
         
 

 

ZÁVEREČNÉ    SKÚŠKY   
V RIADNOM SKÚŠOBNOM OBDOBÍ  

V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 
 

O R G A N I Z A Č N É     Z A B E Z P E Č E N I E 
 
 

učebný odbor:   6489 H 00  HOSTINSKÝ 
     

 Záverečné skúšky sa konajú v  súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o 
 výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou NR SR  č. 318/2008 Z. z. 
o ukončovaní štúdia na stredných školách. 

O priebehu a výsledkoch  záverečných skúšok sa vedie dokumentácia v súlade 
s platnými predpismi. Podmienkou pre vykonanie ZS v riadnom skúšobnom období je 
úspešné ukončenie 3. ročníka (u žiakov denného štúdia). V školskom roku 2014/2015 
splnilo podmienky pre vykonanie ZS v riadnom skúšobnom období  8 žiakov denného: 
 

učebný odbor trieda denné štúdium externé štúdium 

6489 2 00 
hostinský 

III.A 8 0 

 
 
Záverečná skúška pozostáva z troch častí: 

 písomná časť ZS   

 praktická časť ZS   

 ústna časť ZS   

Témy pre písomnú, praktickú a ústnu časť boli  vypracované  učiteľmi odborných 
predmetov a  majstrami OV a po prejednaní v predmetovej komisii boli následne 
schválené riaditeľom školy.  
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TERMÍNY: 

klasifikačná porada 10. 06. 2015 

študijné voľno 11. 06. – 15. 06. 2015 

písomná časť ZS 16. 06. 2015 

praktická časť ZS 16. 06. - 17. 06. 2015 

Ústna časť ZS 18.  06. 2015 

 
SKÚŠOBNÁ KOMISIA: 
 

ODBOR HOSTINSKÝ 

FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO 

PREDSEDA 

Bc. Vladimír Staššák 
SOŠ hotelových služieb a obchodu 

Jabloňová 1351 
960 01  Zvolen  

PODPREDSEDA Ing. Ingrid Dojčárová 

TRIEDNY UČITEĽ PhDr. Anna Chovanková 

SKÚŠAJÚCI 

Ing. Ingrid Turčányiová 
Mgr. Anna Opielová 
Bc. Viera Kojnoková 

 
Dokumentácia na ZS: 
 

o protokol o ZS (dvojhárok – obal na protokoly žiakov) 
o protokol o ZS (list o žiakovi) 
o vysvedčenie o ZS 
o výučný list 
o dodatok k vysvedčeniu o ZS 
o pomocný protokol SK 
o pedagogická dokumentácia triedy a žiakov (katalóg, katalógové listy, triedna 

kniha, klasifikačný hárok, protokoly o skúškach, ročníkové vysvedčenia, rodné 
listy, vysvedčenia o skúške z jednotlivých predmetov, doklady o ukončenom 
vzdelaní ...)  

 

Za prípravu pedagogickej dokumentácie triedy v skúšobnej miestnosti zodpovedá 
triedny učiteľ. Za prípravu tém a schválených pomôcok v skúšobnej miestnosti 
zodpovedajú vedúci PK a skúšajúci v termínoch podľa harmonogramu školského roka.  
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Organizačné pokyny žiakom: 
  
 Žiaci sa dostavia na jednotlivé časti záverečnej skúšky vhodne oblečení 
a upravení podľa  časového harmonogramu. Na jednotlivé časti skúšky sa žiaci 
dostavia s 15 minútovým predstihom. Na ústnu skúšku prichádzajú žiaci minimálne 1 
hodinu pred plánovaným začiatkom ústnej skúšky (okrem prvých  v rozpise). 
 

Žiaci sú povinní rešpektovať stanovený rozpis pre vykonanie jednotlivých častí 
záverečnej skúšky a zdržiavať sa v určených priestoroch.  

 
Písomná časť ZS sa bude konať v triede III.A. 
 
Praktická časť ZS v odborných učebniach: cukrárska výrobňa,  školská kuchyňa 

a jedáleň, v miestnosti č. 102 
 
Skúšobná miestnosť pre ústnu časť ZS je v II.E triede. Žiakom je vyhradená 

III.E. Na prípravu je stanovený čas 15 minút a na odpoveď na ústnej  časti záverečnej  
skúšky  je stanovený časový limit maximálne 15 minút. 
 
 Pri príprave a odpovedi môže žiak využívať pomôcky schválené predmetovou 
komisiou a riaditeľom školy, ktoré sú pripravené v skúšobnej miestnosti. 
 
 Žiak je povinný pri vstupe do skúšobnej miestnosti preukázať svoju totožnosť 

predsedovi skúšobnej komisie predložením občianskeho preukazu alebo iného 
dokladu totožnosti. 
 
 Ak žiak svojím správaním narušuje priebeh skúšky alebo nerešpektuje pokyny 
členov skúšobnej komisie, môže predseda skúšobnej komisie jeho skúšku prerušiť alebo 
ju predčasne ukončiť. 
 
 Ak sa žiak zo závažných dôvodov nemôže dostaviť v stanovenom termíne na 
skúšku, je povinný to včas, najneskôr však v deň konania ZS oznámiť triednemu 
učiteľovi a do dvoch dní odo dňa, kedy mal skúšku vykonať, predložiť písomný doklad 
na ospravedlnenie neprítomnosti. V odôvodnenom prípade bude žiakovi povolené 
vykonať ústnu časť ZS po prvýkrát v najbližšom mimoriadnom skúšobnom období.   

 
  

Výsledky záverečnej  skúšky 
 

 Výsledky záverečnej skúšky budú žiakom oznámené predsedom skúšobnej 
komisie  po ukončení všetkých ústnych odpovedí v deň, keď žiaci konali  ústnu časť 
záverečnej skúšky. Hodnotenie je konečné. 
 
 Vysvedčenia  o záverečnej skúške, výučné listy a dodatky k vysvedčeniu o ZS, 
ako i ostatnú dokumentáciu a doklady dostanú absolventi v pondelok 22. júna 2015 

v skúšobnej miestnosti. 
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HARMONOGRAM ZS: 
 
P Í S O M N Á   Č A S Ť   Z Á V E R E Č N E J   S K Ú Š K Y : 
 
Utorok  16. júna 2015                                                       miestnosť  III.E 
 
07,45 otvorenie záverečných skúšok v riadnom termíne školského roku  

2014/2015  

07.55 - 08,00  pokyny k vypracovaniu testov 

08,00 - 09,00 vypracovanie testov písomnej časti ZS (hostinský)   

                                                                                

 Žiaci vypracovávajú testy, v ktorých sú zastúpené testové úlohy s výberom 
odpovede alebo s tvorbou odpovede. Znenie testov a témy pre jednotlivé časti 
písomných záverečných skúšok boli pripravené v súlade s cieľovými požiadavkami na 
absolventov a profilom absolventa.  
 

Testy budú ohodnotené podľa schválených kritérií dvoma hodnotiteľmi  
16. 6. 2015. 

Hodnotiteľmi budú učitelia odborných predmetov takto: 
 

odbor HOSTINSKÝ 

hodnotitelia 
Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ 

Ing. Ingrid Dojčárová 

 
 

Klasifikácia a hodnotenie písomnej časti ZS: 
 
  

klasifikácia 6489 H 00 

výborný 86% - 100% 86 – 100  bodov 

chválitebný 71% - 85% 71 - 85 bodov 

dobrý 55% -70% 55 – 70  bodov                   

dostatočný 40% - 54% 40 – 54 bodov 

nedostatočný 39%  a menej 39 a menej bodov 
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P R A K T I C K Á   Č A S Ť   Z Á V E R E Č N E J   S K Ú Š K Y : 
 
 

odbor:  6489 H 00     HOSTINSKÝ                              
                                                                 

Pre praktickú časť záverečnej skúšky bolo pripravených 13 komplexných tém, ktoré 
pozostávajú  v odbore hostinský z týchto častí: 

 normovanie podľa vyžrebovanej témy        60 minút 

 technológia prípravy jedál podľa vyžrebovanej témy    210 minút 

 stolovanie podľa vyžrebovanej témy       50 minút 
 
Pri časti technológia prípravy jedál je určený čas na prípravu a prezentáciu max. 

270 minút, pričom  
     60 min.  je na normovanie  

170 min.  je na prípravu polievky a hlavného jedla  
     30 min.  je na servírovanie a prezentáciu pred komisiou 
     10 min.  je na úpravu pracoviska   

 
Časť normovanie sa realizuje po skončení písomnej časti ZS v miestnosti 102 od 

09.30 do 10.30. Ostatné  časti technológie sa realizujú v priestoroch cukrárskej výrobne 
a školskej kuchyne a  jedálne. 

 
Po skončení prezentácie je žiak povinný upratať a uviesť pracovisko do 

pôvodného stavu. 
 
 Pri časti stolovanie určený čas na prípravu a prezentáciu max. 50 minút, pričom 
   30 min.  je na prípravu pracoviska podľa vyžrebovaného zadania 
   15 min.  je na prezentáciu jednoduchej obsluhy  
    5 min.  je na prezentáciu zručnosti  

 
Témy si žiaci žrebujú s dvojtýždňovým predstihom, aby si mohli zabezpečiť 

potrebný inventár. 
 
 Po skončení prezentácií je žiak povinný upratať a uviesť pracovisko do 

pôvodného stavu. 
 
Táto časť ZS sa realizuje v miestnosti 102, inventár majú žiaci uložený v salóniku.  
 

Klasifikácia a hodnotenie praktickej časti ZS: 
 
Bodovanie jednotlivých častí je v prílohe tém. 
 

klasifikácia 6489 H 00 

výborný 86% - 100% 86 - 100 bodov 

chválitebný 71% - 85% 71 - 85 bodov 

dobrý 55% -70% 55 – 70 bodov 

dostatočný 40% - 54% 40 – 54 bodov 

nedostatočný 39%  a menej 38 a menej bodov 
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Časový a menný harmonogram praktickej časti : 
 

ODBOR: 6489 H 00   HOSTINSKÝ 
 

utorok, 16. 06. 2015 
09,30 - 10,30  normovanie         III.A 
 

TECHNOLÓGIA / cukrárska výroba STOLOVANIE / miestnosť 102 

MENO A 

PRIEZVISKO 
1.  úloha 

170 min 

2. úloha 

30 min 

3. 

úloha 

10 min 

MENO A 

PRIEZVISKO c)  úloha a) úloha b) úloha 

Matej Asztaloš 10,30-13,20 13,20-13,50 13,50-14.00 Martina Jobbágyová 10,30-11,00 11,00-11,15 11,15-11,20 

Michaela Bukovická 10,30-13,20 13,20-13,50 13,50-14.00 Mário Kováč 10,30-11,00 11,00-11,15 11,15-11,20 

Soňa Dulajová 10,30-13,20 13,20-13,50 13,50-14.00 Martin Lakatoš 11,40-12,10 12,00-12,25 12,25-12,30 

    Lucia Oláhová 11,40-12,10 12,00-12,25 12,25-12,30 

 
streda, 17. 06. 2015 
           

TECHNOLÓGIA/cukrárska výroba STOLOVANIE/miestnosť 102 

MENO A 

PRIEZVISKO 
1.  úloha 

170 min 

2. úloha 

30 min 

3. 

úloha 

10 min 

MENO A 

PRIEZVISKO c)  úloha a) úloha b) úloha 

Martina Jobbágyová 08,00-10,50 10,50-11,20 11,20,11,30 Matej Asztaloš 08,00-.08,30 08,30-08,45 08,45-08,50 

Mário Kováč 08,00-10,50 10,50-11,20 11,20,11,30 Michaela Bukovická 08,00-.08,30 08,30-08,45 08,45-08,50 

Martin Lakatoš 11,40-14,30 14,30-15,00 15,00-15,10 Soňa Dulajová 09,00-.09,30 09,30-09,45 09,45-09,50 

Lucia Oláhová 11,40-14,30 14,30-15,00 15,00-15,10     
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Ú S T N A   Č A S Ť   Z Á V E R E Č N E J   S K Ú Š K Y : 
 
 

Pre ústnu časť ZS bolo pripravených 25 tém pre každý odbor. V témach sú 
zastúpené pojmotvorné a aplikačné úlohy z odborných predmetov, pričom ich 
zastúpenie zodpovedá hodinovej dotácii jednotlivých predmetov v učebných plánoch 
odborov. Pri odpovedi môžu žiaci využívať pomôcky schválené riaditeľom školy (tak, 
ako boli navrhnuté PK). 

 
Ústna časť ZS sa bude konať v II. E triede – skúšobná miestnosť.  
Pre žiakov je k dispozícii III.E trieda a pre komisiu deliaca trieda Rosnička. 

 
 

Klasifikácia a hodnotenie ústnej časti ZS: 
 

Na klasifikácii žiaka sa podieľajú všetci členovia skúšobnej komisie. Všetky časti témy 

majú rovnakú váhu a odpoveď sa posudzuje komplexne, pri celkovej klasifikácii sa prihliada na 

študijné výsledky žiaka dosahované počas štúdia. Výsledná známka sa určuje ako aritmetický 

priemer známok členov SK. 

 

 

výsledná známka n

z

n

i

i

z


 1

;  zi   -  známka od člena SK; n – počet členov komisie 

 

 

 

Desatinné číslo sa zaokrúhľuje pri hranici 0,5 nadol.(1,5 →1; 2,5 →2; 3,5 →3; 4,5 →4). 
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Časový a menný harmonogram ústnej časti  ZS                            III. A triedy: 
 

štvrtok, 18. 06. 2015                          
 

príprava  odpoveď meno odbor 

07,30 – 07,45 07,45 – 08,00 Martina Jobbágyová 6489 H 00 

07,45 – 08,00 08,00 – 08,15 Mário Kováč 6489 H 00 

08,00 – 08,15 08,15 – 08,30 Martin Lakatoš 6489 H 00 

08,15 – 08,30 08,30 – 08,45 Lucia Oláhová 6489 H 00 

08,30 – 08,45 08,45 – 09,00 Matej Asztaloš 6489 H 00 

08,45 – 09,00 09,00 – 09,15 Michaela Bukovická 6489 H 00 

09,00 –  09,15 09,15 – 09,30 Soňa Dulajová 6489 H 00 

 
 
Revúca, 10. 06. 2015 
 
 
 
 
 
Spracovali:                           Schválil: 
Mgr. Anna Opielová, hlavná majsterka                                  Ing. Viera Badínová 
Ing. Mária Jankovičová, zástupkyňa RŠ          poverená riadením školy 

 
 

 
 
 
 
 
 


