
 

Učebný plán -učebný odbor 2964 H cukrár – skrátené štúdium 

Škola (názov, adresa) 
Stredná odborná škola obchodu a služieb,  

Nábr. J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza 

Názov ŠkVP Stravovacie služby 

Kód a názov  ŠVP 
ŠVP pre skupinu učebných odborov 29  

Potravinárstvo  

Kód a názov študijného odboru 2964 H cukrár   

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Externá - diaľková 

Druh školy Štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích 

predmetov 
Počet konzultácií v ročníku 

 1. 2.  Spolu 

Kategórie a názvy vyučovacích 

predmetov 

Počet konzultácií v ročníku 

1. 2. 

 

Spolu 

Odborné predmety 
   

Teoretické vzdelávanie 58 56 114 

Ekonomika                             EKO 10 10 20 

Suroviny                                SUR 18 18 36 

Odborné kreslenie                 ODK 8 8 16 

Technológia                           TEC 14 14 28 

Stroje a zariadenia                  STZ   8 6 14 

Praktická príprava    

Odborný výcvik       OVY 12 12 24 

Voliteľné predmety 8 10 18 

Špeciálne cukrárske techniky   CUT 8 8 16 

Hygiena potravín                    HPT 0 2 2 

Spolu 78 78 
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Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy 

 

§ 47a 

 
Skrátené štúdium 

 

(1) Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch v strednej odbornej škole s cieľom 

rozšírenia a prehĺbenia kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní. 

 

(2) Skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali 

najmenej stredné odborné vzdelanie. 

 
(3) Stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium v 

 
a) jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania alebo 
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b) dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania. 

 
(4) Žiak v skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety. 

 

(5) Skrátené štúdium v jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje 

záverečnou skúškou; dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške. 

 

(6) Skrátené štúdium v dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje 

záverečnou skúškou; úspešným ukončením absolvent získa stredné odborné vzdelanie podľa 

§ 16 ods. 4 písm. b).(dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o ZS + výučný list). 

 

 


