Študijný odbor 6444 K čašník, servírka

Základné údaje
Kód a názov študijného odboru: 6444 K čašník, servírka
Forma štúdia: denná
Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky
Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, podmienky prijatia na
štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná
spôsobilosť uchádzača o štúdium, ktorú posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie a výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent
 nájde uplatnenie v hotelierstve a gastronómii
 uplatní sa v pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka,
barman, manažér gastronomickej prevádzky
 uplatní sa ako vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti
cestovného ruchu a spoločného stravovania nielen v našich, ale aj zahraničných
prevádzkach.
Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): možnosti
ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a na vysokej škole
Profil absolventa: Absolvent študijného odboru
 je kvalifikovaným zamestnancom, schopným samostatne pracovať v oblasti spoločného
stravovania ako pracovník v hoteloch, reštauráciách, v ostatných zariadeniach spoločného
stravovania
 ako živnostník je schopný vykonávať činnosti a riešiť problémy v rôznych formách
podnikateľských subjektov v spoločnom stravovaní
 na úrovni stredného manažmentu vie viesť a koordinovať prácu kolektívu, vie využívať v
organizačnej a riadiacej práci a pri vedení agendy IKT, vie sa orientovať v základných
právnych normách a predpisoch a uplatňovať ich v praxi
 ovláda všetky práce spojené so stolovaním, techniky jednoduchej i zložitej obsluhy,
samostatne zvládne všetky spôsoby obsluhy v zariadeniach spoločného stravovania pri
bežnej prevádzke ako aj pri slávnostných príležitostiach
 ovláda príslušnú techniku, stroje a zariadenia, pozná zásady BOZP
 ovláda kultivované a spoločenské správanie, vie komunikovať so zákazníkom, uviesť hostí
a poskytnúť pomoc pri výbere jedál a nápojov, vie podávať informácie o jedlách a
nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov
 ovláda práce spojené s prípravou jedál a nápojov, pozná suroviny, technológiu prípravy
teplých i studených pokrmov, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie
pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a
pripravuje tabule na slávnostné príležitosti
 ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke a prácu na registračnej
pokladni. Ovláda zostavovať jedálne a nápojové lístky podľa gastronomických pravidiel,
servis a ošetrovanie nápojov, ošetrovanie a skladovanie potravín a používaného
inventáru, orientuje sa v novo vyvinutých technológiách a nových trendoch v gastronómii.
Počas štúdia žiaci môžu absolvovať odborné kurzy – barmanský, baristický, someliérsky,
carving a čapovania piva.

