
Charakteristika školského vzdelávacieho programu 6444 H Čašník, servírka 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie služby v učebnom odbore 6444 
2  čašník, servírka zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie 
je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou 
odborného výcviku v škole, v stredisku praktického vyučovania a priamo na pracoviskách 
podnikateľov. Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej 
prípravy pre úsek obsluhy so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so 
základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít. 

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy 
a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež 
prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky 
prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia 
sú stanovené každoročne.  

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a 
kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka 
vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 
V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, 
ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa 
v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež 
oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 
spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, 
ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na 
oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloženia a skladovania potravín, výživy, 
stolovania, technológie prípravy pokrmov a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú 
teoretické a praktické zručnosti na úseku obsluhy. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti 
žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej 
orientácie. 

1. Základné údaje o štúdiu 

Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium 

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje  
  vykonávací predpis o prijímacom konaní 
  na stredné školy 
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium 

Spôsob ukončenia štúdia záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní 
- vysvedčenie o záverečnej skúške 
- výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa 

- účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, 
  servírka, barman 
- prevádzkar 
- vedúci závodu spoločného stravovania 
- súkromný podnikateľ v oblasti cestovného 
  ruchu a spoločného stravovania 

Nadväzná odborná príprava 

- študijné odbory nadstavbového štúdia pre 
  absolventov trojročných učebných odborov 
  nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia 
– úplné stredné odborné vzdelanie na úrovni 
  ISCED 3A 

 

 



2. Charakteristika absolventa 

Absolvent trojročného učebného odboru 6444 H čašník, servírka po ukončení štúdia úspešne 

vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného 

vzdelania. Po ukončení prípravy samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v 

zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri 

bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, uviesť hostí a poskytnúť pomoc 

klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, 

vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a 

pripravuje tabule na slávnostné príležitostí. Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda všetky 

práce spojené so stolovaním. Vie prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať 

informácie o jedlách a nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych 

pokrmov a nápojov, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, vie 

účtovať na kontrolnej pokladnici, inkasovať tržby, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať 

nápoje, ošetrovať a skladovať potraviny a používané predmety (poháre, nádoby, príbory a 

pod.).  

Povolanie čašník, servírka nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto 

pracovnej pozície. Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním alebo 

neodporúčaním výkonu tejto pozície je možné iba po konzultácii s lekárom. Absolventi sa 

uplatnia v pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, 

prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného 

ruchu a spoločného stravovania.  

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a 

pracovať v skupine. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu 

ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným 

počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie 

pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.  

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže 

pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci nadstavbového 

štúdia na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore spoločné stravovanie a získať úplné stredné 

odborné vzdelanie, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju 

kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami prípadne môže získať aj inú 

kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom učebnom odbore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Učebný plán 

Škola (názov, adresa) 
Stredná odborná škola 
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34  Prešov 

Názov ŠkVP Stravovacie služby 
Kód a názov ŠkVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 
Kód a názov študijného 
odboru 

6444 H čašník, servírka 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Týždenný počet vyučovacích hodín 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecné vzdelávanie 13 9 7 29 

slovenský jazyk a literatúra 2 1 1 4 

C1 cudzí jazyk 3 3 3 9 

občianska náuka 1 - - 1 

dejepis 1 1 - 2 

etická výchova/náboženská 
výchova 

1 - - 1 

chémia 1 - - 1 

matematika 1 1 1 3 

informatika 1 1 - 2 

telesná a športová výchova  2 2 2 6 
Odborné vzdelávanie 20 24 24 68 

ekonomika - 2 2 4 

úvod do sveta práce - - 0,5 0,5 

spoločenská komunikácia 1 1 - 2 

potraviny a výživa 2 1 - 3 

technológia - 1 1 2 

stolovanie 2 3 3 8 

zariadenie závodov - 1 - 1 

odborný výcvik 15 15 17,5 47,5 
Voliteľné predmety 2 2 2 6 

C2 cudzí jazyk 2 2 2 6 
Spolu  35 35 33 103 

 

 

 


