vo Vranove n/Topľou                                                                       Vypracoval: Ing. Ján Hrešan 

       23.1.2012           


