2954 H MÄSIAR

Charakteristika absolventa
Absolventi učebného odboru 2954 H mäsiar sú kvalifikovaní pracovníci so širokým
odborným

profilom,

schopní

a technologické činnosti v

samostatne

vykonávať

odborné

technické

mäsopriemysle. Ovládajú príslušnú techniku, stroje

a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Poznajú
základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri
riešení odborných problémov.
Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou
stredné odborné vzdelanie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach,
v stredných i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkoch, ich
expedícií a ďalších službách, ako aj na samostatné podnikanie. Základom odbornej
teoretickej a praktickej prípravy je učivo o prírodných, technických, technologických,
ekologických

a

ekonomicko-spoločenských

zákonitostiach

a ich

aplikácie

v

praktických činnostiach. Absolvent má všetky predpoklady na to, aby po príslušnej
praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie
technologických

parametrov vo

výrobnom

procese,

vyrábať

výrobky podľa

technologických postupov a receptúr, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP,
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vie sa orientovať v základných vzťahoch
svojho odvetvia výroby k životnému prostrediu a v zásadách jeho ochrany pred
možnými negatívnymi vplyvmi. Vie sa orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať,
vie využívať informačné a komunikačné technológie.
Všetky činnosti súvisiace s prípravou na výkon profesie sa uskutočňujú v nadväznosti
na potreby potravinárskej výroby.
Absolventi po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí zaradiť sa do práce v
mäsopriemysle alebo pracovať samostatne v mäsiarskych príp. gastronomických
prevádzkach.

Učebný plán pre učebný odbor 2954 H mäsiar
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Platnosť učebného plánu
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Všeobecné vzdelávanie
slovenský jazyk a literatúra b)
Jazyk a komunikácia
Človek a hodnoty
Človek a spoločnosť
Človek a príroda
Matematika a práca s
informáciami

cudzí jazyk b)
etická výchova/náboženská výchova b), c)
občianska náuka
biológia
matematika i)

informatika b), i)
telesná a športová výchova
Odborné vzdelávanie
Teoretické vzdelávanie
ekonomika
obchodná prevádzka
chémia
stroje a zariadenia i)
technológia i)
potraviny a výživa i)
biológia a anatómia i)
psychológia predaja i)
mikrobiológia i)
Praktická príprava
odborný výcvik h)
Zdravie a pohyb

Spolu

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80,
Banská Bystrica
mäsiar
29 Potravinárstvo
2954 H mäsiar
Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
3 roky
denná
štátna
slovenský jazyk
od 1.9.2013
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.

2.

3.

Spolu

10,5

8

3,5+4D

22+4D

1,5

1

1

3,5

3
1
1
1
1

3

2+1D

1

0,5D

8+1D
1
1
1
2+0,5D

2
21+1,5D

1
2
20+5D

1D
0,5+1,5D
24,5+1D

1+1D
4,5+1,5D
65,5+7,5D

1
1
2
1
1+1D
0,5D
-

1
1
3
1D
1D
1D
2D

2
1
1
3+1D
-

2
1
3
2
8+1D
1+1D
1+2D
1,5D
2D

15
33

15
33

17,5
33

47,5
99

Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia j)
Kurz pohybových aktivít v prírode k)
Účelové cvičenia
Záverečná skúška
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie,
výchovno-vzdelávacie akcie a pod.)

Spolu týždňov

3 dni x 6
hod.
3 dni x 6
hod.
6 hod.
7 týžd.

6 hod.
5 týžd.

6 hod.
1 týždeň
6 týžd.

40

40

37

Poznámky k školskému učebnému plánu:
a)

Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe je v prvom
ročníku 33 hodín, v druhom 34 hodín, v treťom 33 hodín, spolu 100 hodín. Školský rok
trvá 40 týždňov, výučba v učebnom odbore sa realizuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu 33
týždňov, v 3. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa
počíta priemer 32 týždňov). Časová rezerva (7 týždňov) sa využíva na opakovanie
a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď.
a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky.

b)

Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.

c)

Súčasťou

vzdelávacej

oblasti

„Človek,

hodnoty

a

spoločnosť“

sú

predmety

etická/náboženská výchova a občianska náuka. Predmety etická výchova/náboženská
výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Predmety
etická a náboženská výchova nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste
žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. Predmet občianska náuka je klasifikovaný.

d)

V ŠkVP mäsiar sa realizuje výučba anglického a nemeckého jazyka podľa výberu
študenta. Výučba cudzieho jazyka sa v učebnom odbore mäsiar realizuje v rozsahu
3 vyučovacie hodiny týždenne. Druhý cudzí jazyk ako povinne voliteľný predmet pre
žiakov,

ktorí

budú

pokračovať

v nadstavbovom

štúdiu

minimálne

v rozsahu

2 týždenných vyučovacích hodín v ročníku, sa v ŠkVP mäsiar nevyučuje.

e)

Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia a biológia,
ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Pre ŠkVP mäsiar bol vybratý
predmet biológia s 1 hodinovou týždennou dotáciou v 1.ročníku.

f)

Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety
matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia.
V ŠkVP mäsiar boli ponechané obidva- matematika v 1.,2. a 3.ročníku s 2,5
hod.dotáciou a informatika v 2. a 3. ročníku v rozsahu 2 hodín za štúdium.

g)

Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová
výchova. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších
hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.

h)

Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne
1520 hodín za štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. Pre kvalitnú
realizáciu vzdelávania sú vytvorené podmienky pre osvojovanie požadovaných
praktických zručností a činností formou odborného výcviku v zmluvných podnikoch.
Na odbornom výcviku sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov.
Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený platnou legislatívou.

i)

Disponibilné hodiny posilňujú profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na
záverečné skúšky a prijímacie konanie na ďalšie štúdium. Ďalej umožňujú efektívne
využitie medzipredmetových vzťahov na vyššej úrovni. Využívajú sa na zaradenie
ďalšieho rozširujúceho učiva v učebnom pláne.

j)

Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných
odborných škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje
účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové
cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín
v každom polroku školského roka raz priamo po triedach, výnimočne po ročníkoch.
Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne
mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce školy.

k)

Účelový kurz sa realizuje v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku.
Lyžiarsko – výcvikový kurz sa realizuje v rozsahu 5-7 dní v prvom ročníku.

l)

Žiaci v priebehu štúdia absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie,
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

m)

Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

