
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 

Organizačné zabezpečenie odbornej praxe a odborného výcviku na SOŠ 

hotelových služieb a dopravy Lučenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Neodmysliteľnou súčasťou obsahu vzdelávania, prípravy a získavania kompetencií žiakov 

v študijných a učebných odboroch v SOŠ hotelových služieb a dopravy je praktická zložka 

prípravy. Je to dôležitá kompetencia absolventa školy, ktorá mu umožní úspešné zaradenie 

sa do pracovného procesu pre trh práce. 

 

2. Formy praktického vyučovania 

(1) Praktické vyučovanie sa vykonáva formou: 

a. odborného výcviku 

b. odbornej praxe 

c. praktických cvičení   

(2) Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru. Odborný výcvik 

sa organizuje aj ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, ak sa vykonáva v rozsahu 

najmenej 1400 hodín z čoho 1200 je priamy odborný výcvik. Odborný výcvik sa vykonáva pod 

vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. 

(3) Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru. Odborná prax sa 

vykonáva pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. 

(4) Praktické cvičenie sa organizuje ako samostatný odborný vyučovací predmet alebo ako súčasť 

odborného vyučovacieho predmetu iného ako odborný vyučovací predmet podľa odseku (2) a (3). 

Praktické cvičenie sa vykonáva pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu. 

 

3. Spôsob výkonu praktického vyučovania 

(1) Žiak na odbornom výcviku alebo odbornej praxi vykonáva cvičnú prácu alebo produktívnu prácu. 

(2) Cvičná práca sa vykonáva nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovania služieb alebo 

vykonávania pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu alebo odborným činnostiam na ktoré sa 

žiak v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore pripravuje. 

(3) Produktívna práca sa vykonáva zhotovovaním výrobkov alebo ich častí, poskytovaním služieb 

alebo vykonávaním pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, na ktoré sa žiak v príslušnom 

študijnom alebo učebnom odbore pripravuje. 

 

4. Miesto výkonu praktického vyučovania 

 (1) Odborný výcvik alebo odbornú prax vykonáva žiak: 

     a) v dielni 

     b) na pracovisku školskej prevádzky 

     c) na pracovisku zamestnávateľa 

     d na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme  

         duálneho vzdelávania 

 



Čl. 2 

Organizácia praktického vyučovania 

1. Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe sa začína najskôr o 7:00 hod a končí 

o 20:00 hodine. Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe plnoletého žiaka sa 

začína najskôr o 6:00 hod a končí o 22:00 hodine. 

 

2. Vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 8 hodín. Vyučovanie   

plnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 12 hodín. 

 

3. Prestávky na praktickom vyučovaní sú uvedené v Školskom poriadku v kapitole pod 

názvom Organizácia vyučovania. 

 

4. Prestávka žiaka, ktorý vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa je 

rovnaká ako prestávka zamestnanca na tomto pracovisku. 

 

5. Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa sa započítava aj dĺžka prestávok. 

 

6. Vyučovanie odborného výcviku, žiaka učebných odborov prvého ročníka trvá najviac 6 

hodín, druhého a tretieho ročníka najviac 7 hodín. Vyučovanie odborného výcviku alebo 

odbornej praxe v študijných odboroch, žiaka druhého až piateho ročníka v jednom 

vyučovacom dni trvá najviac 7 hodín. 

 

7. Ak sa odborná prax, alebo odborný výcvik vykonávajú v období školských prázdnin, končí 

sa vyučovanie v poslednom mesiaci druhého polroka v skoršom termíne ako 30. júna. 

Termín ukončenia vyučovania určí riaditeľ školy, pričom môže vyučovanie skrátiť najviac 

o taký počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní odbornej praxe, odborného 

výcviku vykonávaných v období školských prázdnin. 

 

8. Ak sa žiak počas vykonávania odborného výcviku resp. odbornej praxe u zamestnávateľa, 

v škole alebo v čase školou organizovaných akcii nemôže z objektívnych príčin zúčastniť 

vyučovania, tak žiak alebo jeho zákonný zástupca, najneskôr prvý deň neprítomnosti do 

8:00 hod. oznámi zamestnávateľovi, u ktorého vykonáva odborný výcvik a príslušnému 

MOV dôvod a predpokladanú dĺžku neprítomnosti. Ak sa tak nestane bude sa to 

považovať za porušenie školského poriadku a žiakovi bude udelené pokarhanie triednym 

učiteľom. Pri opakovanom porušení sa bude postupovať podľa pravidiel stanovených v 

školskom poriadku. 

 

9.  Pri ospravedlňovaní žiaka na odbornom výcviku alebo odbornej praxi sa bude 

postupovať podľa školského poriadku. Ak nebude dodržaný školský poriadok vymeškané 

hodiny budú považované za neospravedlnené. 

 

10.  Žiak, ktorý študuje podľa individuálneho učebného plánu je povinný absolvovať 70% 

z celkového počtu hodín odborného výcviku alebo odbornej praxe. 

 

11.  Žiak, ktorý študuje externou formou je povinný absolvovať odborný výcvik alebo 

odbornú prax nasledovne: 

 



Učebné odbory kuchár, cukrár, čašník, servírka: 

 

Jednoročné štúdium: 

Študent, ktorý pracuje v príslušnom odbore, predloží potvrdenie od zamestnávateľa, 

a zároveň musí absolvovať 15 dní OV, čiže 5 dní za jeden ročník. 

 

Tí, ktorí nepracujú v príslušnom odbore musia absolvovať 30 dní OV, čiže 10 dní za jeden 

ročník. 

 

Trojročné štúdium: 

Študent, ktorý pracuje v príslušnom odbore predloží potvrdenie od zamestnávateľa, 

a zároveň musí absolvovať 30 dní OV, čiže 10 dní za jeden ročník. 

 

Študent, ktorý nepracuje v odbore musí absolvovať 60 dní OV, čiže 20 dní za príslušný školský 

rok. 

 

Učebný odbor kaderník: 

 

Jednoročné štúdium: 

Študent musí absolvovať 20 dní OV, čiže prvý ročník 6 dní, druhý a tretí ročník po 7 dní. 

 

Trojročné štúdium: 

Študent musí absolvovať 60 dní OV, čiže 20 dní za jeden ročník. 

 

 

Nadstavbové štúdium spoločné stravovanie: 

Odborná prax 1. ročník externého štúdia odboru Spoločné stravovanie 

- časová dotácia predmetu: 4 hod.  

1.polrok  

- samostatná práca s čiastkovými úlohami, v ktorej sa spracujú témy podľa tematického plánu, 

pričom prácu je potrebné odovzdať do dohodnutého termínu vo vytlačenej podobe vyučujúcemu 

odborného predmetu alebo MOV 

2.polrok  

- samostatná práca s čiastkovými úlohami, v ktorej sa spracujú témy podľa tematického plánu,  

pričom prácu je potrebné odovzdať do dohodnutého termínu vo vytlačenej podobe vyučujúcemu 

odborného predmetu alebo MOV 

 

Odborná prax 2. ročník externého štúdia odboru Spoločné stravovanie 

- časová dotácia predmetu: 4 hod.  

1.polrok  

- práca v programe Blue Gastro  



- táto časť si vyžaduje osobnú prítomnosť externého študenta na vyučovaní podľa rozvrhu denných 

študentov   

2.polrok  

- vytvorenie Organizačno-technického zabezpečenia gastronomickej akcie podľa vybranej témy, 

pričom Organizačno-technického zabezpečenia gastronomickej akcie je potrebné odovzdať do 

stanoveného termínu vo vytlačenej podobe a dohodnutom počte kusov. 

 

12. Na konci každého ročníka okrem tretieho ročníka v učebných odbor, štvrtého ročníka 

v študijných odboroch a piateho ročníka hotelovej akadémie sa realizuje overenie 

praktických odborných zručností žiakov na základe výkonových a obsahových štandardov 

prislúchajúcich danému ročníku. 

 

 

 

 

Čl. 3 

Špecifikácia odbornej praxe  odboru 6323 K hotelová akadémia šk. rok 2018/19 

 

Predmet Odborná prax 

2. ročník – 3 hod. týždenne, spolu 99 hod. 

Prax sa realizuje v školskom zariadení ŠJ – Zvolenská cesta 83, Lučenec a v H-áčku. 

Na základe výchovno-organizačného zabezpečenia sa predmet odborná prax pre  2.ročník realizuje 

každý druhý týždeň v bloku 6 hod. 

1. Žiak nastupuje na prax  ustrojený v predpísanej  uniforme a s pomôckami určených pre 

prax, podľa pokynov uvedených vyššie. Dodržujú pravidlá bezpečnosti , hygienické 

pravidlá a vnútorný školský poriadok. 

2. Žiak môže vymeškať  z predmetu prax max.10% (t.j.10 hod.). Svoju neprítomnosť je 

povinný podložiť do 3 dní ospravedlnenkou triednemu  učiteľovi. Tieto hodiny si nemusí 

žiak nahrádzať. 

3.ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 hod. 

3. Prax sa realizuje  v školskom zariadení ŠJ Zvolenská cesta 83, Lučenec a v odbornej učebni 

priestorov  odboru hotelovej akadémia, Rázusova 62, Lučenec. 

4. Žiak nastupuje na prax riadne ustrojený v predpísanej uniforme a s pomôckami určených 

na prax. 

5. Žiak môže za školský rok vymeškať max. do 10% z predpísaného počtu hodín praxe(t.j. 15 

hod). Svoju neprítomnosť je povinný podložiť do 3 dní ospravedlnenkou triednemu 

učiteľovi. Tieto hodiny si nemusí nahrádzať. Žiak na praxi dodržuje pokyny pre prax, 

vnútorný školský poriadok. Nedodržanie pokynov a vnútorného školského priadku má za 

následok zníženú známku z praxe. 

 

 



4.ročník– 5 hodín týždenne, spolu 165 hod. 

6. Predmet odborná prax pre 4 roč. sa realizuje v odborných učebniach v priestoroch 

Hotelovej akadémie, Rázusova 61, Lučenec 

Žiak nastupuje na prax ustrojený v predpísanej uniforme a s pomôckami určenými pre prax. 

Žiak môže za školský rok vymeškať max. do 10% z predpísaného počtu hodín praxe(t.j. 15 hod). Svoju 

neprítomnosť je povinný podložiť do 3 dní ospravedlnenkou triednemu učiteľovi. Tieto hodiny si 

nemusí nahrádzať. Žiak na praxi dodržuje pokyny pre prax, vnútorný školský poriadok.  

 

Súvislá prax 

2 ročník -  6 hodín denne(5-dňový týždeň) v rozsahu 3 týždňov, spolu 90 hodín. 

3. ročník – 6 hodín denne (5-dňový týždeň) v rozsahu 6 týždňov, spolu 180 hod. 

4. ročník – 7 hodín denne ( 5-dňový týždeň) v rozsahu 6 týždňov, spolu 210 hodín 

5. ročník – 8 hodín denne ( 5-dňový týždeň) v rozsahu 2 týždňov, spolu 80 hodín) 

Súvislá prax sa realizuje: 

 v školskom zariadení H-áčko, Železničná ulica, Lučenec 

 hotel Clavis Lučenec 

 zámocký hotel Galicia Nueva 

 hotel Slovan Lučenec 

 ŠJ – Zvolenská cesta č.83 

 Žiak nastupuje na prax podľa vopred vypracovaného harmonogramu, ustrojený v predpísanej 

uniforme a s pomôckami určenými na prax. Žiak dodržuje všetky pokyny uvedené vyššie, vnútorný 

školský poriadok ako aj interné predpisy zariadenia. Žiak dodržuje pokyny nadriadených . Ak žiak so 

závažných dôvodov nemôže absolvovať prax, musí túto skutočnosť nahlásiť vedeniu zariadenia ako a, 

učiteľovi odbornej praxe, triednemu učiteľovi, ktorému predloží aj ospravedlnenie do 3 pracovných 

dní.. Chýbajúce hodiny si musí nahradiť v čase voľna na akciách v školskom zariadení, najneskôr do 

konca školského roka.( t.j. do 31.8 príslušného školského roka).  

Žiak si môže na súvislej praxi vymeniť službu so spolužiakom, avšak musí to oznámiť vedeniu 

zariadenia, učiteľovi odbornej praxe a triednemu učiteľovi. Do knihy dochádzky bude zapísaný žiak, 

ktorý v skutočnosti nastúpil na prax, nie žiak, ktorý tam bol napísaný podľa harmonogramu. Počas 

súvislej praxi môže vedenie zariadenia meniť harmonogram podľa potrieb zariadenia. 

 Dochádzajúci žiaci majú počas súvislej praxi k  dispozícii ubytovanie v školskom internáte Rázusova 

61,Lučenec, ubytovanie je hradené školou. Na internáte dodržujú predpísaný  školský poriadok 

a ubytovací poriadok. 

 Po skončení turnusu súvislej praxi musí žiak predložiť  učiteľovi predmetu prax dokumentáciu 

o absolvovaní súvislej praxe spolu s hodnotením. 

Na súvislej praxi sú zakázané návštevy, okrem rodičov.  

Súvislá prax v zariadeniach zmluvných partnerov je organizovaná podľa vopred dohodnutej 

a podpísanej zmluve. 



Letná(prázdninová)prax. 

2. ročník -  6 hodín denne(5-dňový týždeň), v rozsahu 4 týždňov, spolu 120 hodín 

3. ročník – 6 hodín denne( 5-dňový týždeň) v rozsahu 4 týždňov, spolu  120 hodín 

4. ročník – 6 hodín denne ( 5-dňový týždeň) v rozsahu 4 týždňov, spolu 120 hodín 

Letná – prázdninová prax 

Sa realizuje: 

 v školskom zariadení ŠJ – Zvolenská cesta 83(pre druhý ročník),  

 H-áčku, Železničná ulica, Lučenec (pre tretí a štvrtý ročník) v mesiaci júl a august. 

Žiak nastupuje na prax podľa vopred vypracovaného harmonogramu, v predpísanej uniforme 

s pomôckami určenými na prax. 

V zariadeniach, kde absolvuje žiak letnú prax sú zakázané návštevy okrem rodičov. 

Žiak dodržuje pokyny a interné nariadenia zariadenia H-áčka. 

 Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže nastúpiť na prax podľa harmonogramu, túto skutočnosť musí 

oznámiť vedeniu zariadenia. Takisto musí predložiť lekárske ospravedlnenie o neprítomnosti. 

Chýbajúce hodiny si musí žiak nahradiť. Termín si môže dohodnúť s vedením zariadenia. Ak žiak zo 

závažných zdravotných dôvodov ( zlomená končatina, infekčné ochorenie)vôbec nenastúpi na letnú 

prax, musí predložiť do 3 prac. dní lekársku správu, po liečbe mu bude určený termín náhradnej 

letnej praxe a do nasledujúceho ročníka bude prijatý podmienečne. 

 Časť letnej – prázdninovej praxe si môže žiak nahradiť počas školského roka, a to v čase 

prázdnin(jesenné, zimné, polročné, jarné, veľkonočné, riaditeľské voľno udelené riaditeľom školy) 

a to maximálne v počte hodín 

 2. ročník – 60 hodín 

3. a 4. ročník – 80 hodín 

Platí pre všetky ročníky!!! 

V čase od 25.8 do 31.8 (pracovné dni) je povinný každý žiak predložiť vyučujúcemu predmetu 

odborná prax dokumentáciu o absolvovaní predpísane praxe pre príslušný školský rok,(rozumej od 

1.9. do 31.8). Absolvovanie plného počtu predpísanej praxe pre príslušný ročník(viď vyššie) je 

podmienkou postupu do nasledujúceho ročník. 

Žiak, ktorý sa zúčastní štátneho , alebo celoslovenského kola odbornej súťaže (barman, kuchár, 

cukrár) má nárok na odpustenie časti praxe a to podľa umiestnenia: 

1. miesto – 80 hodín 

2. miesto – 50 hodín 

3. miesto – 40 hodín 

Zahraničná prax 

Žiak, ktorý absolvuje zahraničnú prax v zmluvných zariadeniach Nemecko a Švajčiarsko – táto prax sa 

mu započíta do celkového počtu hodín praxe pre príslušný ročník. Ak absolvuje zahraničnú prax 

v mesiacoch september – Jún príslušného školského roka, nemusí si nahrádzať predpísané hodiny 



praxe predmetu prax a súvislej praxe. Ak je na zahraničnej praxi v čase prázdnin(júl august), letnú 

prázdninovú prax (jej časť) musí absolvovať v čase prázdnin počas školského roka pred nástupom na 

zahraničnú prax. 

 Predpísané oblečenie je popísané v čl. 8 

 

Špecifikácia odborného výcviku pre4-ročný študijný odbor čašník, servírka a učebné odbory kuchár 

a čašník servírka šk. rok 2018/19 

Odborný výcvik sa realizuje: 

 Školská jedáleň Zvolenská cesta 83 

 hotel Clavis Lučenec 

 zámocký hotel Galicia Nueva 

 hotel Slovan Lučenec 

 Reštaurácia Gurman Lučenec 

 Reštaurácia Furman Lučenec 

 Reštaurácia Prameň Lučenec 

 

Študijné odbory čašník, servírka a učebné odbory kuchár a čašník, servírka: 

1. Praktické vyučovanie sa realizuje podľa platnej legislatívy čl.6 odst.(1) a (2) 

2. Na základe uvedeného je žiak povinný absolvovať 90% zo 100% vyučovacích hodín OV. 

3. Podľa platnej legislatívy a ŠKVP sa vykonáva OV aj počas školských prázdnin nasledovne: 

Študijný odbor čašník, servírka: počas štúdia žiaci  20 dní odborného výcviku počas letných prázdnin 

t. j. 5 dní po prvom ročníku, 5 dní po druhom ročníku a 10 dní po treťom ročníku. 

Učebné odbory kuchár a čašník, servírka: žiaci  absolvujú počas štúdia 20 dní odborného výcviku 

počas letných prázdnin t. j. 10 dní po prvom ročníku a 10 dní po druhom ročníku. 

Päť dní z tohto počtu môžu absolvovať počas jesenných, jarných prázdnin a na akciách. 

4. V prípade neabsolvovania celého stanoveného počtu vyučovacích dní OV za príslušné 

klasifikačné obdobie, vrátane odborného výcviku vyčleneného na prázdniny, počet 

neabsolvovaných (ospravedlnených) dní sa prenesie do ďalšieho klasifikačného obdobia. Ak 

uvedený počet hodín podľa čl.6 odst. (1) a (2) nenaplní do konca štúdia, nebude klasifikovaný 

a tým nebude pripustený k maturitnej alebo záverečnej skúške v riadnom termíne. 

Požadovaný počet hodín si musí doplniť podľa čl. 6. 

5.  V prípade nenastúpenia na povinný OV počas prázdnin dôvod svojej neúčasti oznámi vopred 

vedúcemu strediska alebo príslušnému pedagogickému pracovníkovi, ktorý bude v danom 

zariadení vykonávať pedagogickú službu. Pri nesplnení tejto podmienky sa bude postupovať 

podľa čl. 2. odst. (8) 

6.  Žiak je povinný počas prázdninového OV používať predpísané oblečenie popísané v čl.8.  

Nepoužívanie sa považuje za porušenie školského poriadku. 

7.  Počas šk. roka môžu žiaci absolvovať predpísane odborné kurzy 

 

 

 



Čl. 5 

Špecifikácia odbornej praxe pre študijný odbor farmárstvo - chov koní a odbor farmárstvo- 

kynológia v šk. roku 2018/19 

 

1. Prax sa v podmienkach školy delí na učebnú prax, odbornú individuálnu prax a odbornú 

prázdninovú prax. 

 

2. Prax sa realizuje na školskom hospodárstve SOŠ HS a D. 

 

3. Odborná individuálna prax: ide  o produktívnu prácu v trvaní piatich vyučovacích dní, ktorá sa 

vykonáva na školskom hospodárstve v čase vyučovania. Počas tejto praxe študenti pracujú 

pod vedením jedného inštruktora. 

 

4. Odborná prázdninová prax: ide o produktívnu prácu v dĺžke 5 dní, ktorá sa vykonáva počas 

letných prázdnin. Počas nej žiaci pomáhajú pri manuálnych prácach v chove koní a chove 

psov pod dohľadom inštruktora 

 

Čl. 6 

Podmienky v praktickom vyučovaní pre vydanie výučného listu v jednotlivých študijných 

a učebných odboroch 

 

1. Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej kvality praktických zručností žiakov v jednotlivých 

študijných a učebných odboroch prostredníctvom odborného výcviku a odbornej praxe 

sa v súlade so všeobecnými záväznými predpismi v predmetoch odborný výcvik 

a odborná prax pre vydanie maturitného vysvedčenia a výučného listu stanovujú tieto 

podmienky: 

(1) Študijné odbory: 

Na základe platnej legislatívy a ŠVP, ŠKVP podmienkou pre vydanie maturitného 

vysvedčenia a výučného listu je absolvovanie najmenej 1400  vyučovacích hodín 

praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 hodín tvorí odborný výcvik alebo 

odborná prax. 

(2)Učebné odbory: 

Na základe platnej legislatívy a ŠVP, ŠKVP podmienkou vykonania záverečnej skúšky je 

absolvovanie minimálne 1520 vyučovacích hodín predmetu odborný výcvik. Po 

neabsolvovaní požadovaného počtu hodín žiak bude neklasifikovaný a nebude pripustený 

k záverečnej skúške. Po doplnení neabsolvovaných hodín bude pripustený ku záverečnej 

skúške v náhradnom termíne. 

2. Žiak je povinný absolvovať predpísaný rozsah odborného výcviku alebo odbornej praxe. 

Pokiaľ z rôznych dôvodov tento rozsah vyučovacích hodín žiak neabsolvuje, je povinný 

v plnej miere si ich nahradiť najneskôr do začiatku konania maturitnej skúšky alebo 

záverečnej skúšky. 

 

3. Termín, miesto a čas náhrad hodín odborného výcviku alebo odbornej praxe si žiak 

dohodne s majstrom odbornej výchovy alebo s učiteľom odbornej praxe. 

 



4. Vymeškané hodiny praktického vyučovania sa nahrádzajú v čase osobné voľna žiaka 

počas školského roka na akciách alebo v čase školských prázdnin. 

 

5.  Po posúdení MOV alebo učiteľom OP žiak, ktorý neabsolvuje predpísaný rozsah 

vyučovacích hodín OV alebo OP z veľmi vážnych osobných, zdravotných alebo rodinných 

dôvodov nie je povinný nahrádzať celý chýbajúci počet hodín (len určitú časť na základe 

dohody medzi MOV alebo učiteľom OP) v predmete odborný výcvik alebo odborná prax . 

 

 

 

Čl. 7 

Kritéria hodnotenia žiakov v odbornom výcviku a odbornej praxi 

 

(1) Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe platnej legislatívy stanovenej v Školskom 

poriadku. 

 

Čl. 8 

Kritéria hodnotenia žiakov v odbornom výcviku a odbornej praxi na pracoviskách 

zamestnávateľa 

 

A. Hodnotenie žiakov na pracovisku zamestnávateľa povereným inštruktorom 

praktického vyučovania: 

 dochvíľnosť dochádzky                                       

 správanie sa, vystupovanie                              

 vhodnosť oblečenia   

 komunikácia s pracovníkmi                              

 komunikácia so zákazníkmi                              

 aktivita na pracovisku                                         

 kvalita práce       

           Hodnotenie zamestnávateľa sa zaznamená do hodnotiaceho hárku: príloha č.1.1.                                                   

B. Hodnotenie žiakov majstrom OV alebo učiteľom OP na základe kontroly praktického 

vyučovania na pracovisku zamestnávateľa: 

 pracovné oblečenie 

 dodržiavanie pracovnej disciplíny 

 rešpektovanie pokynov inštruktorov 

 samostatnosť žiakov pri práci 

 

 

C. Vypracovanie referátu žiakom: 

 Zhodnotenie úrovne OV alebo OP na pracovisku zamestnávateľa z jeho pohľadu 

 



Čl. 9 

OBP žiakov na praktickom vyučovaní 

Oblečenie a zovňajšok 

Zovňajšok 

Dievčatá: 

a) vlasy – zopnuté bez výrazných ozdôb, extrémneho farbenia a úpravy 
b) make-up – jemný, prirodzený 
c) nechty – krátke, čisté, upravené bez farebného lakovania 
d) žiadne tetovanie, pearcing 
e) náušnice - pevné (nie visiace alebo klipsy) 
f) ostatné ozdoby – podľa zhodnotenia MOV – náramky a retiazky zakázané 
g) patričnú pozornosť treba venovať čistote ústnej dutiny a chrupu 

 

Chlapci: 

a) vlasy – krátky strih, upravené, čisté 
b) nechty – krátke, čisté 
c) tvár – oholená - denne 
d) patričnú pozornosť treba venovať čistote ústnej dutiny a chrupu 
e) žiadne tetovanie, pearcing 
f) ozdoby – žiadne okrem hodiniek 

 

Oblečenie 

Hotelová akadémia 

Obsluha chlapci:            1. čierne topánky 

     2. čierne ponožky 

     3. čierne nohavice + čierna vesta 

     4. košeľa – biela  

     5. motýlik – čierny alebo kravata  

     6. tielko – biele 

     7. biely plášť 

     8. príručník 2 ks  

                                           9. zásterka 

                                              

                                              

 

Obsluha dievčatá:         1. čierne topánky lodičkového tvaru, max. 5 cm opätok 

     2. pančuchy – telovej farby 



                                  3. čierna sukňa – nohavice klasického strihu, bez ozdôb 

     4. biela blúzka 

     5. čierna vesta  

     6. biely plášť 

     7. zásterka 

     8. príručník  2 ks 

Kuchár:   

Dievčatá:                         1. biele tričko – krátky rukáv 

    2. rondon – krátky rukáv 

    3. biele nohavice dlhé 

    4. biela šatka, čiapka 

    5. biele zdravotné protišmykové topánky 

    6. biele ponožky 

 

Chlapci:               1. biele tričko – krátky rukáv 

    2. rondon– krátky rukáv 

    3. biele nohavice dlhé 

    4. biela čiapka 

    5. biele zdravotné protišmykové topánky 

    6. biele ponožky 

 

Oblečenie – čisté, vyžehlené, bez rôznej podtlače, okrem loga školy 

Vlasy – zopnuté pod pokrývkou hlavy 

Nechty – upravené, čisté nenalakované 

Čiapka – krátky šilt 

Nenosiť pri práci – náramky, retiazky, prstene, hodiny a dlhé visiace náušnice, pearcing 

 

Cukrár:               1. biela tričko + nohavice 

    2. rondon 

    3. protišmyková obuv 

    4. čiapka – šatka 



    5. teplovzdorné ochranné rukavice 

    6. igelitová  (pogumovaná) zástera  

     7. gumené rukavice 

 

Pracovník marketingu – cestovný ruch 

Chlapci: 1. nohavice                              Dievčatá:1. kostým 

    2. košeľa     2. blúzka 

    3. kravata     3. poltopánky - lodičky 

    4. topánky  

Čašník, servírka 

Obsluha chlapci:               1. čierne topánky 

      2. čierne ponožky 

      3. čierne nohavice + čierna vesta 

      4. košeľa – biela  

      5. motýlik – čierny alebo kravata  

      6. tielko – biele 

      7. biely plášť 

      8. príručník 2 ks  

                                                         9. zásterka 

                                              

                                              

 

Obsluha dievčatá:                       1. čierne topánky lodičkového tvaru, max. 5 cm opätok 

      2. pančuchy – telovej farby 

                                        3. čierna sukňa – nohavice klasického strihu, bez ozdôb 

      4. biela blúzka 

      5. čierna vesta  

      6. biely plášť 

      7. zásterka 

      8. príručník  2 ks 

 



 

Mechanik - opravár:            1. pracovné nohavice 

                                               2. pracovná bunda 

                                               3. pracovné tričko 

                                               4. pracovná obuv 

 

Mechanik-elektronechnik: 1. pracovné nohavice 

                                               2. pracovná bunda  

                                               3. pracovné tričko 

                                               4. pracovná obuv 

 

Mechanik počítačových sietí: 1. pracovný plášť 

                                                2. pracovné tričko 

 

Chov koní a jazdectvo:        1. tričko 

                                                2. monterky 

                                                3. monterková blúza 

                                                4. jazdecký odev 

                                                5. obuv 

 

Kynológia:                             1. tričko 

                                                2. monterky 

                                                3. monterková blúza 

                                                4. Zateplená vesta 

                                                5. obuv 

 

 Kozmetička a vizážistka:     1. nátelník - biely  

                                                2. pólo tričko – pomarančové 

                                                3. bielo - žltá blúzka  

                                                4. biele nohavice 

                                                5. pracovná obuv  



Kaderník:                                   1. pracovné nohavice 

                               2.   pracovná blúza 

                               3. pracovná obuv 

 

 

                                                                           Čl. 10 

Praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa 

 

 

(1) V prípade, že bude žiak vykonávať časť praktického vyučovania na pracovisku 

zamestnávateľa, škola s týmto zamestnávateľom uzavrie zmluvu o poskytovaní 

praktického vyučovania. 

 

(2) Na pracovisku zamestnávateľa vykonáva žiak praktické vyučovanie pod vedením 

inštruktora alebo majstra odbornej výchovy. 

 

(3) Pri vykonávaní praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa žiak má bezplatne 

zabezpečené stravovanie, dopravu v prípade potreby aj ubytovanie. 

 

 

(4) Žiak je zaradený na pracovisko zamestnávateľa podľa preraďovacieho plánu.  

 

(5) V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov nedostavenia sa na pracovisko nie je 

ho možné nahradiť iným žiakom. 

 

(6) Pri nástupe na pracovisko žiaci sú oboznámení a preškolení v bezpečnosti práce zo strany 

zamestnávateľa. 

 

(7) Zmluva sa uzatvára vždy len na jeden školský rok. 

 

(8) Žiak prichádza na pracovisko upravený a oblečený podľa predpísaného oblečenia. 

 

(9) Žiak má pri sebe len potrebné pomôcky 

 

(10) Počas praktického vyučovania má vypnutý mobil, používa ho len cez prestávky 

 

(11) Nenosí so sebou cenné predmety a väčšie sumy peňazí. 

 

(12) Bez vedomia MOV alebo inštruktora sa nevzďaľuje z určeného miesta. 

 

(13) Počas OV alebo OP u zamestnávateľa žiak si dáva zaznamenať dochádzku do 

dochádzkového slovníka, ktorý v pravidelných intervaloch predkladá MOV alebo učiteľovi 

OP 

 

(14) Ak žiak spôsobí škodu na pracovisku zamestnávateľa je povinný ju uhradiť 



 

(15) Zamestnávateľ u ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie môže použiť len na výkon 

práce súvisiaceho s jeho vzdelávaním 

 

(16) Žiak si na pracovisko nepozíva kamarátov a opustiť pracovisko môže len so súhlasom 

MOV alebo inštruktora. 

 

 

Čl. 11 

Zahraničná prax 

 

Zahraničnej praxe sa môžu zúčastniť žiaci všetkých odborov, v ktorých existuje možnosť 

vykonávať prax v zahraničí. 

 

(1) Zahraničná prax je umožnená žiakovi s dobrými jazykovými znalosťami ako aj odbornými 

a praktickými znalosťami. 

(2) Vykonávanie tejto formy je podmienené praktického vyučovania je podmienené: 

a) Súhlasom školy 

b) Splnením výberových kritérií určených partnerskou organizáciou 

c) Uzatvorením zmluvy s partnerskou organizáciou 

 

(3) Škola vydáva súhlas žiakovi vykonať zahraničnú prax na základe rozhodnutia výberovej 

komisie. Členmi sú: 

a) Triedny učiteľ 

b) Koordinátor pre zahraničnú prax 

c) MOV alebo učiteľ OP 

 

(4) Výberová komisia pri rozhodovaní berie do úvahy: 

a) Výchovno-vzdelávacie výsledky 

b) Zdravotný stav žiaka 

c) Dochádzku na praktické vyučovanie 

d) Účasť na mimoriadnych akciách a súťažiach 

(5) Zahraničná prax nahrádza odučené hodiny v predmete praktické vyučovanie ako aj 

v odborných predmetoch súvisiacich s odbornou a praktickou prípravou 

 

 

Čl. 12 

Záverečné ustanovenia 

 

Uvedená príloha dopĺňa a upresňuje tie ustanovenia Školského poriadku a ŠKVP, ktoré sa 

týkajú praktického vyučovania. 

 

Pri nerešpektovaní zásad uvedených v tejto prílohe sa bude považovať za porušenie 

Školského poriadku na základe, ktorého budú vyvodené uvedené opatrenia 

 



            Príloha č. 1.1. 

 

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec 

 

H O D N O T E N I E   Ž I A K A   

 

Meno a priezvisko žiaka:    

Miesto výkonu praxe:    

Odbor, ročník:   

Hodnotenie: 

Predmet hodnotenia                                            známka 1 – 5, pričom 1 – výborne, 5 – najhoršie 

1.  dochvíľnosť dochádzky                                     1 – 2 – 3 – 4 – 5  

2.  správanie sa, vystupovanie                              1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3.  vhodnosť oblečenia                                           1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4.  komunikácia s pracovníkmi                             1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5.  komunikácia so zákazníkmi                             1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6. aktivita na pracovisku                                        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7. kvalita práce                                                        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

Vaše celkové záverečné slovné hodnotenie spokojnosti s činnosťou žiaka počas vykonávania 

odborného výcviku, odbornej praxe vo Vašom zariadení. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

Ďakujeme za spoluprácu. 

 


