
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu 

 

• Prioritná os Vzdelávanie 
• Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

• Prijímateľ Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01Prešov  

• Názov projektu Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a 
prípravy v Hotelovej akadémii Prešov na základe 
potrieb trhu práce 

• Kód projektu  ITMS2014+ 312011ABR5 

• Názov pedagogického klubu  Klub gastronomických zručností 

• Dátum stretnutia  pedagogického klubu 10.11.2021 

• Miesto stretnutia  pedagogického klubu on line forma 

• Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
MVDr. Juliana Mihályová  

• Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-
kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/ 
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• Manažérske zhrnutie:  

 

Téma stretnutia: Aktualizácia maturitných zadaní podľa vylosovaných príležitostí 

PMS 

Absolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia je kvalifikovaný stredoškolsky 

vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný 

vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov 

hotelierstva a v spoločnom stravovaní. 

K naplneniu tejto charakteristiky absolventa hotelovej akadémie rozhodnou mierou prispieva 

aj  praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Uvedená praktická časť odbornej zložky 

PMS pozostáva z  písomného  vypracovania  maturitných zadaní a samotnej praktickej časti  

maturitnej skúšky. 

Vypracovanie maturitných zadaní, ktoré sú pre každého žiaka jedinečné vzhľadom na jeho 

úlohu pri realizácie určitej slávnostnej hostiny pri príležitosti, ktorú si žiaci zvolia sami, je 

jednou z foriem diagnostiky získaných zručností počas celého štúdia odborných  predmetov 

na hotelovej akadémii. Hodnotenie písomných maturitných zadaní  stanovuje mieru osvojenia 

zručností pri normovani  a kalklulácii pokrmov,  spôsobilosť žiaka pracovať s odbornými 

informáciami- vyhľadávať ich, triediť a spracovať pre určenú príležitosť. Zároveň 

vypracovaním písomných maturitných zadaní hovorí o miere osvojenia si poznatkov z 

predmetu Výživa a zdravie, Technológia prípravy pokrmov a Technika obsluhy. 

   

Kľúčové slová : maturitné zadania, slávnostné hostiny, praktická časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky( PČOZ),  písomná časť PČOZ , praktická časť PČOZ, odborné zručnosti, 

profil absolventa Hotelovej akadémie. 

 

 

 



 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

V úvode stretnutia klubu koordinátorka klubu MVDr. Juliana Mihályová oboznámila 

jednotlivých členov  klubu  s témou  stretnutia - Aktualizácia maturitných zadaní podľa 

vylosovaných príležitostí PMS. 

Stretnutie klubu sa konalo v neskoršom časovom termíne z dôvodu štvrťročnej klasifikačnej 

porady školy. Tento školský rok  z dôvodu pandemickej situácie sa forma slávnostnej hostiny 

nebude losovať ako po iné roky, ale je pridelená a to recepcia. Uskutoční sa v mesici marec, 

ak to situácia ohľadom pandémie dovolí. 

Jednotlivé  členky  klubu diskutovali o   formách a spôsoboch praktickej maturitnej skúšky z 

odborných i všeobecnovzdelávacíh predmetoch( SJ) v  minulých školských rokoch i v tomto 

školskom roku 2020/2021. Aká forma je adekvátna danej pandemickej situácii, čo  zohľadňuje   

najvernejšie získané a osvojené poznatky a zručnosti ? Ako danú formu vykázania 

maturitného vysvedčenia príjma spoločnosť, vlastne budúci zamestnávateľ našich 

absolventov? 

Maturitné skúšky  v školskom roku 2019/ 2020 a  2020/ 2021 mali svoje špecifiká ako u 

odborných i všeobecnovzdelávacích  predmetov z dôvodovu pandémie spôsobenej vírusom 

COVID 19. 

Pri PČOZ sa hodnotila len jej písomná časť. Členovia  maturitných komisií pripravili  ďalšiu 

alternatívu realizácie PČOZ – obhajobu komplexnej odbornej práce, ani táto sa nakoniec  

nemohla v danej situácii realizovať. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o administratívnych  

MS sa známka za PČOZ MS vypočítala ako aritmetický priemer výsledných známok 

dosiahnutých počas štúdia z 5 vybraných a schválených technologických predmetov . 

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky  SJ sa získalo ako aritmetický 

priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov taktiež vzhľadom na 

vyššie uvedené skutočnosti a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o administratívnych  MS. 

Ćlenky kluby prehodnotili uvedené spôsoby  ukončenia štúdia na našej škole.V tomto 

školskom roku je potrebné sa pripraviť  na MS  klasickým spôsobom i spôsobom  v prípade 

nepriaznivej pandemickej situácie,  zakonponovať do oboch spôsobov inovatívne prvky na 

základe skúsenosti z minulých rokov. Plus vylúčiť  negatíva  a   ponechať pozitíva daných 

hodnotení. 

  



13. Závery a odporúčania: 

 

Zo zasadania klubu  gastronomických zručností vyplynuli  tieto závery a odporúčania: 

              Členovia klubu   sa zhodli na 

• potrebe  zhodnotiť spôsoby uskutočnenia maturitných skúšok z odborných predmetov 

i SJ v posledných dvoch školských rokoch, 

• tom, že administratívne hodnotenie je pozitívne z hľadiska objektívnejšieho hodnotenia 

študenta,  hodnotia sa jeho študijné výsledky z celého štúdia, nie len  samotnej 

maturitnej skúšky, sú za jeho zachovanie, 

• klasické hodnotenie MS  je potrebné vhodne spojiť, nadviazať s administratívnym 

hodnotením. 

 

              

 

 

 

  

• Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Zuzana Bavoľárová 

• Dátum 10.11.2021 

• Podpis  

• Schválil (meno, priezvisko) MVDr. Juliana Mihályová  

• Dátum 10.11.2021 

• Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 



Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy 

je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu. 

 

• V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

• V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

• V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku 

• V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu 

• V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

• V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu 

• V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

• V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu -uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

• V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

• V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

• V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

• V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

• V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia 

• V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 



vypracovala   

• V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

• V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

• V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov) 

• V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

• V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 

potreby trhu práce 

Prijímateľ: Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov 

Názov projektu: Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Hotelovej 

akadémii Prešov na základe potrieb trhu práce 

Kód ITMS projektu: NFP312010ABR5 

Názov pedagogického klubu: Klub gastronomických zručností 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 



Miesto konania stretnutia:  online forma 

Dátum konania stretnutia: 10.11.2021 

Trvanie stretnutia: od.17.00 hod do 20.00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. MVDr. Juliana Mihályová  Hotelová akadémia 

Prešov 

2. PaedDr. Gabriela Mojzešová  Hotelová akadémia 

Prešov 

3. Mgr. Zuzana Bavoľárová  Hotelová akadémia 

Prešov 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


