
NIŽJE  POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI 

KATALOG ZNANJ 
 
1. Ime modula: POMOČ PRI STREŽBI (PPS) 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
Dijak bo zmožen: 
 

• prepozna različne vrste pijač in njihov pomen za naš organizem 
• pozna osnovna pravila priprave enostavnega pogrinjka 
• pozna osnovna pravila postrežbe hrane in pijače gostom 
• pomaga pri izdelavi pogrinjka za različne priložnosti 
• nauči se pravilnega nošenja krožnikov 
• zna servirati in deservirati  jedi 
• pomaga pri postrežbi posameznih skupin jedi 
• seznani se z izdelavo preprostih dekorativnih izdelkov in se nauči oblikovati servietke 

na različne načine 
 
 
3. Poklicne kompetence:  
 

o Postreže enostavne jedi in pijačo 
o Pripravi enostaven pogrinjek 
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4. Operativni cilji:  
 

 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- prepozna brezalkoholne in alkoholne pijače 
- seznani se s pomenom vode za naše telo 
- obnovi osnovna znanja o strežnem inventarju 
- pozna osnovna pravila postrežbe hrane in 

pijače gostom 
- pomaga pri postrežbi posameznih skupin jedi 
- nauči se pravilnega nošenja krožnikov 
- zna servirati in deservirati  jedi 
- pozna redne dnevne obroke 
- razloži vrste in pomen pripravljalnih del v 

strežbi 
- pozna osnovna pravila priprave enostavnega 

pogrinjka 
- zna pogrniti in okrasiti mizo 
- pomaga pri izdelavi pogrinjka za različne 

priložnosti 
- nauči se oblikovati servietke na različne 

načine 
- seznani se z izdelavo preprostih dekorativnih 

izdelkov 
 

Dijak: 
- razloži vrste pijač 
- vključuje pravila pripravljalnih del pri 

postrežbi jedi in pijač 
- sodeluje pri postrežbi jedi  
- zna postreči brezalkoholne pijače 
- se ustrezno uredi 
- našteje redne dnevne obroke 
- upošteva predpise o varnosti in zdravju pri 

delu 
- obvlada pravilno držo telesa in hojo pri strežbi 
- vzdržuje red in čistočo delovnih prostorov 
- pripravi enostavni pogrinjek za kosilo in 

večerjo 
- zna uporabljati pridobljena znanja pri 

konkretni praktični vaji 
- razvija odgovornost do dela in do strežnega 

inventarja 
- vključuje smisel za estetiko 
- zna pravilno ravnati s strežnim inventarjem 
- sodeluje pri izdelavi cvetličnega aranžmaja 
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