
Učebný odbor  6444H00 čašník, servírka 
  

Kód a názov učebného odboru 6444 H 00 čašník, servírka 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy 
Nevyhnutné vstupné 
požiadavky  

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje 
vykonávací  

na štúdium: predpis o prijímacom konaní na stredné školy 

  zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška 
Doklad o dosiahnutom 
vzdelaní: Vysvedčenie o záverečnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii 
Výučný list, Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej 
skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie 

Možnosti pracovného 
uplatnenia čašník, servírka, účtujúci čašník(servírka), hlavný  

absolventa: čašník, barman, someliér   

  

súkromný podnikateľ v oblasti spoločného 
stravovania 
v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii 
 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 
absolventov trojročných učebných odborov. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 

  

   
Štúdiom trojročného učebného odboru 6444H00 čašník, servírka získava úspešný absolvent 
prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania.  
Zvláda samostatne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania 
pri bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach, Vie pripraviť miešané nápoje, 
jednoduché jedlá, minútky, šaláty a múčniky. Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda 
všetky práce spojené so stolovaním.  
 
Teoretické vzdelanie ekonomického charakteru mu umožňuje využívať zásady vedenia 
administratívy a účtovania v prevádzke, účtovanie na kontrolnej pokladnici. 
Prípravou na teoretických predmetoch všeobecného charakteru získava predpoklady zvládnuť 
požiadavky na schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu, rozdelenie 
pozornosti, na praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, 
sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, na istotu 
a pohotovosť a odolnosť voči senzorickej záťaži. Absolvent zvláda základy komunikácie 
v cudzom jazyku a prácu s počítačom. 
 
Povolanie čašník, servírka vyžaduje nielen dobré duševné, ale aj fyzické predpoklady.  



Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, barman, súkromný 
podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania. 
Štúdium umožňuje získať a upevniť predpoklady a schopnosti komunikovať v cudzom jazyku, 
riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine.  
Štúdium končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky. 
 
 
 
 
 
 


