
Skolský vzdelávací program 

Kadernícke služby 

1 

 

 

 

 

Zvolenská cesta č. 83, 984 01 Lučenec Telefón 047/4323691 

soslc@soslc.sk fax 047/4321866 

www.soslc.sk  

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program 
 

Kadernícke služby 
 

 

 

 

 

Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov ŠkVP 6456 H kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh školy štátny 

Dátum schválenia  

Miesto vydania SOŠ HSaD, Zvolenská cesta č. 83, 984 01 Lučenec 

 

Lučenec, PaedDr. Milan Šebian 

 riaditeľ  SOŠ HSaD 

                         BANSKOBYSTRICKÝ                                             STREDNÁ 
ODBORNÁ ŠKOLA 

       HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY 

        SAMOSPRÁVNY KRAJ             ZVOLENSKÁ 83 

                          LUČENEC 

mailto:soslc@soslc.sk
http://www.soslc.sk/


Skolský vzdelávací program 

Kadernícke služby 

 

 

 

 

2 

 

Platnosť 

Dátum 

Revidovanie 

Dátum 
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

1.9.2013   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Skolský vzdelávací program 

Kadernícke služby 

 

 

 

 

3 

 

OBSAH 

OBSAH ................................................................................................................................................... 3 

1 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA .............................................................. 5 

2 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY .............................................................................................. 7 

2.1 Charakteristika školy ............................................................................................................................... 7 

2.2 Veľkosť a vybavenie školy ....................................................................................................................... 9 

2.3 Plánované aktivity školy........................................................................................................................ 10 

2.4 Charakteristika pedagogického zboru ................................................................................................... 11 

2.5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy ........................................................................ 11 

2.6 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy .............................................................. 11 

2.7 Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca .................................................................................... 12 

2.8 Spolupráca so sociálnymi partnermi ..................................................................................................... 12 

3 CHARAKTERISTIKA ŠKVP .................................................................................................. 13 

3.1 Popis školského vzdelávacieho programu ............................................................................................. 13 

3.2 Základné údaje o štúdiu ........................................................................................................................ 14 

3.3 Organizácia výučby ............................................................................................................................... 14 

3.4 Zdravotné požiadavky na žiaka ............................................................................................................. 15 

3.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci ...................................................................................... 15 

4 PROFIL ABSOLVENTA .......................................................................................................... 17 

4.1 Kompetencie absolventa ....................................................................................................................... 17 

5 UČEBNÝ PLÁN ŠKVP ............................................................................................................. 24 



Skolský vzdelávací program 

Kadernícke služby 

 

 

 

 

4 

5.1 Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP .............................................. 24 

5.2 Rámcový učebný plán ........................................................................................................................... 29 

6 PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKVP ................................................................................ 31 

6.1 Materiálne podmienky .......................................................................................................................... 31 

6.2 Dielne odborného výcviku – Zvolenská cesta 83, Lučenec ..................................................................... 32 

6.3 Personálne podmienky ......................................................................................................................... 33 

6.4 Organizačné podmienky ........................................................................................................................ 33 

6.5 Podmienky BOZP ................................................................................................................................... 33 

7 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠVVP ............................................................ 33 

8 KONTROLA A HODNOTENIE ŽIAKOV .............................................................................. 33 

8.1 Skúšanie ................................................................................................................................................ 33 

8.2 Hodnotenie ........................................................................................................................................... 34 

8.3 Pravidlá hodnotenia žiakov ................................................................................................................... 34 

8.4 Kritériá hodnotenia ............................................................................................................................... 36 
 



Skolský vzdelávací program 

Kadernícke služby 

 

 

 

 

5 

1 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre učebný 

odbor 6456 H kaderník vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu trojročných učebných odborov 

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej 

analýzy školy.      

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na 

povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich 

k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre 

rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej 

činnosti.   

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy 

a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 

emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho 

správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba 

a svoj rozvoj a tvorivosť.  

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 

vzdelávania sú zamerané na: 

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu 

a voľnočasovým aktivitám, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom 

vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu, 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 

a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti 

záujmovej činnosti. 

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom: 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, 

realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním 

projektového a programového vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka kvalifikovanými učiteľmi pre 

výučbu cudzích jazykov a zabezpečiť dostupných podmienok pre výučbu 

cudzieho jazyka v zahraničí, 
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 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením 

ďalších špeciálnych učební a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho 

vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, 

 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov 

v študijnom odbore pracovník marketingu, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie v teoretickom 

a praktickom vyučovaní. 

b) posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijného a osobného rozvoja 

s cieľom: 

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.   

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 

 skvalitňovať vzájomné vzťahy medzi učiteľom - žiakom – rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi,   

 zapájať sa do chodu školy prostredníctvom školského parlamentu,  

 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-

hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti 

žiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 

a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 zapájať sa do projektov zameraných na rozvoj školy,  

 osvojiť si vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré žiakom pomôžu uplatniť sa 

na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie,  

 nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít. 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami 
na princípe partnerstva s cieľom: 

 zapojiť rodičov do procesu školy v oblasti vzdelávania a voľnočasových aktivít, 

 aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, 

rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho 

procesu a odborného výcviku, 

 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania 

v našom regióne, 

 spolupracovať s podnikmi, 

 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne 

skúseností a poznatky, 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými 

útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov. 
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e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  

 zrekonštruovať budovy školy, 

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 zmodernizovať špeciálne odborné učebne pre praktickú prípravu žiakov, 

 zrekonštruovať hygienické priestory školy, 

 zrekonštruovať jedáleň ako viacúčelovú miestnosť, 

 upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na 

realizáciu kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích 

akcií, 

 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových 

finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,   

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 

 

2 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

2.1 Charakteristika školy 

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy  sa nachádza v okresnom meste Lučenec.  

                                   

Riaditeľstvo školy sídli na Zvolenskej ceste 83. Naša škola patrí medzi najväčšie na 

Slovensku, preto príprava žiakov prebieha v niekoľkých budovách rozmiestnených v meste 

Lučenec: 

 Zvolenská cesta 83 – v areáli sa nachádzajú  budovy, v ktorých prebieha teoretické 

vyučovanie a odborný výcvik pre odbory: pracovník marketingu s blokom učiva 

zameraným na cestovný ruch; čašník, servírka; spoločné stravovanie; kuchár; 
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hostinský a cukrár.   Tieto priestory umožňujú praktickú prípravu pre odbory 

mechanik počítačových sietí, mechanik elektronik, autoopravár.  

 M. Rázusa 61 – v budove sa pripravujú žiaci pre odbor hotelová akadémia. Štvrté 

a piate poschodie je určené pre ubytovanie žiakov. 

 Haličská cesta 9 – budovy sú určené pre prípravu žiakov odborov: mechanik 

počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, strojárstvo, vlasová kozmetika, 

kozmetička a vizážistka,  pracovník marketingu s blokom učiva zameraným na 

obchod, komerčný pracovník v doprave, agropodnikanie, autoopravár, kaderník. 

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali 

všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo 

ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu 

úroveň, identifikovali sme  množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov.  

Vychádzajúc zo SWOT analýzy:  

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

 záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov), 

 komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, domov mládeže, 

športový areál), 

 kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci teoretickej a praktickej prípravy v danom 

odbore, 

 dobré vybavenie štandardných a odborných učební,  

 zabezpečenie odborného výcviku v kmeňových a zmluvných zariadeniach, 

 záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, 

 široké uplatnenie našich absolventov na trhu práce, 

 záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom, nemeckom 

a francúzskom jazyku, 

 skúsenosti s využívaním rôznych podporných programov. 

Slabou stránkou školy je to, že  

 nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu budov, odborných učební 

a stredísk praktického vyučovania, 

 nedostatok jazykových laboratórií, 

 nefungujúce partnerstvo so školami podobného zamerania doma a v zahraničí, 

 nedostatok priestorov pre zriadenie kabinetov, klubovní, prezliekární, telocvične, 

knižnice, 

 frekventovaná premávka na Zvolenskej ceste, časť úseku nie je vybavená chodníkom 

pre chodcov, 

Príležitostí školy signalizujú 

 vytváranie priemyselných parkov a nových pracovných príležitostí v regióne, 

 možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb ÚPSVaR,  

 dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako 

predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb, 
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 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz 

podnikateľských subjektov.  

Ohrozenia školy sú 

 nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku školy, školských zariadení a ich 

vybavenosť, 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 

 nízka finančné ohodnotenie pracovnej sily v našom regióne, 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 slabá spolupráca s rodičmi.  

2.2 Veľkosť a vybavenie školy 

V komplexe budov na Zvolenskej ceste 83 je jedna veľká trojposchodová budova. Na treťom 

poschodí sídli riaditeľstvo školy, ostatné poschodia sú využívané na teoretické vyučovanie. Je 

tu 28 učební z toho 2 na výučbu informatiky, 1 ekonomických predmetov, 3 gastronomických 

predmetov, učebňa etiky a náboženstva, telocvičňa a posiľňovňa. Žiaci sú zaradení do 21 

tried. Hlavná budova je prepojená s jednoposchodovou, ktorá slúži na odborný výcvik. Na 

prízemí sú autoopravárenské dielne, na poschodí sú dve špecializované učebne pre 

mechanikov elektronikov vybavené špičkovou technológiou, jedna CISCO učebňa a dielňa 

pre ručné obrábanie kovov. Tri ďalšie samostatné jedoposchodové budovy sú určené pre 

odborný výcvik mechanik počítačových, cukrár, čašník, servírka, pracovník marketingu, 

spoločné stravovanie. V areáli je prízemná budova – školská jedáleň a školský bufet. 

Nachádza sa tu športové ihrisko.  

Na ulici M. Rázusa sa nachádza päťposchodová budova. Tri poschodia sú určené pre 

vyučovanie odboru hotelová akadémia. Je tu 13 učební, z toho 3 učebne gastronomických 

predmetov a 2 multimediálne učebne. Žiaci sú zaradení do 10 tried. Štvrté a piate poschodie 

slúži ako domov mládeže s kapacitou 90  žiakov. Žiaci su ubytovaní v 11 bunkách (1 bunka – 

2 izby). Bunky sú štandardne vybavené s vlastným hygienickým zariadením. Na každom 

poschodí je jedna spoločenská miestnosť. Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni 

školy.   

Na Haličskej ceste sú dve jednoposchodové budovy. Na teoretické vyučovanie sa využíva 25 

učební, z toho 1 učebňa na strojopis a 3 na informatiku. Žiaci sú zaradení do 29 tried. 

Súčasťou je prízemná budova, v ktorej sú 4 odborné učebne na strojopis a informatiku. Pri 

škole sa nachádzajú športové ihriská a tenisové kurty. 

Súčasťou školy je aj školská jedálen a športová hala na ulici J. Fándlyho. V športovej hale je 

veľká a malá telocvična, posilňovňa, šatne, hygienické zariadenie, kabinety a skladové 

priestory.  Škola disponuje s reštauráciami v centre mesta - Hviezda, Orava, HA-Inclusive.  

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Rada školy je 

iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy 

miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších 

zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, 

vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.  
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Významnú úlohu pri chode školy zohráva občianske združenie Tretia vlna. Hlavný cieľom je 

finančná podpora a oceňovanie žiakov (podpora sociálne slabých, príspevky na ubytovanie, 

ocenenie výborných výsledkov a aktivity, finančná podpora športových aktivít). 

2.3 Plánované aktivity školy 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu škola kladie dôraz aj na iné formy vzdelávania a 

voľnočasové aktivity.  

 Exkurzie 

 tematicky zamerané podľa príslušného odboru 

 obsahovo zamerané podľa jednotlivých predmetov 

 Spoločenské a kultúrne podujatia 

 návštevy divadelných predstavení  

 návštevy filmových predstavení 

 študentská akadémia ku Dňu učiteľov  

 školský ples 

 Mediálna propagácia 

 prezentácia školy  

 príspevky do regionálnych novín, odborných časopisov 

 prezentácia v regionálnej televízii 

 www stránky  

 Besedy a pracovné stretnutia 

 so zamestnancami ÚPSVaR 

 s mestskou políciou  

 so zástupcami armády 

 s psychológom 

 s odbornými lekármi 

 so zamestnancami finančných inštitúcií 

 so zástupcami profesných združení 

 s výchovným poradcom 

Záujmové a voľnočasové aktivity: 

 Hviezdoslavov Kubín 

 olympiády v cudzom jazyku 

 Matematický klokan 

 gastronomické súťaže 

 súťaže zamerané na cestovný ruch a obchod 

 súťaže zručností v odbore autoopravár, mechanik elektronik 

 kadernícke súťaže 

 športové súťaže v rámci školy a okresu 

 krúžky (športové, jazykové, multimediálne, odborné) 
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Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi 

a sociálnymi partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, 

zamestnávateľom a širokej verejnosti. 

2.4 Charakteristika pedagogického zboru 

Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane majstrov odborného výcviku a vychovávateľov tvorí 

viac ako 140 pedagogických zamestnancov, z toho 4 zástupcovia riaditeľa pre teoretické 

vyučovanie, 1 zástupca riaditeľa pre odborný výcvik, 3 hlavný majstri, 1 vedúci domova 

mládeže. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požiadavky  odbornej a pedagogickej 

spôsobilosti.  

2.5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Podrobný a konkrétny plán ďalšieho vzdelávania je súčasťou plánu práce školy.  Manažment 

školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

 prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 

jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT, 

 motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 

 sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) 

z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj 

z odboru, 

 prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba 

pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), 

 zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej 

praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

 sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

2.6 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia. Vnútorný systém kontroly by sa 

mal zameriavať na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole.  

Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy sa použijú tieto metódy: 

 hospitácie, 

 rozhovor, 

 hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, učebných textov za chýbajúce učebnice, 

 odborná a metodická pomoc kolegom, 
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 metodická úroveň hodín, novátorstvo, kreativita, efektívnosť metód, uplatňovanie 

inovačných metód, 

 zastupovanie školy v rôznych sekciách, expertných skupinách, profesných zväzoch 

a asociáciách, 

 mimoškolská činnosť, množstvo, rozsah a prínos pre školu, 

 hodnotenie učiteľov žiakmi. 

 

2.7 Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca 

Škola je zapojená  do rozvojových projektov MŠ SR a projektov financovaných z ESF.  

Výstupy z týchto projektov prispejú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti 

využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov 

a učiteľov.  

Škola dlhodobo spolupracuje s Szemere Bertalan strednou školou v Maďarsku. Cieľom tejto 

spolupráce je výmenný pobyt žiakov v odboroch dopravné strojárstvo, informatika a ľahké 

strojárstvo. Organizujú sa odborné školenia pre pedagogických pracovníkov, ktorí sa 

zúčastňujú vzájomných prezentácií a športových akcií.  

 

2.8 Spolupráca so sociálnymi partnermi 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou.   

Spolupráca s rodičmi 

Rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach 

a konzultáciách s vyučujúcimi. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, 

o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránok školy. Cieľom školy je zvýšiť 

komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo 

strany rodičovskej verejnosti.  

Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje so zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je 

zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, tematické prednášky, besedy a súťaže, 

sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa 

zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy, aktívne pôsobia v rámci odborného 

výcviku ako poradcova. Poskytujú odbornú literatúru pre teoretické vyučovanie, študijný 

texty a sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií.  

Iní partneri 

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo 

vyučovania s ďalšími partnermi: Združenie automobilového priemyslu, Zväz logistiky SR, 

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Živnostenský zväz, Námorný klub SR, Národná 

spoločnosť pre boj proti drogám a kriminalite. 
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3 CHARAKTERISTIKA ŠKVP 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola hotelových služieb a 
dopravy, Zvolenská 83, 984 01  Lučenec 

Názov školského vzdelávacieho programu Kadernícke služby 

Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov učebného odboru 6456 H kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

 

3.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Kadernícke služby v učebnom odbore 6456 2  

kaderník 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 

zamestnávateľov. 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. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti 

žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej 

orientácie. 
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3.2 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:  výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  stredné odborné vzdelanie – ISCED 3 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa: 
v službách kaderníctva, ako živnostníci  

Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie):  

Študijný odbor nadstavbového štúdia pre absolventov trojročného 
učebného odboru nadväzujúceho na predchádzajúci odbor štúdia – 
úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A – vlasová 
kozmetika 

 

3.3 Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Kadernícke služby v učebnom odbore 6456 2  

kaderník zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná 

v týždňových cykloch – strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania a jeden týždeň 

odborného výcviku.  

Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy Haličskej 5 v Lučenci.  

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, chémie a informatiky, 

ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na 

oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, materiálov a technológií používaných 

v kaderníckych službách V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické 

zručnosti strihania vlasov a úpravy účesov a správneho používania vlasových prípravkov. 

Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a 

profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  
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Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, v stredisku 

praktického vyučovania a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Praktická príprava 

prebieha v stredisku odbornej prípravy na Železničnej ulici. 

Žiaci si osvojujú zručnosti a pracovné návyky potrebné pre výkon pracovných činností. 

Medzi pracovné činnosti patria: umývanie vlasov, masáž hlavy, vodová ondulácia – rôzne 

techniky práce, strihanie vlasov – pánskych a dámskych, preparácia vlasov, odfarbovanie, 

farbenie, melírovanie – rôzne techniky práce, úprava vlasových príčeskov  a parochní, 

použitie vlasovej kozmetiky, starostlivosť o pleť a ruky.  

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými 

pokynmi MŠ SR.  

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného 

plánu.  

 

3.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do učebného odboru 6456 2 kaderník môžu byť prijatí uchádzači s dobrým 

zdravotným stavom. Uchádzač, ktorý ma zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške 

rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor 

podľa platných predpisov o prijímaní na štúdium na stredné školy. Z hľadiska zdravotného 

stavu uchádzačom prekážajú:  

 Poruchy funkcie pohybového systému (ploché nohy a postihnutie chrbtice) 

 Choroby dýchacích ciest 

 Kožné choroby a alergie 

 Závažné ochorenia centrálnej nervovej sústavy 

 Ochorenia srdca 

 Bacilonosičstvo 

 Zraková a sluchová ostrosť 

 Myopia 

 

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný 

zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový 

lekár. 

3.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej 

a zdravie neohrozujúcej práci vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych 
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a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 

a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu 

konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia 

doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom 

a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred 

pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii 

s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž 

organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských 

zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie 

činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. 

Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať 

zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladné a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi 

predpismi a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 

predpisom, 

 používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne 

dozoru nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, 

ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí 

zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť 

v prípade porušenia BOZP, 

 práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 

pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská 

obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

 Stály dozor: predpokladá trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického 

vyučovania žiakov na ich pracovisku 

 Priamy dozor: vyžaduje trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického 

vyučovania žiakov na ich pracovisku 

 

Maximálny počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy je v 1. až 3. ročníku 

10 žiakov. 

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického 

vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby. 
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4 PROFIL ABSOLVENTA 

Cieľom je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojom odbore na trhu 

práce. Je schopný pracovať samostatne, ale aj v kolektíve, vie poskytovať poradenskú službu 

zákazníkovi, sústavne sledovať odbornú literatúru, nové módne trendy. Absolvent, ktorý 

úspešne vykonal záverečnú skúšku sa môže uchádzať o nadstavbové štúdium. Uplatnenie 

nachádzajú ako odborní zamestnanci  kaderníctva v rôznych typoch prevádzok, ako 

živnostníci, alebo ako zamestnanci firiem zaoberajúcich sa výrobkami vlasovej kozmetiky.  

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy 

a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti 

priebežne aktualizovať. 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 denného alebo 

diaľkového nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore vlasová 

kozmetika 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.  

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP 

a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou 

Analytickej štúdie. Týmto má absolvent učebného odboru garantované získanie aktuálnych 

vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov. 

 

4.1 Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 6456 2 00 kaderník po absolvovaní vzdelávacieho programu 

disponuje týmito kompetenciami: 

4.1.1 Kľúčové kompetencie 

Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má: 

- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých, 

- komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 

- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave 

prehľadne a jazykovo správne, 

- zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje,   

- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné 

uplatnenie podľa potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,  



Skolský vzdelávací program 

Kadernícke služby 

 

 

 

 

18 

- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné a spoločenské 

uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť, 

- dodržiavať jazykové a štylistické normy,    

- používať odbornú terminológiu a symboliku, 

- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania 

sa, 

- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií, 

- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich 

interpretovať, 

- ovládať užívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať 

digitálnu gramotnosť ako východisko pre  celoživotné vzdelávanie, 

- rozvíjať svoju tvorivosť, 

- využívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám 

a príležitostiam na vzdelávanie v celej Európe. 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky 

svojho konania a správania sa v rôznych situáciách, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 

- určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste, 

- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, 

pracovnej orientácie a životných podmienok, 

- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania 

zo strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,  

- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou 

využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného 

rozhodovania, 

- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie 

druhých, 

- zmerať vlastnú činnosť na dodržiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie 

spoločného cieľa v pracovnom kolektíve, 

- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných 

činností, 

- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný 

rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 

- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať 

osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe 

k druhým.  
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Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

 

Absolvent má: 

- využívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému, 

- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie 

potrebné k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, 

vyhodnotiť a overiť správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia 

a myšlienkových operácií, 

- zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať  a využívať ich pre optimálne 

riešenie základných pracovných problémových situácií, zvažovať výhody 

a nevýhody navrhovaných riešení, 

- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodržiavať ho, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

 mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu 

vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený 

prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam, 

 využívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje 

vlastné, 

 sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie 

výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí, 

 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 

 mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, 

cieľavedome a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej 

ceste, 

 mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, 

o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať 

so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi, 

 interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch 

podnikania, 

 vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích 

príležitostiach,  

 využívať poradenské a sprostredkovateľské služby tak v oblasti sveta práce, 

ako aj v oblasti vzdelávania, 

 primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj 

odborný potenciál a svoje odborné ciele,     

 vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 

 poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať 

kritiku druhých, 
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 poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 

 poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 

 identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu), 

 robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 

 chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch 

súkromného podnikania, 

 dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou 

trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.   

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Absolvent má: 

 ovládať počítač,  poznať jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho 

obsluhy, 

 pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,  

 pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu 

potrebnými pre výkon povolania, 

- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného 

programu, 

- učiť sa používať nové jednoduché aplikácie,  

- komunikovať elektronickou poštou, využívať jednoduché prostriedky online 

a offline komunikácie, 

- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,  

- ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby využiť 

v praktickom živote, 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri 

práci, 

- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 

- rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú 

rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,  

- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom 

záujme, ale aj vo verejnom záujme, 

- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne 

špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  

- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 

prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
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- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 

s toleranciou k identite druhých,  

- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  

- rešpektovať rôzne názory na svet, 

- chápať význam životného prostredia pre človeka a konať v duchu 

udržateľného rozvoja, 

- uznávať hodnotu života, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný život 

a spoluzodpovednosť  pri ochrane života a zdravia iných, 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte, 

- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať 

k nim vytvorený pozitívny vzťah, 

- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, 

etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu, 

- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich 

v globálnom kontexte. 

-  

4.1.2 Všeobecné kompetencie 

 

Absolvent má: 

- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých 

- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle v písomnom prejave 

prehľadne a jazykovo správne 

- zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje 

- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie 

- spracovať bežné administratívne písomnosti a pracovné dokumenty 

- používať odbornú terminológiu 

- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom 

- ovládať základy výpočtovej techniky (prácu s počítačom) 

- rozvíjať svoju tvorivosť 

 

 

4.1.3 Odborné kompetencie 

a)  Požadované odborné vedomosti 

4.1.3.1.1.1 Absolvent má: 

- aktívne používať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti, 

- mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 

- orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, 

živnostenského, občianskeho a pracovného práva, 

- mať poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa, 
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- ovládať technologické postupy vo svojom odbore  

- ovládať zásady spoločenskej komunikácie, 

- mať návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

- ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať 

osvojené pojmy pri riešení praktických úloh, 

- mať vedomosti o materiáloch, o manipulácii s ohľadom na zdravie človeka, 

- vedieť používať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  

prevádzok,   

- mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,  

- poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti 

v priamom kontakte s klientmi, 

- samostatne rozhodovať o pracovných problémoch 

b)   Požadované zručnosti 

4.1.3.1.1.2 Absolvent vie: 

- uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania 

a vystupovania, 

- aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady 

marketingu, 

- uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad 

bezpečnosti práce na prevádzke, 

- voliť správne technologické postupy práce pri jednotlivých pracovných 

úkonoch, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a predmety, 

- zabezpečovať bežnú údržbu pracovných prostriedkov, ktoré používa, 

- preukázať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie, 

- udržiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, 

- dodržiavať základné zásady rokovania so zákazníkmi a spolupracovníkmi, 

- nové pracovné metódy a techniky v odbore 

- sa orientovať v nových technológiách, 

- poznať význam, účel a užitočnosť vykonávanej práce 

- finančné ohodnotenie 

- správne nakladanie s materiálom a energiou.  

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

Absolvent sa vyznačuje: 

- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,  adaptabilitou, 

kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a 

presnosťou, schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, 

schopnosťami pracovať v tíme,  budovaním imidžu firmy, pozitívnym 

kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, dodržovaním predpisov 
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o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry, flexibilitou, 

profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, schopnosťou 

riešiť konfliktné situácie, 

- požadovaným, rozlišovaním farieb a farebných odtieňov, 

- kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho 

vystupovania, schopnosťou sociálneho kontaktu, 

- praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním pozornosti. 
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5 UČEBNÝ PLÁN ŠKVP 

5.1 Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 

Škola (názov, adresa) Združená stredná škola služieb, Zvolenská 83, 984 01 Lučenec 

Názov ŠkVP KADERNÍCKE SLUŽBY 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného odboru 6456 H  kaderník    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 

Obsahové štandardy 

Minimálny počet týždenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týž. vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny 

Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 32,5 

Jazyk a komunikácia 18,5 Jszyk a komunikácia 18,5  

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  

 

3,5 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

3,5 

 

Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti  

 

9 

 

 

Prvý cudzí jazyk 

 

 

9 

 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 
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Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  

 

 

 

Druhý cudzí jazyk 

 

 

 

 

 

 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť  2    

Etická výchova/Náboženská výchova  1 Etická výchova/Náboženská výchova 1  

Človek v ľudskom spoločenstve  

 

1 

 

 

Občianska náuka  

 

 

1 

 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 2  3  

Biologické a ekologické vzdelávanie   

Ekológia  

 

1 

 

1 Základy ekológie 

Človek a životné prostredie 

Základy biológie  Biológia   

Mechanika    

 

Fyzika  

  

Termika 

Elektrina a magnetizmus 

Vlnenie a optika 

Fyzika atómu 

Vesmír 

Všeobecná chémia  

 

2 

 

Chémia 

 

2 

 

1 Anorganická chémia 

Organická chémia 

Biochémia  

Matematika a práca s informáciami 4  5  

Operácie s reálnymi číslami   

 

 

 

 

Výrazy a ich úprava 
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Riešenie rovníc a nerovníc  

 

 

 Funkcie  

  

 

2 

 

Matematika  

 

2,5 

 

1,5  

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Práca s údajmi 2 Informatika 2,5 2,5 

Zdravie a pohyb 6    

Zdravie, telo a poruchy zdravia  

 

6 

 

Telesná výchova 

 

6 

 

Zdravý životný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového režimu 

 

Odborné vzdelávanie 

4 Odborné vzdelávanie – povinné predmety 70,5  

Ekonomické vzdelávanie Ekonomické vzdelávanie 4 

Základné ekonomické pojmy  

 

 

3 

 

 

 

 

Ekonomika  

 

 

 

 

3 

 

Podnikanie a podnikateľ 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku 

Peniaze, mzdy, dane a poistné 

Zamestnanci  

Medzinárodný trh práce 

Voľba povolania  

1 

 

Úvod do svete práce 

 

1 

 

1 Osobný manažment  

Pracovné právo  

Bezpečnosť práce 

Komunikácia  2  2  

Základné pojmy   

Psychológia a spoločenská výchova 

 

2 

 

2 Získavanie informácií 
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Poskytovanie informácií 

Elektronická komunikácia 

Technické a technologické vzdelávanie 17  17  

Základné technické a technologické pojmy  materiály 3 1 

Suroviny a materiál Technológia 8 2 

Základné technologické postupy Odborné kreslenie 3  

Zdravoveda 3 3 

Technologické a technické vybavenie    

Praktická príprava 47,5  47,5  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    

 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

47,5 

 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách služieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk služieb 

Príprava finálnych produktov 

Základné pravidlá spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 19 Voliteľné predmety   

     

   

   

   

   

   

CELKOM 99  99 19 

Ochrana života a zdravia  Účelové cvičenie 24 hodín  

Účelové cvičenie Samostatný kurz 21 hodín  

Samostatný kurz  

Mimovyučovacie aktivity 

 

4 týždne 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie   Plávanie  1 týždeň  
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Lyžovanie Lyžovanie 1 týždeň  
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5.2 Rámcový učebný plán 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, 
Zvolenská 83, 984 01 Lučenec 

Názov ŠkVP KADERNÍCKE SLUŽBY 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného odboru 6456 H kaderník    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

12,5 9 7 28,5 

slovenský jazyk a literatúra a) 1,5 1 1 3,5 

 cudzí jazyk  a) 3 3 3 9 

občianska náuka  1 - - 1 

etická výchova/ náboženská 
výchova a) 

1 - - 1 

základy ekológie - 1 - 1 

chémia 2 - - 2 

matematika a) 1 1 0,5 2,5 

informatika a) 1 1 0,5 2,5 

telesná výchova d) 2 2 2 6 

Odborné predmety 20,5 24 26 70,5 

ekonomika - 2 1 3 

úvod do sveta práce - - 1 1 

materiály 1 1 1 3 

technológia 2 3 3 8 

odborné kreslenie 1 1 1 3 

zdravoveda 1 1 1 3 

psychológia a spoločenská 
výchova 

0,5 1 0,5 2 

odborný výcvik a), f) 15 15 17,5 47,5 

29  
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Spolu 33 33 33 99 

Účelové kurzy     

Ochrana človeka a prírody i)     

Telovýchovno-výcvikový kurz j)     

 

 

Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 
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6 PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKVP 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 
Zvolenská 83, 984 01 Lučenec 

Názov školského vzdelávacieho programu Kadernícke služby 

Kód a názov ŠVP 64  Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov učebného odboru 6456 H  kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  Denná 

 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 

podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych 

noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijnom 

odbore 6456 H  kaderník.  V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na 

realizáciu školského vzdelávacieho programu 64  Ekonomika a organizácia, obchod a služby. My 

sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek učebného odboru, 

aktuálnych cieľov a našich reálnych možností. Optimálne požiadavky/podmienky, 

podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program Kadernícke služby sú 

nasledovné: 

 

6.1 Materiálne podmienky 

6.1.1 Kapacita školy: 

6.1.1.1 Školský manažment: 

kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,  

kancelária pre sekretariát, 

kabinet pre výchovnú poradkyňu, 

sociálne zariadenie 

6.5.4.1 Pedagogickí  zamestnanci školy: 

zborovňa  

kabinety  pre učiteľov, 

priestory pre odborný výcvik  

sociálne zariadenie  

6.1.1.2 Nepedagogickí zamestnanci školy: 

kancelárie pre sekretariát  

príručný sklad s odkladacím priestorom,  
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dielňa, 

kotolňa 

6.1.1.3 Ďalšie priestory: 

Hygienické priestory (WC, sprchy) 

Sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky 

6.1.2 Makrointeriéry: 

Školská budova – Haličská cesta 5 , Lučenec 

Školský dvor 

6.2 Dielne odborného výcviku – Zvolenská cesta 83, Lučenec 

Kabinety pre UOV 

Viacúčelová miestnosť  

Odborné cvičné triedy 

Kotolňa 

Školské dielne 

Sklady pre stroje, nástroje, náradia 

Hygienické zariadenia  

Školská jedáleň a školský bufet 

6.2.1 Vyučovacie interiéry – Haličská cesta 5, Lučenec 

Klasické triedy/ učebne pre teoretické vyučovanie 10 

3 odborné učebne pre informatiku 

1 odborná učebňa pre strojopis 

Všešportová hala s príslušenstvom: 

- gymnastická telocvičňa, 

- posilňovňa. 

- náraďovňa, 

- kabinety a sklady náradia, 

- socialne zariadenia, 

- umývárne so sprchami, 

- šatne a iné príslušenstvo 

6.2.1.1 Vyučovacie exteriéry – Haličská cesta 5, Lučenec 

Školské ihriská: 

- hádzanárske asfaltové ihrisko, 

- basketbalové ihrisko, 

- dve tenisové antukové dvorce s využitím na volejbal, 
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6.3 Personálne podmienky 

 

6.4 Organizačné podmienky 

 

6.5 Podmienky BOZP 

7 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠVVP 

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania 

a prípravy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri 

formulovaní požiadaviek na ich štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy 

potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy povolania a odborných konzultácii s pedagogicko – 

psychologickými poradňami a dorastovými lekármi. Žiaci budú zaradení do bežných tried, 

pričom sa berie ohľad na ich zdravotné postihnutie. Podmienky štúdia  žiaka podľa druhu 

postihnutia sú upravené osobitným predpisom školy pre žiakov so ŠVVP.  

 

8 KONTROLA A HODNOTENIE ŽIAKOV 

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Zvolenská 83 v Lučenci považuje 

vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. 

Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie 

o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa 

zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov 

a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou 

hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby 

svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na skúšanie 

a hodnotenie žiakov.  

 

8.1 Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má 

zlepšiť v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov 

vyučovacieho procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – 
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individuálne, frontálne, skupinovo, priebežne alebo súhrnné po ukončení tematického celku, 

ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty). Skúšaním budeme 

preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka 

s výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon 

s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na 

základe jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého 

vyučovacieho predmetu ako vzdelávací výstup.  

8.2 Hodnotenie 

Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, 

ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou 

hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov.  

Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, percentom, známkou. 

V rámci hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. 

Niektoré kritériá budú všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú 

hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie 

nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  

 

8.3 Pravidlá hodnotenia žiakov 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala hodnotiaci štandard. 

Definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých 

výkonových štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 

 

8.3.1 Počas štúdia 

Hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými 

štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku každému 

vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové 

vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu 

a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí 

a ich aplikáciu.    

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka:  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 

2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 

3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 

4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
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5. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním 

výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, 

analýzou výsledkov rôznych činnosti žiaka. 

6. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 

7. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 

8. Žiak má právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom. 

9. Žiak má právo dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia. 

10. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie 

stanovený po vzájomnej dohode. 

11. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

 

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 

zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 

 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, 

kvalitu, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky 

a zručnosti pri riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení 

spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho 

logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto 

činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho 

a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného 

štúdia.  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 

 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie 

získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, 

tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia 

vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie 

predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť o životné prostredie, 

hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 

 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich 

uplatňovanie vo vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho 

záujem o tieto činnosti, estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike 

spoločnosti, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, 

aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania a športových akcií.  
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8.3.2 Po ukončení štúdia  

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 

výkonovými štandardmi formou záverečnej skúšky. Cieľom záverečnej skúšky je overenie 

komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté 

kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. Záverečná 

skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. 

Vykonaním ZS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu 

vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho 

vzdelávania na vyššom stupni. Získaný výučný list potvrdzuje v plnom rozsahu ich 

dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu. Príprava a priebeh záverečnej skúšky sa bude 

riadiť platnými predpismi o záverečnej skúške.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 

prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej téme. Konkretizácia tém 

vrátane špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj 

organizačné a metodické pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia 

a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací program. 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky budú konkretizované 

v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky v súlade so štandardom, ktorý predpisuje ŠVP 

a doplnený podľa podmienok a špecifík učebného odboru 6456 H kaderník.   

 

8.4 Kritériá hodnotenia 

Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiaka.  

Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho 

výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera 

o hodnotenie podľa výkonových kritérií. Kritéria hodnotenia sú zahrnuté v Klasifikačnom 

poriadku školy. 


