gastronomske in hotelske storitve
- smer natakar srednje poklicno izobraževanje

Zakaj vpis v program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE?
Med šolanjem boste spoznali postopke priprave in postrežbe hrane in pijač.
Seznanili se boste tudi s pravili lepega vedenja, estetike in poslovnega
komuniciranja v slovenskem in dveh tujih jezikih, spoznali predpise s področja
materialnega in finančnega poslovanja, higienske in tehnične predpise. Naučite
se organizirati lastno delo in uporabljati strokovno literaturo. Natakar mora
imeti dobro razvite psihomotorične spretnosti in sposobnosti, kot so splošna
telesna spretnost, spretnost rok, gledanje na daljavo, natančno in hitro
Delo GASTRONOMA HOTELIRJA
Dela natakarja so razdeljena na posamezne faze in sicer na: pripravljalna dela, ki jih je treba
opraviti v natakarski pripravljalnici, kjer poteka priprava perila, namiznega inventarja in ureditev
servisnih vozičkov; pripravljalna dela v jedilnici oziroma v prostorih, ki so namenjeni postrežbi
gostov. Tu poteka razporejanje miz in stolov, pogrinjanje, ureditev servisnih miz, pripravljanje
pogrinjkov in tista dela, ki jih vodja obrata v zvezi s hišnimi navadami odredi. Sledi sprejem gosta
ob njegovem prihodu; ponudi mu jedilni list, vinsko karto ali pa ga seznani z dnevno ponudbo;
prevzem naročila pri individualnih gostih ali naročila za izredne obroke; evidentiranje naročila;
postrežba
Pogoji
za vpishrane; postrežba pijače; pospravljanje mize, priprava računa in zahvala za obisk.
Naziv strokovne
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
- osnovnošolsko izobraževanje
izobrazbe
ali
- uspešno končano nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno
izobraževanje po prejšnjih predpisih
in
- zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po programu.

Predmetnik
A - splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina

12

P2

Matematika

12

P3

Tuji jezik
Umetnost

9

P4
P5
P6
P7

programske enote

Družboslovje
Naravoslovje
Športna vzgoja

1. letnik

2. letnik

3. letnik

KT

oznaka
P1

2
6
6
7

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja.
Udeležencem se kreditne točke priznajo.

B - strokovni moduli
oznaka
programske enote
M1
M2
M6
M7
M8
M12
M18

Osnove v gostinstvu
Komuniciranje in poslovanje
Postrežba pijač
Postrežba rednih obrokov
Postrežba izrednih obrokov
Slovenske narodne jedi
Slovenska vina

1. letnik

2. letnik

3. letnik

KT
16
5
4
10
7
3
3

vključen v modulih

Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum

Zaključni izpit

- pisni in ustni izpit iz slovenščine
- izdelek oziroma storitev in zagovor

36
46
6
24

2

Program je ovrednoten s 180 kreditnimi

Dodatne informacije
info@cdi-univerzum.si
01/583-92-70
ZAKAJ CDI UNIVERZUM?
Izobraževanje pri nas je prilagojeno odraslim in odraslemu načinu življenja.
Med izobraževanjem pridobite veliko izkušenj in znanja.
Nudimo posebne ugodnosti (prednost pri prijavi in popusti), če se kandidati udeležijo drugih
dejavnosti v okviru CDI Univerzuma.
K širjenju znanja pristopamo s sodobnimi metodami tako poučevanja kot učenja preko
spletnih učilnic in ostalih možnosti v razsežnosti v spletu.
Za pomoč pri izbiri izobraževalnega programa, samem učenju in načrtovanju izobraževanja se
lahko oglasite v Svetovalnem središču Ljubljana.
Prisluhnemo mnenju in potrebam posameznega kandidata.
Vsak dan sta na razpolago prostor in pomoč pri uporabi IKT v Središču za samostojno učenje.
Vpisujemo celo šolsko leto.
raven
ruski jezik od I. do VI. stopnje
UČNA POMOČ
ruski jezik - osvežitveni tečaj
slepo tipkanje
raven
knjigovodstvo - poglobljena NOVA USPOSABLJANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU
INŠTRUKCIJE ZA MATEMATIKO
zavarovalni zastopnik
BREZPLAČNA OSNOVNA
VREDNOTENJE IN
SPLOŠNI SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
ŠOLA ZA ODRASLE
gimnazija
PRIZNAVANJE
priprave
na
maturo
NEFORMALNEGA ZNANJA
USPOSABLJANJA
knjigovodstvo - osnovna

POKLICNI IN SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
NACIONALNE POKLICNE
TER POKLICNI TEČAJI
KVALIFIKACIJE
tehnik računalništva
pomočnik/-ca kuharja
računalnikar
predšolska vzgoja
pomočnik/-ca natakarja
logistični tehnik
knjigovodja/-kinja
trgovec
strokovni/-a sodelavec/-ka za programske aplikacije in
administrator
gastronomija in turizem
podatkovne baze
Center za dopisno
gastronomija
strokovni/-a sodelavec/-ka za računalniške sisteme in omrežja
izobraževanje
gastronomske in hotelske storitve
izdelovalec/-ka aranžerskega materiala
ekonomski tehnik
oblikovalec/-ka cvetličnih vezav in dekoracij
Univerzum
hortikulturni tehnik
socialni oskrbovalec/-ka
Grošljeva
4
vrtnar
računovodja/-kinja
cvetličar
1000 Ljubljana
varuh/-inja predšolskih otrok
NOVI PROGRAMI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU izdelovalec/-ka spletnih strani
programer/-ka
bolničar - negovalec
01/583-92-70
pomočnik v biotehniki

info@cdi-univerzum.si

