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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť 

 

Adresa školy: K Valše 1251/38,  589 01 Třešť 

 

Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem Jihlava, Žižkova 57, 586 01 Jihlava 

 

Statutární zástupce: Ing., Mgr.  Karel Matějů 

 

Název školního vzdělávacího programu: Kuchař-číšník  

Kód a název oboru vzdělání:  65-51-H/01 Kuchař-číšník  

 

Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem 

 

Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška  

 

Potvrzení dosaženého vzdělání: Výuční list 

 

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium 

 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. j.: ŠVP 14/2017 

 

 

 

Razítko školy                                                                      ………………………………….                                    

Podpis ředitele                                                                                              
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II. PROFIL ABSOLVENTA 

 
II.1. Identifikační údaje 
Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť 

Adresa školy: K Valše 1251/38,  589 01 Třešť 

Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem Jihlava, Žižkova 57, 586 01 Jihlava 

Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Název ŠVP: Kuchař-číšník pro pohostinství 

Forma studia: denní 

Délka studia: 3 roky 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška  

Potvrzení dosaženého vzdělání: Výuční list 

Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce 

 

II.2. Popis uplatnění absolventa v praxi 
 - žák má kompetence důležité pro výkon povolání, tzn. zvládá přípravu pokrmů, nápojů a 

jejich odbyt 

- umí plánovat výrobu jídel, tzn. zvládá použití receptur jídel a nápojů 

- pracuje jako samostatný kuchař od  přijetí surovin ze skladu, jejich technologické 

zpracování až po expedici hotového výrobku 

- pracuje jako samostatný číšník od přijetí objednávky, kvalitní a odbornou obsluhu až po 

vyúčtování 

- žák se může uplatnit v pozici číšníka a kuchaře v pohostinských závodech, ubytovacích 

závodech různých typů,popř.jako barman 

- po absolvování tříletého studia má možnost být přijat do studia nástavbového, popř. po 

absolvování a složení maturitní zkoušky pokračovat ve studiu vysokoškolském 

 

II.3. Výčet kompetencí (očekávaných výsledků vzdělávání) absolventa 
kompetence k učení; 

kompetence k řešení problémů; 

komunikativní kompetence; 

personální a sociální kompetence; 

občanské kompetence a kulturní povědomí; 

kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám; 

matematické kompetence; 

kompetence k využití prostředků ICT a práci s informacemi. 

 

Klíčové kompetence obecného charakteru 

Absolventi ŠVP kuchař-číšník jsou v průběhu přípravy vedeni k tomu, aby 

- ve všeobecném i odborném vzdělávání byli připraveni pro kvalitní uplatnění 

v demokratické společnosti a byli schopni plného uplatnění ve své profesi na trhu 

práce; 

- dodržovali zákony, respektovali  práva a osobnost druhých, uznávali tradice a hodnoty 

            svého národa, jakož i kulturní specifika jiných, jednali odpovědně;  

-  přistupovali pozitivně k tvořivé činnosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, k 

samostatnosti a odpovědnosti v jednání a pracovní činnosti; 

- pozitivně přijímali získané vzdělání, uvědomovali si potřebu celoživotního vzdělávání, 

byli připraveni se do tohoto systému aktivně zařadit a ochotni adaptovat na změny trhu 

práce a kvalifikací; 
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- uvědomovali si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, 

jednali tak, aby ve všech činnostech chránili přírodu a životní prostředí, jednali v 

zájmu udržitelného rozvoje; 

- dokázali se  vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

       mluvených i psaných, a to v mateřštině i cizím jazyku; 

- rozuměli základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměli vyhledávat, 

hodnotit a třídit informace a dokázali aplikovat matematické poznatky v každodenních 

i pracovních činnostech; 

- ovládali práci s osobním počítačem, aktivně využívali informačních zdrojů v 

pracovním i mimopracovním životě, využívali speciální programy z gastronomické 

oblasti; 

- uplatňovali zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních i fyzických 

sil, uvědomovali si celoživotní potřebu pohybové aktivity, ovládali základní 

vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, dovedli poskytnout první pomoc. 

 
Klíčové kompetence odborného charakteru 

Absolventi ŠVP kuchař-číšník jsou v průběhu přípravy vedeni k tomu, aby 

- uplatňovali a chápali  hygienická pravidla při provozu restauračního zařízení; BOZP a 

požární prevenci; 

- dodržovali zásady osobní hygieny a pravidelně prováděli sanitaci  výrobny; 

- nakládali se surovinami, energiemi, odpady, vodou a dalšími látkami ekonomicky a s 

ohledem na životní prostředí; 

- přijímali, kontrolovali a  hodnotili kvalitu surovin, polotovarů i hotových výrobků dle 

příslušných receptur; 

- prováděli jejich senzorické hodnocení; 

- zvolili vhodné suroviny, směsi, přísady a správný technologický postup při výrobě 

studené i teplé kuchyně; 

- dokázali přepočítat receptury podle konkrétních požadavků a objednávek; 

- uplatňovali při zdobení výrobků estetická hlediska; 

- prokázali manuální zručnost při výrobě; 

- upřednostňovali zásady racionální výživy; 

- samostatně řešili běžné problémy při technologickém procesu ve výrobě; 

- obsluhovali strojní vybavení provozovny; 

- kontrolovali stroje a strojní zařízení a udržovali jejich stav a čistotu; 

- dokázali u balených výrobků zvolit vhodný obal a text na etiketě; 

- vedli správně evidenci při expedici hotových výrobků; 

- jako zaměstnanci dbali dobrého jména provozovny. 
 

Klíčové kompetence specifického charakteru 

Absolventi ŠVP kuchař-číšník jsou v průběhu přípravy vedeni k tomu, aby 

- využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a výrobků; 

- ovládali obsah základních ekonomických pojmů a dovedli je prakticky aplikovat 

v každodenních pracovních činnostech; 

- chápali mechanizmus trhu práce, orientovali se v jeho struktuře i konkrétních možnostech, 

reagovali na měnící se podmínky trhu práce; 

- chápali podstatu a cíle podnikání, disponovali vědomostmi i dovednostmi nutnými pro rozvoj 

vlastních podnikatelských aktivit; 

- byli prakticky připraveni pro založení a vedení živnosti, orientovali se ve všech právních i 

ekonomických souvislostech spojených s vedením živnosti; 

- je schopen používat prostředky informačních komunikačních technologií ke 

komunikaci i k práci s informacemi v osobní i pracovním životě 
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- byli připraveni, prostřednictvím jazykových, odborných a dalších projektů včetně 

zahraničních praxí, reagovat i na nabídky a požadavky trhu práce v rámci EU. 
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III. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 

III.1. Pojetí vzdělávacího programu 
ŠVP v oboru kuchař-číšník je v souladu se základními principy výchovy pro 21. století, tj. 

učit se poznávat, učit se učit, učit se pracovat a jednat, učit se být, učit se žít společně s 

ostatními. Odborné vzdělávání se zaměřuje na splnění profesního profilu a kvalifikačních 

standardů. Všeobecné  a odborné vzdělávání je chápáno jako rovnocenné a vzájemně 

neoddělitelné. Jeho realizace je blíže zmíněna v osnovách jednotlivých předmětů. 

 

III.2. Organizace výuky 
ŠVP je zpracován pro 3letou denní formu vzdělávání, které je ukončeno závěrečnou zkouškou 

a výučním listem. Výuka je rozložena v jednotlivých ročnících do týdnů dle učebního plánu – 

viz dále. Výuka v jednotlivých dnech se řídí vyhláškou o středních školách.   

 

III.3. Realizace praktického vyučování 
Praktické vyučování je realizováno formou odborného výcviku (pravidelná praxe v týdenním 

rozvrhu hodin ve všech ročnících v prostorách školy či na smluvních pracovištích) 

 

III.4. Realizace klíčových kompetencí 
je konkretizována v osnovách jednotlivých předmětů, kde jsou pro přehlednost využívány 

přiřazené zkratky. 

 

Klíčové kompetence: 

 

Kompetence k učení (KKU) 

 

Kompetence k řešení problémů (KKŘP) 

 

Komunikativní kompetence  (KK) 

 

Personální a sociální kompetence  (PSK) 

 

Občanské kompetence a kulturní podvědomí  (OKKP) 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  (KPUPA) 

 

Matematické kompetence (MK) 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi  (KICT)  
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Český jazyk a literatura * * * * * *  * 

Cizí jazyk 1, 2 (anglický/německý) *  * * * *  * 

Konverzace v cizím jazyce * * * * * *   

Občanská nauka  * * * *    

Matematika * * *   * * * 

Tělesná výchova * * * *  *   

Informatika *  * *  * * * 

Ekonomika * * * *  * * * 

Základy přírodních věd *  *  *    

Základy podnikání  * *  *      *   * *  

Technologie  * *  *  *    *    *  

Stolničení  * *  *  *    *    *  

Potraviny a výživa   *  *  *  *  *  *     

Hospodářské výpočty  * *  *      *  *  *  

Zařízení provozoven    * *  *        *  

Společenská výchova    * *  *    *      

Odborný výcvik    *  *  *  *  * *    

 

III.5. Způsob a kritéria hodnocení žáků 
Jsou stanoveny klasifikačním řádem školy, který vychází s platných právních předpisů. 
 

 Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech jsou zaznamenávány v 

souladu s ust. §3 vyhlášky č.13 /2005 Sb., v platném znění.  

 Učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační 

funkce.  

 Bere při hodnocení výsledků na zřetel dosažení cílů vzdělávání.  

 Přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem.  

 Zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu žáka, píli, snahu a učební 

výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.  

 Rozvrhne písemné práce a zkoušky v klasifikačním období tak, aby žák nebyl 

nadměrně přetěžován.  
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 Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení žáka. Hodnocení musí být průběžné, v 

teoretické i praktické výuce nejméně 1x měsíčně, rodiče jsou informováni 

prostřednictvím zápisu do žákovské knížky.  

 Se čtvrtletním hodnocením jsou rodiče seznámeni na čtvrtletních schůzkách s rodiči, 

na prospěch se lze po dohodě informovat i průběžně. V 1. pololetí jsou rodiče 

seznámeni s hodnocením žáka vydáním opisu vysvědčení a záznamem do žákovské 

knížky. Před závěrečným hodnocením musí být rodiče nejméně 1 měsíc před 

klasifikací upozorněni na nedostatečný prospěch žáka.  

 Žák má právo, aby mu byl stanoven individuální vzdělávací plán na doporučení 

speciálního pedagoga nebo psychologa z PPP.  

 Učitel vytváří dovednost žáka hodnotit sám sebe. Sebehodnocením žáka posiluje 

jeho zdravý sociální a psychický rozvoj.  

 

III.6. Realizace průřezových témat 
Průřezová témata, zařazená v osnovách do všech ročníků, směřují k tomu, aby si žák 

uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích 

oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáka, a proto jsou zařazena a konkrétně 

rozpracována ve vazbě na vhodné učivo v učebních osnovách všech vyučovacích předmětů. 

 

Průřezovými tématy jsou: 

 

1. Občan v demokratické společnosti (ODS) 

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových 

postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování 

demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování 

občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání 

odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen 

společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým 

vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, 

otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Průřezové téma také napomáhá 

rozvoji občanských, personálních i sociálních kompetencí; pochopení postavení člověka ve 

společnosti, formování dobrého pracovního kolektivu, orientaci ke správným životním 

hodnotám; odmítání všech negativních forem jednání i životního stylu (toxikománie, šikany, 

projevů rasizmu a xenofobie, atd.). 

 

 

2.. Člověk a životní prostředí (ČŽP) 

V rámci Environmentální výchovy jsou žáci vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti 

vztahů člověka a životního prostředí. Žáci jsou podporováni v aktivní účasti na ochraně a 

citlivém utváření životního prostředí. EV ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské 

civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.  

Věnuje základním podmínkám života, ekosystémům, vztahu člověka k prostředí a 

souvislostem lidských aktivit s problémy životního prostředí. 

Klíčovými vyučovacími předměty jsou v daném tématu především předměty přírodovědného 

vzdělávání (základy přírodních věd, ekologie); 

Realizace průřezového tématu se uskutečňuje komplexně (předměty chemie, biologie a 

ekologie), rozptýleně (v dalších vyučovacích předmětech a odborném výcviku). 
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3. Člověk a svět práce (ČSP) 

Jde o významné téma pro žáky odborného vzdělání s maturitou. Žáci jsou vedeni k poznání 

specifičnosti i náročnosti oboru a vlastní uplatnitelnosti na trhu práce. Téma je zaměřeno 

především na odborné předměty a odbornou praxi. 

Cílem je připravit žáka uplatnitelného na trhu práce, schopného adaptovat se na měnící se 

podmínky trhu práce a schopného začlenit se do systému celoživotního vzdělávání  

 

Hlavní obsahové složky tématu: 

- hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce; 

- trh práce, jeho ukazatele, všeobecné i regionální vývojové trendy, požadavky 

zaměstnavatelů; 

- soustava školního vzdělávání v ČR, vazby a vztahy, nutnost celoživotního vzdělávání; 

- informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací nabídce; 

- písemná a verbální prezentace při vstupu na trh práce; 

- zákoník práce; 

- soukromé podnikání a jeho specifičnosti; 

- úloha státu v politice zaměstnanosti, nástroje, metody a formy; 

- práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí. 

 

4. Informační a komunikační technologie (IKT) 

Základním cílem průřezového tématu je příprava žáků na úspěšný život v informační 

společnosti.  

Cílem je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače ve vazbě k 

uplatnění se v praxi v oblasti zahradnictví a příbuzných oborů a dále potřeby dalšího 

zdělávání. 

V předmětu IKT, žáci získají ucelenou soustavu vědomostí a dovedností v rámci vyhledávání, 

zpracovávání, uchovávání i předávání informací a následně se stávají prakticky nezávislí na 

časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. 
 

Vyučovací předmět 

ODS ČŽP ČSP IKT 

Český jazyk a literatura *  * * 

Cizí jazyk 1,2 (anglický/německý) * * * * 

Konverzace v cizím jazyce * * * * 

Občanská nauka * * * * 

Matematika   * * 

Tělesná výchova  *   

Informatika *  * * 

Ekonomika *  *  

Základy přírodních věd  *  * 

Základy podnikání   * * 

Technologie  * *  

Stolničení  * *  

Potraviny a výživa   *   

Hospodářské výpočty  * *  

Zařízení provozoven * * *  

Společenská výchova * * *  

Odborný výcvik * * * * 
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III.7. Mimoškolní aktivity 
V rámci mimoškolních aktivit se škola zaměřuje na správné nakládání s odpady, využívání 

úsporných spotřebičů a vhodných technologických postupů, na dodržování požadavků na 

bezpečnost a hygienu práce. Vybrané žáky lze také připravovat na reprezentaci školy na 

soutěžích vztahujících se k studovanému oboru a ke schopnosti komunikace s širokou 

veřejností při různých příležitostech (akce školy, den otevřených dveří, maturitní ples a jiné) 

Problémově zadávané otázky, úkoly nebo situace mají žákům umožnit nejen pochopení a 

procvičování probíraného učiva, ale i uplatnění jejich dalších znalostí z různých oblastí 

vzdělávání v mimoškolním prostředí.   

Ve spolupráci s internátem školy nabízí škola žákům své prostory (sály, tělocvičny, hřiště, 

posilovnu) pro pohybové aktivity a sportovní vyžití. 

 

III.8. Podmínky pro přijímání ke studiu  
Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. a nařízením vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání a jejich novelami, případně dalšími novými platnými 

právními normami. 

 

III.9. Přístupy ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se  zdravotním 

postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem,  vadami řeči, souběžným 

postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo  chování), žáci se zdravotním 

znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým  onemocněním a lehčími zdravotními 

poruchami vedoucími k poruchám učení a  chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z 

rodinného prostředí s nízkým  sociálně kulturním postavením, žáci ohroženi sociálně 

patologickými jevy).  

Při vzdělávání těchto žáků bude uplatňována kombinace běžných a  speciálních  

pedagogických postupů, spolu se zařazením  alternativních  výukových  metod. Nedílnou 

součástí bude vytváření vhodného školního prostředí, které umožní  žákům rozvoj vnitřního 

potenciálu, podpoří jejich sociální integraci a bude směřovat  k lepšímu uplatnění na trhu 

práce. 

Individuální přístup bude zohledňován ve všech předmětech metodou TEACCH 

programu strukturovaného učení s možností vizualizace časové struktury vyučovacích hodin, 

orientace v prostorách odborného výcviku, počítačových učeben a tělocvičen, s možností 

specializace např. tělesné výchovy na tzv. zdravotní tělocvik. 

Překážkou ke studiu nejsou specifické vývojové poruchy učení uchazečů nebo žáci se 

sociálním znevýhodněním. Škola není zcela bezbariérovou budovou. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou po zdravotní stránce schopni 

úspěšně absolvovat studium, bude přistupováno individuálně dle jejich konkrétních potřeb a 

požadavků - omezených možnostmi školy - tak, aby byli schopni úspěšně ukončit studium. 

Pro vzdělávání uvedené skupiny žáků budou dle možností školy využity platné právní normy. 

a) Zdravotně postižení a zdravotně znevýhodnění žáci (nezbytnou podmínkou je 

jednoznačné doporučení integrace těchto žáků pedagogicko psychologickou 

poradnou a odborným lékařem. Na tomto typu  školy nemohou studovat žáci s 

těžkým zdravotním postižením, protože škola není zcela bezbariérovou budovou, 

vzdělávání žáků se zdravotním postižením bude probíhat podle školního 

vzdělávacího programu, který bude zohledňovat druh a stupeň jejich postižení. V 

nutných případech bude vypracován individuální vzdělávací plán ve spolupráci s 

příslušnými učiteli, výchovným poradcem, rodiči žáka a pedagogicko-
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psychologickou poradnou (PPP). Tento plán schválí ředitel školy. Při hodnocení 

žáka se bude zohledňovat míra jeho postižení a znevýhodnění.) 

b) Žáci se specifickými poruchami učení (žáci s dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj. 

se bude ve výuce vycházet z dosažené úrovně vědomostí a dovedností na základě 

zprávy z posledního vyšetření v PPP, se kterou budou  pedagogové seznámeni.  Na 

základě doporučení PPP budou voleny vhodné metody a formy výuky zaměřené na 

respektování individuálního tempa, využití dostupných kompenzačních pomůcek, 

převažující formou zkoušení  bude ústní forma). Na základě strukturalizace a 

vizualizace TEACCH programu jsou integrováni i žáci s PAS (porucha 

autistického spektra). 

c) Žáci znevýhodnění sociálním prostředím (důraz je kladen na vyhledávání žáků s 

rizikem problémového chování, dále preventivní práce s třídními kolektivy pod 

vedením třídního učitele a  podpora mimoškolní činnosti a volnočasových aktivit 

v DM. Vyučující spolupracuje  s poradenskými zařízeními, orgány sociální péče, 

zdravotnickými zařízeními, policií aj. a využívá platné právní normy, případně 

výhody garantované státem – např. podpora rómských žáků při nákupu učebnic) 

 

 

III.10. Přístupy ke vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
Ve výuce  uvedené skupiny žáků (viz RVP) budou vhodně využívány náročnější pedagogické 

metody a postupy, jako je problémové a projektové vyučování, individuální samostudium a 

práce s ICT apod. Individuální přístup k takovým žákům je samozřejmostí.  Zapojováni  

budou nadaní žáci do skupinové a týmové práce např. jako vedoucí členové nejen 

v odborných předmětech, ale i  předmětech, na které nejsou orientováni. 

Talentovaní žáci jsou připravováni a účastní se středoškolských her mládeže a sportovních 

olympiád. 

Umožněno může být vzdělávání podle individuálních studijních plánů i např.„zrychlenou“ 

formou. 

 

III.11. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání,  

 
Vzdělání je ukončeno po úspěšném absolvování třetího ročníku závěrečnou zkouškou. Organizace 

závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí – písemná 

zkouška z odborných předmětů, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška z odborných 

předmětů. Po úspěšném vykonání všech tří částí závěrečné zkoušky obdrží absolventi vysvědčení o 

závěrečné zkoušce a výuční list. 

Tím absolventi získali střední vzdělání s výučním listem. 
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IV. UČEBNÍ PLÁN 
 
Učební plán I II III celkem 

Cizí jazyk 1 2 2 2 6 

Konverzace cizí jazyk 1 1 1   2 

Cizí jazyk 2 - základy 1 1   2 

Český jazyk  1 2 2 5 

Občanská výchova  1 1 1 3 

Matematika  1 1 1 3 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Informatika 1 1 1 3 

Ekonomika   1 1 2 

Základy přírodních věd 2 1   3 

Základy podnikání     1 1 

Technologie 2,5 2 2,5 7 

Stolničení 1,5 1,5 1,5 4,5 

Potraviny a výživa 2 1 1 4 

Hospodářské výpočty     1 1 

Zařízení provozoven 1     1 

Společenská výchova   0,5   0,5 

Odborný výcvik 15 15 15 45 

Celkem 33 32 31 96 
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Rozpis podle RVP Hodiny Připadá na předmět I II III Odučeno 

Jazykové vzdělávání 10 Cizí jazyk 1 2 2 2 6 

  Konverzace cizí jazyk 1 1 1   2 

  Základy cizí jazyk 2 1 1   2 

3 Český jazyk  1 2 2 5 
Estetické vzdělávání 2 ČJ+literatura         
Přírodovědné vzděl. 3 Základy přírodních věd 2 1     

Matematické vzděl. 3 Matematika 1 1 1 3 

Vzdělávání pro zdraví 3 Tělesná výchova 1 1 1 3 

Vzdělávání v ICT 3 Informatika 1 1 1 3 

Ekonomické vzdělávání 3 Ekonomika   1 1 3 

    Základy podnikání     1   
Výroba pokrmů 10 Technologie 2,5 2 2,5 41,5 
    Stolničení 1,5 1,5 1,5   
    Potraviny a výživa 2 1 1   
    Hospodářské výpočty     1   
    Zařízení provozoven 1       
    Odborný výcvik 8 8 8   
Komunikace ve službách 2 Společenská výchova   0,5   3,5 
    Odborný výcvik 1 1 1   
Odbyt a obsluha 7 Odborný výcvik 6 6 6 18 

Disponibilní hodiny 44 využity 

Celkem 96 Celkem 33 32 31 96 
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V. PŘEHLED ROZPRACOVANÉHO OBSAHU 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 198 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Obecné cíle 
Předmět český jazyk a literatury přispívá k rozvoji komunikačních dovedností a schopností 

žáka, rozvíjí jeho duchovní život. Poskytuje žákům základy jazykovědného a literárního 

vzdělání. 

 

Charakteristika učiva:  
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání a komunikace v českém 

jazyce, Estetické vzdělávání. Učivo je rozvrženo do tří oblastí, které se vzájemně prolínají, 

doplňují a rozvíjejí. 

Oblast mluvnice navazuje na znalosti ze základní školy, prohlubuje základy pravopisu a 

upevňuje je, rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti žáků, aby pochopili rozdíl mezi 

spisovnou a nespisovnou normou. Žáci pracují s jazykovými příručkami. 

Oblast slohu se věnuje sestavení jednoduchého vypravování, zdokonalování kultury osobního 

projevu, správnému, srozumitelnému, jasnému a věcnému vyjadřování a jeho použití v 

běžných životních situacích, zdokonalování komunikativních dovedností. Žáci si prohlubují 

kulturnost vyjadřování a vystupování s ohledem na zvolený učební obor. 

Oblast literatury je zaměřena na rozlišování základních literárních druhů a žánrů na základě 

četby ukázek, upevňování znalostí o vybraných významných dílech naší i světové literatury 

od nejstarších dob do současnosti. 

 

Pojetí výuky: 
Dialog, přednáška, výklad, beseda, řízený rozhovor, samostatná a skupinová práce, 

doplňování, testy, frontální opakování, motivace, soutěže, projekty. Vyhledávání informací v 

odborných publikacích, učebnicích, na internetu. Četba a interpretace konkrétních ukázek 

z literárních děl; referáty o přečtených knihách či zhlédnutých filmech (samostatná vystoupení 

před spolužáky); návštěva místní knihovny a muzea, filmových a divadelních představení, 

prohlubování čtenářských dovedností. 

 

Hodnocení výsledků žáků:  
Numerické, slovní, jednotlivců a skupin; diktáty, doplňovací cvičení, domácí úkoly, 

samostatné práce, referáty, slohová cvičení, slohové práce 1x ročně, vyhledávání informací v 

textu. 
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Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových 
témat 
V rámci předmětu jsou u žáka prohlubovány kompetence: 

Komunikativní – žáci se vyjadřují přiměřeně k účelu jednání v projevech mluvených i 

psaných, dokáží se vhodně prezentovat při oficiálním jednání, umí zpracovávat věcně správně 

a srozumitelně přiměřené texty 

Sociální – snaží se pracovat společně i v týmu 

Personální – snaží se o efektivní učení 

K učení – měli by mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, 

umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, uplatňovat různé způsoby práce s textem 

umět vyhledávat a zpracovávat informace, s porozuměním poslouchat mluvené projevy, 

pořizovat si poznámky, znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

K řešení problémů: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. 

porozumět zadání úkolu, získat potřebné informace problému, navrhnout způsob řešení, 

vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život 

v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a 

podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury. 

Využívat prostředky informačních technologií: získávat informace z otevřených zdrojů, 

zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi 

Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti – žáci znají zásady správného jednání s lidmi, váží si 

materiálních a duchovních hodnot. V rámci literárního vývoje je poukazováno na souvislost 

s vývojem architektury, malířství i hudby.  

Člověk a svět práce – žáci se naučí písemně a verbálně se prezentovat při nejrůznějších 

jednáních. žáci jsou připravováni, aby se mohli prosadit na trhu práce, psát profesní 

životopisy a úřední korespondenci. 

Informační a komunikační technologie – - se v předmětu promítnou převážně v práci s 

informacemi (vyhledávání, zpracování a využití) v rámci především slohové výuky, a to 

hlavně v administrativním, odborném a publicistickém stylu. Efektivně používá tyto 

prostředky jak pro pracovní potřeby, tak v každodenním životě. 

Člověk a životní prostředí – chápe význam přírody a životního prostředí pro člověka, vytvoří 

si stavu o souvislostech v přírodě, ve společnosti, mezi přírodou a člověkem a jeho životním 

prostředím. Estetické vzdělávání přispívá k jeho realizaci tím, že učí žáky esteticky a citově 

vnímat jejich okolí a životní prostředí. 

 

Mezipředmětové vztahy: 
Výuka českého jazyka a literatury využívá znalostí ze základní školy a mezipředmětově se 

doplňuje s předměty občanská nauka, cizí jazyk, práce s počítačem, ekonomika. 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

1. ročník 

LITERATURA 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Dělí literaturu podle funkce, používá 

základní literární termíny, 

interpretuje text, uvědomuje si vliv 

masmédií na utváření kultury 

 

Úvod do studia literatury 
 

 Význam literatury, podstata a 

funkce, literární druhy a žánry, lit. 

psaná a mluvená, krásná a věcná, 

ústní lidová slovesnost, její vliv na 

umělou tvorbu, folklorismus 

2 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Prohloubuje si poznatky o nejstarších 

dílech světové literatury, uvědomí si 

stále aktuální odkaz těchto děl, 

porozumí textu a interpretuje jej, 

uplatňuje znalosti z literární teorie 

  

Výběr z řecké mytologie 

 

v podání současných autorů (lit. 

ukázky, film), význam antiky pro 

současnost 

  

2 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Uvědomuje si stále aktuální odkaz 

těchto děl, porozumí textu a 

interpretuje jej 

 

Význam Bible pro rozvoj kultury  

 

biblické příběhy v podání 

současných autorů, výklad světa jako 

stále otevřená otázka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Prohlubuje si poznatky o nejstarších 

dílech světové literatury a jejich vliv 

na naši tvorbu, samostatně pracuje 

s textem, aktivně vyhledá příklady 

bajek a interpretuje je 

Bajky od počátků do současnosti 

 

práce s ukázkami nejznámějších 

bajek 

1 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Zařadí typická díla do příslušného 

historického období, utřídí si 

základní poznatky o české 

středověké literatuře, uplatňuje 

poznatky z literární teorie při rozboru 

textu, interpretuje regionální báje a 

pověsti 

 

 

Nejstarší památky našeho 

písemnictví - doba Velké Moravy  
 

 Literární památky doby raného a 

vrcholného středověku (legendy, 

duchovní písně, kroniky) České báje 

a pověsti.  

2 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Utřídí si základní poznatky o české 

literatuře, vlastními slovy 

interpretuje smysl ukázky, vysvětlí 

význam osobnosti J. Husa 

Doba husitská  

 Osobnost J. Husa, jeho názory a 

význam, literatura v době husitské 

1 

 Žák:  Počet hodin 

Charakterizuje znaky uměleckého 

směru, vysvětlí význam knihtisku, 

s porozuměním poslouchá mluvené 

projevy a dokáže je interpretovat, 

uplatňuje znalosti z literární teorie 

 

Evropská renesanční literatura  

 

 Renesance – nový umělecký a 

životní styl, výběr z děl významných 

renesančních autorů, milenecké 

dvojice v literatuře, čeští humanisté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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 Žák:  Počet hodin 

Charakterizuje problematiku období 

pobělohorského, vysvětlí 

pokrokovost a aktuálnost 

pedagogických názorů J. A. 

Komenského, objasní význam ústní 

lidové slovesnosti 

Literatura doby pobělohorské  
 

 J. A. Komenský, jeho dílo a význam, 

láska k rodné zemi 

2 

 Žák:  Počet hodin 

Uvědomuje si význam práce 

národních buditelů, chápe 

společenskou funkci divadla, 

prohlubuje si znalosti o významných 

představitelích české literatury (J. K. 

Tyl, K., J. Erben, K. H. Mácha…), 

uplatňuje znalosti z literární teorie 

Z literatury českého národního 

obrození  

 

Charakteristika období, význam 

práce jazykovědců a historiků tohoto 

období, poslání obrozenecké 

literatury, úloha českého divadla v 

době NO 

 

 

2 

MLUVNICE 

 Žák:  Počet hodin 

V písemném projevu uplatňuje 

znalosti českého pravopisu, ověřuje a 

upevňuje si poznatky získané na 

základní škole 

 

Opakování a upevňování 

vědomostí ze základní školy  

 

Prověrka znalostí (vstupní prověrka) 

 

1 

 Žák:  Počet hodin 

Vysvětluje pojmy jazyk a řeč, 

orientuje se v soustavě jazyků, 

roztřídí jazyky do skupin 

Obecné poznatky o jazyce  

 

 Jazyk, řeč, komunikace, jazyky 

přirozené a umělé, mrtvé, světové, 

národní jazyk, jazykové rodiny, 

indoevropská větev, slovanské 

jazyky 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 Žák: 
 

Počet hodin 

V písemném projevu uplatňuje 

znalosti českého pravopisu, 

prohlubuje si je a zdokonaluje se, 

orientuje se v normativní příručce 

českého jazyka 

 

Hlavní principy českého pravopisu  
 

y/i po obojetných souhláskách 

- pravopis u/ú/ů 

- pravopis skupin bě, vě, pě/ bje vje 

- pravopis skupin mě/ mně 

- pravopis předpon s-, z-, vz- a 

předložek s€, z€ 

Pravidla českého pravopisu a práce 

s nimi 

3 

 Žák:  Počet hodin 

Na konkrétních příkladech z textu 

vysvětluje obohacování slovní 

zásoby, používá samostatně Pravidla 

českého pravopisu, Slovník 

spisovného jazyka českého a další 

jazykové příručky  

Nauka o slovní zásobě  

 

Slovní zásoba, aktivní a pasivní, 

obohacování slovní zásoby, poučení 

o různých typech slovníků, práce 

s jazykovými příručkami  

2 

 Žák:  Počet hodin 

Aplikuje základní zásady výstavby 

věty, rozebere jednoduchou větu po 

stránce syntaktické, vysvětlí rozdíl 

mezi jednočlennou a dvojčlennou 

větou, na příkladech doloží běžné 

používání jednočlenných vět 

Skladba  
 

Mluvnická stavba věty jednoduché, 

základní skladebná dvojice, věta 

jednočlenná a dvojčlenná, rozvíjející 

větné členy 

2 

 Žák:  Počet hodin 

Roztřídí věty podle postoje 

mluvčího, popíše používanou větnou 

melodii, na příkladech ukáže použití 

přízvuku 

Zvuková stránka jazyka  

 

Věty podle postoje mluvčího ke 

skutečnosti, větné melodie, slovní a 

větný přízvuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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SLOH 

 Žák:  Počet hodin 

Rozlišuje funkční styly, rozpozná je 

v projevech mluvených i psaných, 

vhodně uplatňuje slohové postupy, 

roztřídí a vyjmenuje slohotvorné 

činitele 

Obecné poučení o slohu  

 

Podstata slohu, slohotvorní činitelé, 

funkční styly 

2 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Připravuje se na aktivní účast na 

společenském dění, vhodně se 

prezentuje, zdokonaluje kulturu 

osobního projevu, - zjišťuje potřebné 

informace z dostupných zdrojů, 

prokazuje a zdokonaluje své 

vyjadřovací schopnosti 

Styl prostě sdělovací  
Písemná komunikace – oznámení, 

zpráva, pozvánka, vyplňování 

tiskopisů 

2 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Vyjadřuje svými slovy své myšlenky, 

zážitky, názory a postoje, prokazuje a 

zdokonaluje své vyjadřovací 

schopnosti, prokazuje věcně správné 

a srozumitelné vyjadřování 

 

Vypravování  
 Podstata a kompozice vypravování, 

vyprávěcí postup, řeč přímá a 

nepřímá, zápletka, napětí a rozuzlení, 

jazyk vypravování, čtvrtletní slohová 

práce 

2 

 2. ročník 

LITERATURA 

Žák (název tématického celku) Počet hodin 

Ověřuje si základní učivo z 1. 

ročníku, zejména základní literární 

pojmy a konkrétní literární díla 

Úvodní opakování z 1. ročníku  

1 

Žák (název tématického celku) Počet hodin 

Charakterizuje znaky uměleckého 

směru, s porozuměním poslouchá 

mluvené projevy a dokáže je 

interpretovat 

 

Romantismus  
 Romantismus a jeho představitelé ve 

světové a české literatuře, historická 

témata v literatuře romantismu 

 

 

 

5 
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Žák (název tématického celku) Počet hodin 

Vysvětluje znaky kritického 

realismu, prokáže znalost rysů 

realismu na základě interpretace 

textu, vyjádří vlastními slovy hlavní 

myšlenky Havlíčkových epigramů, 

vysvětlí podstatu Havlíčkovy satiry 

Realismus v české a světové 

literatuře  
 Světový realismus a jeho vývoj, 

vybraní světoví představitelé 

(Dickens, Balzac, Zola, Twain, 

Gogol...), kritický realismus v české 

literatuře u K. H. Borovského a B. 

Němcové (přátelství a kamarádství, 

hledání náhražek sociálních vztahů) 

 

6 

Žák (název tématického celku) Počet hodin 

Klasifikuje konkrétní literární díla 

podle základních druhů a žánrů, 

uplatňuje znalosti z literární teorie, 

interpretuje text a orientuje se v něm, 

samostatně pracuje s textem, správně 

formuluje své názory. 

Rozvoj české poezie ve 2. polovině 

19. století  
 Poezie májovců, ruchovců a 

lumírovců, díla vybraných autorů 

(Neruda, Hálek, Čech, Sládek, 

Vrchlický), přírodní lyrika, láska 

k rodné zemi v literatuře 

6 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Vysvětluje podstatu kritického 

realismu na dílech českých autorů, na 

základě četby konkrétních textů 

prokáže znalost sociální 

problematiky tehdejšího venkova a 

porovná se současným stavem 

Rozvoj české prózy ve 2. polovině 

19. století, konfliktní vztahy 

v literatuře  

mezigenerační a sociální konflikt  

v díle Raise, regionální autoři, 

historické události v literatuře – 

Jirásek. 

 

6 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Objasňuje význam divadla a zvláště 

Národního divadla v historických 

souvislostech, popíše vhodné 

společenské chování, uplatňuje 

znalosti z literární teorie, porovná 

drama v jevištní a knižní podobě. 

   

Rozvoj divadla v 19. století  
 Rozvoj divadla a divadelních scén 

v 19. století, Národní divadlo, 

dramatikové 19. století, milenecké 

dvojice v literatuře, mezigenerační a 

sociální konflikty v literatuře 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 
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Vysvětluje základní umělecké směry 

daného období, jejich hlavní 

představitele a hlavní díla, vyjadřuje 

hlavní prožitky z uměleckých děl, 

uplatňuje poznatky z literární teorie 

při rozboru textu 

 

Česká literatura na přelomu 19. a 

20. století  
 Vliv moderních uměleckých směrů 

na tvorbu našich autorů, česká 

literární moderna – starší a mladší 

generace 

 

7 

MLUVNICE 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Zamýšlí se nad významem slov, 

zdokonaluje své vyjadřovací 

schopnosti, tvoří spisovné tvary slov, 

samostatně pracuje s jazykovými 

příručkami 

Významy slova  

jednoznačná a mnohoznačná slova, 

homonyma, sousloví, práce se 

slovníky 

3 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Prohlubuje a zdokonaluje znalosti 

českého pravopisu, správně roztřídí 

slova ke slovním druhům, používá 

pravopisné příručky 

Pravopisné a jazykové znalosti – 

slovní druhy  

2 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Rozlišuje a na příkladech v textu 

dokládá různé způsoby obohacování 

slovní zásoby, dbá na správnou 

výslovnost 

Obohacování slovní zásoby  

 

odvozování, skládání a zkracování, 

práce se slovníky, přejímání slov - 

přejatá slova – pravopis a výslovnost 

 

 

 

5 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 
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Vysvětluje nutnost používání 

odborné slovní zásoby, používá 

příkladů z vlastního oboru 

Odborná slovní zásoba 

 

2 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Prohlubuje dosud získané jazykové 

znalosti, ověří stav svých znalostí 
Všestranný jazykový rozbor  3 

SLOH 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Prokazuje znalost základních 

administrativních projevů, jasně a 

srozumitelně  formuluje myšlenky, 

aplikuje získané vědomosti 

s ohledem na učební obor žáků, 

sestaví jednoduchý úřední dopis, 

vhodně použije jazykové prostředky 

Dopis – osobní, úřední, obsah, 

formát, úprava, žádost 

 

3 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Objasňuje funkci popisu, jeho 

charakteristické znaky,odborně se 

vyjadřuje o jevech svého oboru, 

používá terminologii 

Popis pracovního postupu – 

terminologie, osnova, sloh. práce 

  

 

 

5 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 
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Volí prostředky adekvátní 

komunikační situaci, vyjadřuje se 

věcně správně, jasně 

Krátká mluvní cvičení na aktuální 

témata  

2 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Rozlišuje popis vnější a vnitřní, 

vystihne charakteristické vlastnosti 

osoby a její chování, srozumitelně 

formuluje své myšlenky 

Popis osoby – vnější, 

charakteristika vybrané osoby 

 

5 

 3. ročník 

LITERATURA 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Charakterizuje toto období, 

prohlubuje si znalosti o významných 

představitelích české literatury, 

objasní pojem proletářské umění, 

sociální balada, poetismus, 

zdokonaluje své recitační dovednosti 

 

  

Moderní umělecké směry v české 

literatuře v 1. polovině 20. století  

(proletářská literatura, poetismus, 

surrealismus) 

  

 

4 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Čte beletrii, interpretuje literární 

texty a diskutuje o nich, uplatňuje 

znalosti z literární teorie, vyjadřuje 

vlastní prožitky z uměleckých děl 

Odraz 1. sv. války v naší a světové 

literatuře  
legionářská literatura, zajímavé 

události a osobnosti z tohoto období 

v regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 
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Objasňuje vztah literatury k politické 

situaci v období mezi válkami, 

charakterizuje tvorbu jednotlivých 

představitelů, na základě rozboru 

ukázek vysvětlí individuální styl 

spisovatele. 

Tématická rozmanitost české 

prózy mezi válkami  

 

3 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Charakterizuje tvorbu o 2. sv. válce 

těsně po válce a v období 70. let – 

vysvětluje tématu a psychologicky 

prokreslenou tvorbu, uvádí příklady 

filmové tvorby 

Téma 2. světové války v literatuře 

světové i české – výběr autorů  

5 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Na základě přečtených ukázek 

vysvětluje význam osobnosti, pracuje 

samostatně se slovníky spisovatelů, 

pořizuje výpisky 

Díla o životě historických osobností  

 vybraní spisovatelé a významné 

osobnosti ve světové a naší literatuře 

3 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Charakterizuje typická díla autorů, 

jmenuje nejznámější představitele, 

pracuje samostatně se slovníky 

spisovatelů, pořizuje výpisky 

Lidská práce a záliby v literatuře   
 Práce jako zdroj štěstí a 

dobrodružství, vědecké objevy a 

vynálezy v literatuře, memoárová 

literatura, smích je koření života, 

písňové texty. 

 

 

4 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Charakterizuje jednotlivé literární 

žánry a orientuje se nich, přiřadí 

autora, orientuje se i ve filmové 

tvorbě a porovná s literární 

předlohou. 

Napětí v literatuře  

 

Dobrodružná literatura, science-

fiction, detektivky, fantasy literatura, 

horor, thriller a násilí, braková 

literatura 

4 
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 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Vyjadřuje své zážitky z dostupných 

uměleckých děl, interpretuje text a 

debatuje o něm, orientuje se 

v druzích a žánrech literatury 

 

 

Představitelé naší kultury známí ve 

světě  

5 

MLUVNICE 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Určuje větné členy a vysvětlí jejich 

funkci, správně používá interpunkční 

znaménka, graficky znázorní 

jednoduchou větu s ohledem na její 

pořádek slov 

Skladba - věta jednoduchá, větné 

členy, grafické znázornění 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Rozlišuje druhy vět v souvětí, zvládá 

pravopis syntaktický v méně 

složitých souvětích, rozpozná druhy 

souvětí, vysvětlí podstatu, graficky 

zachytí stavbu souvětí 

Skladba – souvětí, vedlejší věty a 

jejich druhy  

 významové  poměry mezi větami a 

větnými členy v souřadném spojení, 

interpunkce 

6 

 Žák: (název tématického celku)  Počet hodin 

Odhaluje  a odstraňuje nedostatky – 

vysvětluje na příkladech 
Odchylky od pravidelné větné 

stavby  

2 

 Žák: (název tématického celku) 
Počet hodin 



 28 

Zdokonaluje se ve znalosti 

jazykového systému, prohlubuje si 

znalosti pravopisu a jazykové 

dovednosti 

 

Pravopisné opakování a všestranné 

jazykové rozbory 

 

5 

SLOH 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Sestavuje a píše žádost, životopis, 

posudek a výpověď, upravuje text 

graficky a formálně, dbá na správné 

vyjadřování a automatizaci výpovědi  

Funkční styl administrativní a jeho 

útvary 

– žádost, vlastní životopis, posudek, 

výpověď 

10 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

Sestavuje osnovu,  zjišťuje a 

vyhledává potřebné informace, dbá 

na správnou stavbu odborných textů. 

Odborný styl – referát, výklad  6 
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ANGLICKÝ JAZYK 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 198 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecné cíle 

Cílem je poskytnout studentům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, 

ale i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních 

dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Přímá i 

nepřímá komunikace rozšiřuje znalosti žáků o světě, přispívá k formování osobnosti. K výuce 

se přistupuje na základě výchovných a vzdělávacích strategií, kdy hlavním cílem je: 

 Pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický 

život, propojovat probraná témata a jazykové jevy a řešit jednoduché problémové 

situace v cizojazyčném prostředí 

 Umět je zformulovat myšlenky či je alespoň opsat, chybí-li slovní zásoba 

 Porozumět jednoduchému sdělení, mluvenému projevu i textu 

 V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu 

 Dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování, získat představu o 

zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se s našimi zvyky 

 Samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem, využívat anglického 

jazyka pro získávání informací (např. na Internetu) 

 Být schopen srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky 

mluvících zemí a České republiky 

 

Charakteristika učiva 
Výuka předmětu souvisí úzce s dalšími všeobecně vzdělávacími předměty, jako je 

český jazyk a občanská nauka a s odbornými předměty a samozřejmě s odbornou praxí. 

Při výběru učiva vycházíme z běžných témat, se kterými se žák pravidelně setkává ve škole, 

ve volném čase, v rodině, ve společnosti a v životě kolem nás. Tato témata jsou doplněna o 

témata související s jejich učebním oborem a témata týkající se anglicky mluvících zemí a 

života v nich. 

Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a 

dovednosti žáků a též jejich intelektuální úroveň. Vyučující může provést podle svého 

uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny však 

nesmějí narušit logickou návaznost učiva. 

 
Pojetí výuky 

Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 2 hodiny týdně v každém ročníku. 

V anglickém jazyce je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny), práce s učebnicemi i 

moderních výukových metod (práce s PC). Je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby 

žáků i jejich intelektuální úroveň. Pro splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků k 

matematice je vhodné střídat a kombinovat vyučovací metody: 

 výklad  

 práce s učebnicemi 

 samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností pomocí Practice 
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Book), 

 skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh, nejčastěji ve 

dvojicích), 

 shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku, 

 audiovizualizace učiva (poslech textů na MC či CD, práce se slovníkem, práce na PC) 

 hry (zařazení zajímavých  rébusů či křížovek z Practice Book), 

 žákovské soutěže (jazyková soutěž Lingua) 

 diskuse (zhodnocení možností, přístupů, metod řešení, výsledků atd.), 

 simulace (praktické konverzační úlohy s možností využití v praktickém životě), 

 

Základní učebnice (žáci zakoupí): New Horizonts, Oxford University Press 

Doplňkové učebnice: New Headway English Course, The New Cambridge English Course, 

Straightforward 

Učebnice podporuje rozvoj všech jazykových kompetencí a je zpracována podle kriterií 

Společného evropské referenčního rámce pro jazyky (SERR). Probírané učivo koresponduje 

s tématickým obsahem učebnice. Učebnice je doplněna CD a pracovním sešitem.  

 učebnice 

Pomůcky: Učebnice , pracovní sešit Practice Book, CD, audiokazety, mapy, prezentace na 

interaktivní tabuli, časopisy, obrázky, videokazety, DVD, internet. 
 

Hodnocení výsledku žáků 
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní 

zkoušení, písemné zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, čtvrtletní písemné 

práce, opakovací testy). Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, 

slovního hodnocení, využívání bodového systému, eventuelně procentuálního vyjádření, 

pozornost by měla být věnována sebehodnocení žáků. 

Hodnotí se: 

 správnost, přesnost, pečlivost při řešení gramatických jevů 

 schopnost samostatného úsudku, schopnost výstižné formulace s využitím slovní 

zásoby při konverzaci s učitelem či spolužáky 

 znalost základní slovní zásoby u jednotlivých konverzačních celků 

 znalost, správná výslovnost a praktické využití základních konverzačních frází 

 

Přínos klíčových kompetencí a průřezových témat 
Klíčové kompetence 

  analyzovat a řešit problémy s cizojazyčným textem 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět 

efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 

 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném 

prostředí 

 posílit pozitivní rysy osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrola a 

odpovědnost) 

 porozumět souvislostem a vzájemným vztahům mezi jednotlivými tématickými celky i 

návaznosti na další vědní obory 

 schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky 

ostatních 

 schopnost uznávat tradice a hodnoty anglicky mluvících zemí, chápat jejich minulost i 

současnost v evropském a světovém kontextu 
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Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti 

rozvoj komunikace, schopnosti vyjednávání a řešení konfliktů v cizím jazyce, vyhledávání a 

ověřování informací, rozvoj sebevědomí, hledání kompromisu 

 

Člověk a životní prostředí 

pro/kontra – život ve městě a na vesnici 

ekologie člověka (ochrana zdraví, zdravotní rizika, zdravá životospráva, životní styl, obalové 

materiály) 

vliv činností na prostředí, živou přírodu 

odpad 

ochrana přírody, prostředí a krajiny 

Člověk a svět práce 

žádost o místo 

komunikace na základní témata oboru 

komunikace se zákazníkem 

Informační a komunikační technologie 

využití internetu 

on line cvičení 

využití e-mailu 

 
 

Mezipředmětové vztahy 
1) český jazyk 
2) občanská nauka 
3) informační technologie 
4) odborný výcvi 

 
REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 1. ročník 

 Žák: 1. GREETINGS AND INTRODUCTION  Počet hodin 

 
- využívá základní slovní obraty 

ve vyučovací hodině 
- odhaduje význam neznámých 

výrazů podle kontextu 
- vyslovuje srozumitelně 
- správně vytváří a používá 

oznamovací a tázací větu 
- písemně zaznamenává hlavní 

myšlenky a informace 
z vyslechnutého nebo 
přečteného textu 

 

 abeceda a výslovnost 

 opakování zákl. seznamovacích 
frází 

 pozdrav a seznámení 

 spellování 

 země původu, národnost, jiné 
země 

 

 
16 
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- je schopen aplikovat základní 
suprasegmentální prvky 
(rytmus, přízvuk, redukce slabik 
a slov) 

- vyjádří zápor 
- vyjmenuje a ukáže na mapě 

anglicky mluvící země, jejich 
hlavní města 

- je schopen srovnat základní 
rysy našeho způsobu života a 
života zemí daného jazyka 

 
 

 Žák: 2. Personal information  Počet hodin 

  
- je schopen vést přirozený 

dialog, zeptá se na smysl 
nepochopeného výrazu či věty, 
požádá o zpřesňující informace 
a podobné informace podá, 

- je schopen vyplnit stručný 
dotazník ohledně zaměstnání 

- aplikuje základní slovní zásobu 
pro popis svého domova, města 
a svých zálib 

 
 
 
 
 

  

 Zaměstnání 

 Věk a číslovky 

 Osobní informace 

 Domov 

 Město 

 Záliby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

  
  
  
  
  
 
 

 Žák: 3. Present Simple Tense  Počet hodin 

  
- klade správně důraz na slova ve 

větě a jejich správný slovosled 
- odhaduje význam neznámých 

výrazů podle kontextu 
- vyslovuje srozumitelně 
- aplikuje jednotlivá frekvenční 

slovesa ve frázích běžného 
života 

- využívá základní slovní obraty 
ve větách s frekvenčním 
příslovcem 

  

  Základní gramatika 

 Základní fráze 

 Čas 

 Frekvenční příslovce 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
8 
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 Žák: 4. Counting and uncounting nouns  Počet hodin 

  
- využívá základní slovní obraty  
- aplikuje gramatické jevy pro 

počitatelná a nepočitatelná 
podstatná jména 

- používá základní slovní zásobu 
ohledně počitatelných a 
nepočitatelných podstatných 
jmen 

- písemně zaznamenává hlavní 
myšlenky a informace 
z vyslechnutého nebo 
přečteného textu 

  
 

  

  Základní gramatika 

 Základní fráze 

 Používání „much“, „many“, „too 
much“, „too many“ 

 
  
  
  
  
 
 
 
 

  
16 

  
  
  
  
  
 
 
 

 Žák: 5. Consolidation  Počet hodin 

  
- aplikuje gramatické jevy, se 

kterými se seznámil 
v předchozích tématech 

- používá základní slovní zásobu 
s přihlédnutím k jeho 
profesnímu zaměření a 
tématickým celkům 

- je schopen písmeně sestavit 
krátký dotazník ohledně sebe, 
rodiny, domova, žádosti o 
zaměstnání 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Shrnutí základní slovní zásoby 

 Shrnutí základní gramatiky 

 Písemné práce 
 
  
  
  
  
 
 
 
 

  
6 

  
  
  
  
  
  
 
 
 

2. ročník 

 Žák: 1. Description  Počet hodin 

  
- používá základní slovní zásobu 

s přihlédnutím k jeho 
profesnímu zaměření 

- je schopen popsat své oblečení, 
věci kolem sebe, svůj charakter 
a své dovednosti 

- aplikuje základní gramatická 
pravidla ohledně modálních 
sloves 

 

  Základní slovní zásoba 

 Základní fráze 

 Popis postavy 

 Oblečení 

 Barvy 

 Pocity 

 Charakterové vlastnosti 

 Dovednosti 
 
  

  
18 
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 Žák: 2. Buying and travelling  Počet hodin 

  
- používá základní slovní zásobu 

při nakupování a cestování 
- orientuje se v kultuře a tradicích 

anglicky mluvících zemích 
- je seznámen s měnou ve 

vybraných zemích 
- je schopen popsat své oblečení, 

věci kolem sebe, svůj charakter 
a své dovednosti 

- aplikuje základní gramatická 
pravidla ohledně modálních 
sloves 

  

  Základní slovní zásoba 

 Základní fráze 

 Ukazovací zájmena 

 Cestování 

 Dopravní prostředky 
 
  
  
  
  
  
  

  
16 

  
  
  
  
  
 
 
 

 Žák: 3. Past Simple Tense  Počet hodin 

  
- je schopen rozlišovat a používat 

minulý čas prostý a průběhový, 
- správně tvoří slovesa pravidelná 
- je schopen vyhledat si 

nepravidelné tvary sloves 
- používá základní pravidelná a 

nepravidelná slovesa ve 
vyprávění  

- formuluje otázky i záporné věty 
  
  

  

  Základní gramatické jevy 

 Základní fráze 

 Pravidelná slovesa v minulosti 

 Základní nepravidelná slovesa 
v minulosti 

 Vyprávění 
 

 
  
 

  
8 

  
  
  
  
  
 
 
 
 

 Žák: 4. Comperative and superlative  Počet hodin 

- je schopen použít základní 
gramatická pravidla při 
stupňování přídavných jmen 

- využívá znalostí slovní zásoby 
při popisu postavy 

- je schopen písemně vyjádřit 
rozdíl či podobnou vlastnost u 
věcí ze své odborné praxe i u 
věcí z běžného života 

  

  Základní gramatické jevy 

 Základní fráze 

 Stupňování přídavných jmen 

 Využití při popisu, vyprávění 
 
  
  
  
  

  
10 

  
  
  
  
  
 
 

Žák: 
5. Present continous tense  Počet hodin 

- rozlišuje a používá přítomný čas  
prostý a průběhový 

- aplikuje základní fráze na 
vyjádření dějů kolem sebe 

- je schopen napsat dopis a 
naplánovat svou budoucnost 

- formuluje otázky i záporné věty 
  
 
 

  

  Základní gramatické jevy 

 Základní fráze 

 Vyjádření probíhajících dějů 

 Plánování budoucnosti 

 Využití při psaní dopisů 
 
  
  
   
 
 
 
 
 

 
8 
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Žák: 
6. Consolidation  Počet hodin 

  
- aplikuje gramatické jevy, se 

kterými se seznámil 
v předchozích tématech 

- používá základní slovní zásobu 
s přihlédnutím k jeho 
profesnímu zaměření a 
tématickým celkům 

- je schopen písmeně pospat 
sebe i svou rodinu, pocity, 
charakteristiku, vyprávění 
v minulosti i právě probíhající 
děje 

- používá gramatické jevy pro 
napsání krátkého dopisu 

  
 

  

  Shrnutí základní slovní zásoby 

 Shrnutí základní gramatiky 

 Písemné práce 
 
  
  
  
  
 
 
 
 

  
6 

  
  
  
  
  
  
 
 
 

3. ročník 

 Žák: 1. Ordering and asking  Počet hodin 

  
- je schopen vyplnit dotazník na 

úřadu práce, sepsat žádost o 
zaměstnání 

- je schopen se písemně i ústně 
prezentovat při vstupu na trh 
práce 

- čte s porozuměním přiměřeně 
náročné všeobecné texty 

- využívat logického odhadu 
významu neznámých výrazů či 
tvarů z kontextu 

-  využívá výkladový slovník 
   

  

 Základní fráze v restauraci 

 Základní fráze při komunikaci 

 Lend and Borrow 

 Neformální dopis 

 Formální dopis 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
20 

  
  
  
  
  
  
 
 

 Žák: 2. History  Počet hodin 

  
- orientuje se v historických 

souvislostech své země 
- je schopen porovnat historické 

souvislosti v naší zemi s zemí 
jiného jazyka 

- správně formuluje datum a 
letopočet významných 
historických událostí 

- je schopen na základě 
probraných gramatických jevů 
sestavit příběh 

- ovládá základní jevy a pravidla 
při psaní cizojazyčného 
životopisu 

 

  

  Základní slovní zásoba 

 Základní fráze při komunikaci 

 Opakování minulého času 

 Historická data 

 Příběh 

 Životopis 

 Předpřítomný čas 

 Předminulý čas 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
10 
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 Žák: 3. Future  Počet hodin 

  
- orientuje se v gramatických 

pravidlech při používání „going 
to“ 

- je schopen použít znalosti 
v běžné konverzaci 

- je schopen provést správnou 
instrukci činnosti  a využít rad 
okolí 

- je schopen na základě 
probraných gramatických jevů 
sestavit svůj plán budoucnosti 

  
  

  

 Základní fráze při komunikaci 

 Vazby s gong to 

 Instrukce 

 Rady 
 
 
  
 
 

 
8 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 Žák: 4. Human Body  Počet hodin 

- používá základní slovní zásobu 
o lidském těle 

- je schopen provést instruktáž 
první pomoci 

- je schopen odlišit, co je dobré 
dělat a co je dobré nedělat 
v situacích běžného života i při 
výkonu svého budoucího 
povolání 

- aplikuje používání rozkazů na 
příkazových tabulích 

 
 
 

  

 Základní slovní zásoba 

 Nemoci 

 Co dělat a nedělat 

 Rozkazy 
 
  
  
  
  
  
  
 

  
14 

  
  
  
  
  
 
 
 

 Žák: 5. Nature  Počet hodin 

  
- používá základní slovní zásobu 

o přírodě 
- je schopen vést srozumitelný 

dialog s vyučujícím nebo 
spolužákem na téma počasí 

- je obeznámen se základními 
environmentálními vlivy na 
člověka 

- dokáže sestavit na základě 
svých charakterových vlastností 
a učebních předpokladů ideální 
horoskop tak, aby souhlasil 
s jeho dovednostmi a 
schopnostmi 

  

 Základní slovní zásoba 

 Květiny 

 Zvířata 

 Počasí 

 Využití podmínkových vět 
(jestliže…) 

 Vliv přírody na člověka 

 Vliv hvězd na člověka 
(horoskopy) 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
8 
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Žák: 

6. Consolidation  Počet hodin 

  
- aplikuje gramatické jevy, se 

kterými se seznámil 
v předchozích tématech 

- používá základní slovní zásobu 
s přihlédnutím k jeho 
profesnímu zaměření a 
tématickým celkům 

- je schopen písmeně popsat svět 
kolem sebe i lidské tělo, počasí 

- používá gramatické jevy pro 
napsání neformálních i 
formálních dopisů 

  
 
 
 
  
  
 

  

  Shrnutí základní slovní zásoby 

 Shrnutí základní gramatiky 

 Písemné práce 
 
  
  
  
  
 
 
 
 

  
6 
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NĚMECKÝ JAZYK 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 198 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Obecné cíle: 
Předmět německý jazyk má důležité postavení ve vzdělávacím programu sstředního 

odborného vzdělávání. Jeho obsah vychází z okruhu rámcového vzdělávacího programu cizí 

jazyk. Je vyučován v prvním, druhém i třetím ročníku 2 hodiny týdně. Výuka předmětu 

souvisí s dalšími předměty a s odbornou praxí.Cílem je naučit žáka schopnostem při 

komunikaci v cizím jazyce ve standardních situacích, se kterými se žák může setkat v běžném 

osobním a pracovním životě 

Žáci dosáhnou po absolvování úrovně A2+ Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky.  

Po jeho absolvování má žák přiměřenou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie, včetně 

odborných termínů ze svého oboru a orientuje se v reáliích německy mluvicích zemí. 

 

Charakteristika učiva: 
Výuka předmětu souvisí úzce s dalšími všeobecně vzdělávacími předměty, jako je český 

jazyk a občanská nauka a s odbornými předměty a samozřejmě s odbornou praxí. 

Při výběru učiva vycházíme z běžných témat, se kterými se žák pravidelně setkává ve škole, 

ve volném čase, v rodině, ve společnosti a v životě kolem nás. Tato témata jsou doplněna o 

témata související s učebním oborem žáků a témata týkající se německy mluvících zemí a 

života v nich. 

 

Pojetí výuky: 
Výuka je vedena učitelem. žáci vypracovávají sami úkoly v pracovním sešitě, učitel využívá 

další materiály (časopisy, obrazové materiály, internet, interaktivní tabuli, mapy, slovníky. Při 

práci na projektech pracují žáci ve skupinách. Učitel monitoruje práci žáků, zaznamenává a 

opravuje chyby, řídí diskusi, vysvětluje gramatické jevy, zadává a klasifikuje testy. 

 

Učebnice: Genau 1, 2 - nakladatelství Klett 

Učebnice podporuje rozvoj všech jazykových kompetencí a je zpracována podle kriterií 

Společného evropské referenčního rámce pro jazyky (SERR). Probírané učivo koresponduje 

s tématickým obsahem učebnice. Učebnice je doplněna dvěma CD a dvěma pracovními 

sešity. Ke každé lekci je jedna hodina věnována on line cvičení. Při výuce se pracuje i s 

doplňkovými materiály a příslušnou odbornou terminologií k dané tématice a se zřetelem na 

studovaný obor žáků. 

 

Pomůcky: Učebnice a pracovní sešit Genau, CD, audiokazety, mapy, prezentace na 

interaktivní tabuli, časopisy, obrázky, videokazety, DVD, internet. 
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Hodnocení výsledků: 
 Učitel hodnotí práci žáků v hodinách, kontroluje vědomosti při průběžném opakování a 

v testu na konci každého uceleného tématu. Součástí hodnocení jsou domácí práce. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových 
témat 

Komunikativní kompetence: Žáci jsou schopni vyjadřovat se v cizím jazyce přiměřeně účelu 

jednání a komunikační situaci v projevech mluvených  i psaných, zpracovávat jednoduché 

texty na běžná i odborná témata. 

Personální kompetence: Žáci jsou připraveni efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat 

dosažené výsledky, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě 

zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze 

strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku. 

Sociální kompetence: Žáci jsou schopni pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných 

pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, přispívat k vytváření 

vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a 

stereotypům v přístupu k jiným lidem. 

 

Průřezová témata jsou realizována  zejména tato 

Občan v demokratické společnosti 

rozvoj komunikace, schopnosti vyjednávání a řešení konfliktů v cizím jazyce, vyhledávání a 

ověřování informací, rozvoj sebevědomí, hledání kompromisu 

Člověk a životní prostředí 

pro/kontra – život ve městě a na vesnici 

ekologie člověka (ochrana zdraví, zdravotní rizika, zdravá životospráva, životní styl, obalové 

materiály) 

vliv činností na prostředí, živou přírodu 

odpad 

ochrana přírody, prostředí a krajiny 

Člověk a svět práce 

žádost o místo 

životopis 

Informační a komunikační technologie 

využití internetu 

on line cvičení 

využití e-mailu 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 1. ročník  

 Žák: Úvod do německého jazyka  Počet hodin 

 
- využívá základní slovní obraty 

ve vyučovací hodině 
- odhaduje význam neznámých 

výrazů podle kontextu 
- vyslovuje srozumitelně 
- správně vytváří a používá 

oznamovací a tázací větu 
- písemně zaznamenává hlavní 

myšlenky a informace 
z vyslechnutého nebo 
přečteného textu 

- zformuluje myšlenky ve formě 
krátkého sdělení  

- vyjádří zápor 
- zaznamená dvojciferná čísla 
- napíše žádost o místo, přihlášku 

do konkurzu 
- vyjmenuje a ukáže na mapě 

německy mluvící země, jejich 
hlavní města, ostatní města  

  
  
 
 
 
 
 

 

Komunikace 

představování se, vítání se, osobní 
údaje, vyjádření emocí, rozloučení, 
reakce na situace na nádraží 
 
Slovní zásoba 
školní pomůcky, slovní obraty potřebné 
pro dorozumění se v hodinách němčiny, 
dny v týdnu 
 
Gramatika 

časování pravidelných sloves v př. čase 
osobní zájmena 
časování slovesa být  - „sein“v př. čase 
pořádek slov v německé větě  
přídavné jméno v přísudku 
tykání, vykání  
člen určitý a neurčitý 
zápor  
číslovky do 100 
přivlastňovací zájmena  
 
Výslovnost 
německá abeceda 
důraz na slova ve větě 
 

  
18 

 
 
  

 Žák: Na dovolené (17 hodin)  Počet hodin 

  
- představí sebe i jiné 
- hovoří o své rodině 
- popíše činnosti o dovolené 
- vyjádří souhlas a nesouhlas 
- vyjádří, co umí a co umí ostatní 
- objedná zboží po telefonu 
- zaznamená trojciferná a 

čtyřciferná čísla 
- nadiktuje své telefonní číslo 
- sestaví nákupní seznam 
- vyslovuje správně sykavky 

  
 Komunikace 
představení sebe a jiných, 
rozhovory - představování 
vyjádření správně a špatně, reakce na 
projevy partnera 
telefonní čísla, objednávka 
 
Slovní zásoba 
rodinní příslušníci, koníčky, potraviny, 
obaly, povolání, jména zemí a 
národností. zvířata, vlastnosti věcí 

  
17 
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- pozdraví podle denní doby 
- používá základní fráze – 

důležité pro obsluhu hosta 
- napíše životopis 
 
 
 

 
  
  
  
 
 
  

 
Gramatika 
 
časování slovesa mít – „haben“, 
„können“ a „möchten“ v př. čase 
časování sloves v přítomném čase 
číslovky do 1000 
slovosled 
přivlastňovací zájmena „unser“ a „euer“ 
zeměpisná přídavná jména 
 
Výslovnost 
sykavky 
 

 Žák: Bydlení (17 hodin) Počet hodin 

  
- spojuje významově příbuzné 

výrazy 
- tvoří složená slova 
- popíše byt, pokoj 
- nachází v textu informace 
- tvoří krátké rozhovory (prodej 

nábytku) 
- vytvoří inzerát 
- klade správně důraz na slova ve 

větě 
- napíše krátký dopis na zadané 

téma 
 

 
  

  
 Komunikace 
rozhovory na téma bydlení,  popis 
obrázků, smlouvání o ceně 
 
Slovní zásoba 
zařízení bytu, předměty denní potřeby 
 
Gramatika 
 
člen: nominativ a akuzativ 
zájmeno: nominativ a akuzativ 
podstatné jméno se členem a bez členu 
jednotné a množné číslo podstatného 
jména 
slovosled 
 
Výslovnost 
  
výslovnost „sch“, „sp“ a „st“ 
 
 

  
17 

  
  
  
  
 
 
 
 

 Žák: Činnosti (18 hodin) Počet hodin 

  
- používá neurčitý podmět „man“ 
- časuje způsobová slovesa 
- popíše situaci podle piktogramu 
- přepíše sdělení podle diktátu 
- tvoří rozhovory s časovými údaji 
- napíše krátký vzkaz 
- odpoví na inzerát 

   
  
  
  

  
Komunikace 
přednes básně, popis piktogramu, 
diskuse – volný čas, příprava společné 
aktivity 
 
Slovní zásoba 
činnosti, koníčky, oblečení, nápoje 
 
Gramatika 
způsobová slovesa v přít. čase 
slovesa se změnou kmenové 
samohlásky 
slovesa s odlučitelnou předponou 
slovosled – větný rámec 
 
Výslovnost 
výslovnost „ch“ 
 

  
18 
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 2. ročník  

 Žák: Kde? Kam? (18 hodin) Počet hodin 

  
- přepíše sdělení podle diktátu 
- popíše cestu 
- vytvoří pozvánku na 

narozeninovou oslavu 
- popíše město nebo obec, ve 

které bydlí 
 

  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

  
Komunikace 
popis události, telefonát na záchranku 
popis cesty 
 
Slovní zásoba 
budovy ve městě, zvířata, části těla 
 
Gramatika 
člen: nominativ, dativ a akuzativ 
předložky se 3. pádem 
předložky se 4. pádem  
předložky se 3. a 4. pádem 
další slovesa se změnou kmenové 
samohlásky 
další slovesa s odlučitelnou předponou 
slovesa s příslovečným určením místa 
na otázku kde 
slovesa s příslovečným určením místa 
na otázku kam 
slovesa s příslovečným určením místa 
na otázku odkud 
řadové číslovky 
 
Výslovnost 
výslovnost „e“, „eh“, „ell“, „i“, „ie“ 
 
 

  
18 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 Žák: Můj den (17 hodin) Počet hodin 

 
- získává z textu podstatné 

informace 
- určí čas 
- rozlišuje krátké a dlouhé 

samohlásky 
- tvoří krátké rozhovory 
- přepíše sdělení podle diktátu 
- popíše svůj pracovní den, popř. 

den významné osobností 
 
  
  
  
  

  
 Komunikace 
rozhovory (perfektum), popis všedního 
dne s časovými údaji 
 
Slovní zásoba 
venkov, snídaně, domácí práce 
 
Gramatika 
perfektum 
časování v perfektu a préteritu 
příčestí minulé slabých, silných a 
smíšených sloves 
perfektum ve větě 
préteritum sloves „sein“ a „haben“ 
časování slovesa „tun“ 
Výslovnost 
krátké a dlouhé samohlásky 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
17 

  
  
  
  
  
  
 
 
 



 43 

 Žák: Svátky (17 hodin) Počet hodin 

  
- hovoří o svátcích a oslavách 

(Vánoce) 
- sdělí datum narození (jiné 

události) 
- vyjmenuje měsíce  
- přepíše sdělení podle diktátu  
- vytvoří jednoduché blahopřání 

 
 

 Komunikace 
sdělení o svátcích, přání k narozeninám 
a jiným příležitostem, svátky v Německu 
a v Rakousku 
 
Slovní zásoba 
svátky, oslavy, gratulace, měsíce 
 

Gramatika 

podstatné jméno ve 3. pádě 
3. a 4. pád osobních zájmen 
slovesné vazby se 3. pádem 
datum 
přídavné jméno se 3. pádem a „zu“ 
další smíšená a silná slovesa 
 
Výslovnost 
slova s „r“ 
   

  
17 

  
  
  
  
  
 
 
 
 

 Žák: Cukrárna (18 hodin) Počet hodin 

- užívá aktivně slovní zásobu 
týkající receptur 

- popíše zařízení cukrářské 
výrobny 

 

Komunikace 
diskuse o zařízení cukrářské výrobny 
 
Slovní zásoba 
inventář, zařízení cukrářské výrobny, 
suroviny 
 
Gramatika 
neodlučitelné předpony 
dílem odlučitelné a dílem neodlučitelné 
předpony 
zvratná slovesa 
 
  

  
18 

  
  
  
  
  
  
 
 
 

 3. ročník 

 Žák: Jídlo (14 hodin) Počet hodin 

- rozlišuje druhy obalů na různé 
potraviny 

- popíše prostředí kavárny a 
restaurace  

- přepíše sdělení podle diktátu 
- vytvoří jednoduchý jídelní lístek 
- napíše jednoduchý recept 

 
  

Komunikace 
nákup 
 
Slovní zásoba 
jídlo, nápoje, obaly 
 
Gramatika 
označení množství 
zájmena při udávání množství 
složená podstatná jména (kompozita) 
stupňování a srovnání 
časování slovesa „mögen“ 
další silná slovesa 
rozkazovací způsob 
věta hlavní a vedlejší 
věta vedlejší a hlavní 
Výslovnost 
výslovnost „-ich“ a „-ig 

  
14 
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 Žák: Byt a dům (14 hodin) Počet hodin 

 
- popíše byt nebo dům 
- přepíše sdělení podle diktátu 
- dělá výpisky z přečteného textu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikace 
popisuje svůj byt, vede rozhovor na 
téma bydlení 
 
Slovní zásoba 
byt a dům, jejich zařízení, stěhování 
 

Gramatika 

člen „jeder“ 
neurčitá zájmena 
stupňování se změnou kmenové 
samohlásky 
časování slovesa „werden“ 
další silná slovesa 
infinitiv s „zu“ 
rozvinuté infinitivní doplnění „um-zu“ 
použití spojek „um-zu“ a „damit“ 
věta vedlejší uvozená spojkou „dass“ 
vztažné věty 
Výslovnost 
výslovnost krátkých a dlouhých 
samohlásek 
 
 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Žák: Charakteristika (14 hodin) Počet hodin 

- určuje barvy a vlastnosti věcí a 
lidí 

- tvoří préteritum způsobových 
sloves 

- dělá výpisky z přečteného textu 
- přepíše sdělení podle diktátu 
- popíše obrázek 
- popíše osobu 

 
   
 
 
   
  

 Komunikace 
 popis osoby, obrázku 
 
Slovní zásoba 
barvy, vlastnosti, oblečení  
 
Gramatika 
použití přídavných jmen 
přídavná jména se zvláštními tvary 
skloňování přídavných jmen po členu 
určitém, neurčitém a bez členu 
člen „dieser“ 
otázka „welcher“ a „was für ein“ 
zájmenná příslovce 
préteritum způsobových sloves 
Výslovnost 
koncové „er“  

  
14 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 Žák: Pečení (16 hodin) Počet hodin 

  
- napíše recepty české i cizí 

kuchyně 
- užívá odbornou slovní zásobu 

  
  
   
  
  

  
Komunikace 
recepty 
co by bylo, kdyby ... 
Slovní zásoba 
dezerty, dorty, koláče 
 
Gramatika 
průběhové a stavové pasívum 
konjunktiv préterita 
 

 
  

16 
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KONVERZACE V ANGLICKÉM / NĚMECKÉM JAZYCE 
 
Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Obecné cíle: 
Cílem předmětu je sjednotit a systematizovat dosavadní znalosti a získat další dovednosti 

v oblasti ústní komunikace. Zároveň si žáci rozšiřují znalosti z odborné slovní zásoby. 

 
Charakteristika učiva: 
Žáci se učí komunikovat Ve zvoleném cizím jazyce (anglickém/německém jazyce).  

Předmět se zaměřuje na procvičení a doplnění slovní zásoby a zautomatizování osvojeného 

gramatického aparátu. Učební předmět připravuje žáky na zvládnutí cizojazyčné obsluhy 

hostů. 

 

Pojetí výuky: 
Vyučující poskytuje dostatek obrazových, textových i zvukových materiálů k osvojení 

komunikačních dovedností, simuluje situace, které by měl žák dokázat vyřešit v cizím jazyce, 

podněcuje žáky k diskusi a diskusi řídí, zaměřuje pozornost především na odbornou slovní 

zásobu. 

 

Pomůcky: 

Anglický jazyk – Učebnice Angličtina pro provoz hotelů a společného stravování,  audio 

nahrávky, texty, receptury, video, DVD 

Německý jazyk - Učebnice Německý jazyk pro kuchař číšníky, Němčina v gastronomii, 

audio nahrávky 

 

Metody: 

Výklad, rozhovory, vyprávění, poslechová cvičení, práce s interaktivní tabulí. 

 

Hodnocení: 
ústní zkoušení, skupinová práce, vyprávění, modelová situace, testy 

 

 
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence  

Rozvíjí se schopnosti žáka prezentovat své názory a myšlenky. Žáci vystupují před 

kolektivem. Klade se důraz na úroveň komunikace. Připravuje žáky na komunikaci s hostem a 

ostatními lidmi. 

Personální a sociální kompetence  

Žáci pracují v týmu, při tom žáci procvičují osvojeno jazykové prostředky a nacvičují hraní 

rolí. Žáci kriticky hodnotí práci týmu, svojí práci v týmu i práci ostatních členů. Žáci 
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spoluprácí získávají vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. Učitel 

podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a netoleruje projevy rasismu, 

xenofobie, nacionalismu. 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova  

rozvoj osobnosti ve vztahu ke studovanému oboru 

Občan v demokratické společnosti 

rozvoj komunikace, schopnosti vyjednávání a řešení konfliktů v cizím jazyce, vyhledávání a 

ověřování informací, rozvoj sebevědomí, hledání kompromisu 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

 rozvoj evropské identity, posílení zájmu žáka o dění v Evropě 

 

Multikulturní výchova 

 rozvoj poznání jiných kulturních, náboženských a společenských tradic 

 

Mediální výchova  

 rozvoj kritického vnímání mediálních informací a jejich vyhodnocování vzhledem 

k realitě 

 

Člověk a životní prostředí 

pro/kontra – život ve městě a na vesnici 

ekologie člověka (ochrana zdraví, zdravotní rizika, zdravá životospráva, životní styl, obalové 

materiály) 

vliv činností na prostředí, živou přírodu 

odpad 

ochrana přírody, prostředí a krajiny 

Člověk a svět práce 

žádost o místo 

komunikace na základní témata oboru 

komunikace se zákazníkem 

Informační a komunikační technologie 

využití internetu 

on line cvičení 

využití e-mailu 

 
 

Mezipředmětové vztahy 
- český jazyk 
- občanská nauka 
- informační technologie 
- odborný výcvik 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ V KONVERZACI 
V ANGLICKÉM JAZYCE 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 1. ročník 

 Žák: FOOD   

- vyjmenuje základní suroviny, se 

kterými pracuje v odborném výcviku 

- roztřídí skupiny potravin podle 

druhu 

- třídění potravin 
 
 

4 
  

 Žák: TAKING RESERVATION   

 
- využívá slovní zásoby o zařízení 

restaurace 
- komunikuje s personálem, objedná 

si stůl, šatnu či další služby 

- vyjmenuje pomůcky k prostření 

stolu a tabule 

- vypracuje textovou objednávku 

  
- hostinec a jeho zařízení 
- prostírání stolů a tabulí 
- telefonování 
- písemná objednávka 

 
 
 
 
 
 

6 
  
  
  
 
 

 Žák: MENU   

- vyjmenuje rozdíl mezi studeným  a 

teplým předkrmem 

- rozdělí maso podle druhu 

- rozdělí víno podle druhů 

- předkrm 

- polévka 

- hlavní jídlo 

- pití 
  
 
 
 

10 
  
 

 Žák: FRUIT AND VEGETABLES   

- rozdělí ovoce podle druhů 
- rozdělí zeleninu podle druhů 
- vyjmenuje nabídku tuzemských 
potravin 
- provádí srovnání s nabídkou v jiných 
zemích 
- popisuje vývoz a dovoz potravin 
 

- ovoce 

- zelenina 

- nabídka tuzemských a 

zahraničních potravin 

- dovoz a vývoz 

  
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Žák: FOOD AND HEALTH   
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- vyjmenuje nebezpečí vyplývající 

z nezdravé stravy 
- srovná přístup k zdravému 

životnímu stylu u nás a v zahraničí 
- porovná probraná zařízení 

veřejného stravování  
- hraje role číšníka a hosta v různých 

zařízeních 
  

- zdravé a nezdravé potraviny  
  
  

  
4 

  
  
 
 

 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 2. ročník 

 Žák: 
SPECIALITIES OF THE CZECH 

CUISINE   

- třídí suroviny pro přípravu pokrmů 

podle druhu 

- sestaví složitější  jídelní lístek  

- hraje role k přiblížení situací 

v restauraci (konflikt s hostem, řešení 

nepříjemných situací) 

- třídění potravin 
- MENU 
- pivo, víno, likéry, destiláty 
- teplé nápoje 
- základní obsluha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
  
 
 
  

 Žák: VARIOUS TYPES OF FOOD SERVISE   

  
- hraje role k přiblížení určitých 

situací ve fastfoodu 
- vysvětlí rozdíl mezi fastfoodem a 

restaurací 
- sestaví svatební menu a navrhne 

svatební tabuli 
- vyjmenuje druhy náčiní, které 

používá ke své práci 
- porovnává modelové situace u nás 

a v zahraničí 
 
  
 
 
  
  
  

  
- fastfood 
- bistro 
- kavárna 
- hospoda 
- hotel 
- svatební menu 
- nádobí, náčiní, stroje a zařízení 

používaná v kuchyni a při obsluze 
- činnosti kuchaře a číšníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
10 

  
  
  
  
 
 

 Žák: RECIPE   
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- sestaví a po technologické stránce 

vysvětlí vybrané recepty 

- popíše vlastní specialitu 

- na modelovém příkladu přehraje 

roli hosta či číšníka na poznávacím 

zájezdu (objednání jídla u nás a 

v zahraničí, návštěva luxusní 

restaurace, návštěva vinného sklípku 

atd.) 

- vybrané recepty  

- speciality 

- poznávací zájezdy 

  
  
 
 

10 
  
  
  
 
 
 

 Žák: BUSINESS LETTERS   

- na základě slovní zásoby napíše 
formální dopis na stanovené téma, ve 
kterém si objedná ubytování a služby 
(např. pro firemní večírek, oslavu 
narozenin, mezinárodní setkání atd.) 

- základní fráze formálního dopisu 
- struktura formálního dopisu 
- objednávka ubytování 
- objednávka služeb 
 

 

  
4 

  
 

 Žák: REVISION   

  
- hraje role číšníka a hosta v různých 

zařízeních 
  

- shrnutí slovní zásoby 
  
  
  

  
2 

  
  
 
 

 

 

REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ V KONVERZACI 
V NĚMECKÉM JAZYCE 
 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 1. ročník 

 Žák: Lebensmittel, im Restaurant  



 50 

- vyjmenuje základní suroviny, se 

kterými pracuje v odborném výcviku 

- roztřídí skupiny potravin podle 

druhu 

- sestaví jednoduchý jídelní lístek  

- hraje role k přiblížení situace v 

restauraci 

- třídění potravin 
- jídelní lístky 
- nápoje 
- v restauraci (rezervace, šatna, 
objednávka, účet) 
 

  
  
 
 
 6 hodin 

 Žák: Kneipe, Gerichte  

  
- hraje role k přiblížení určitých 

situací 
- vysvětlí rozdíl mezi hostincem a 

restaurací 
- vyjmenuje druhy polévek a příloh, 

alkoholických a nealkoholických 
nápojů 

- vyjmenuje druhy jednoduchého 
náčiní, které používá ke své práci 

- využívá slovní zásoby o činnostech 
 
  
 
 
  
  
  

  
- hostinec 
- základní polévky 
- základní přílohy 
- nápoje 
- nádobí, náčiní, stroje a zařízení 

používaná v kuchyni a při obsluze 
- činnosti kuchaře a číšmíka 

 

  
  
  
  
  
 
6 hodin 

 Žák: Gerichte, Bar  

- rozdělí maso podle druhu 

- vyjmenuje pomůcky k prostření 

stolu a tabule 

- rozdělí víno podle druhů 

- hraje role – v baru 

- druhy masa  

- bar 

- prostírání stolů a tabulí 

- druhy destilátů 

  
  
 
 

  
  
  
  
  
7 hodin 
 
 
 

 Žák: Gemüse, im Hotel  

- rozdělí zeleninu podle druhů 
- popíše hotel  
- hraje role – v hotelu 
- vyjmenuje zařízení hotelu 

- hotel 

- zelenina 

- zařízení hotelového pokoje 

 

  
  
  
  
  
  
 
 
7 hodin 

 Žák: Obst, Rezepte (název tématu) 
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- vyjmenuje a rozdělí ovoce podle 

druhů 
- sestaví recepty z daných surovin 
- porovná probraná zařízení 

veřejného stravování  
- hraje role číšníka a hosta v různých 

zařízeních 
  

- ovoce, druhy 
- recepty 

  
  
  

  
  
  
  
 
7 hodin 
 

 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 2. ročník 

 Žák: Lebensmittel, im Restaurant  

- třídí suroviny pro přípravu pokrmů 

podle druhu 

- - sestaví složitější  jídelní lístek  

- hraje role k přiblížení situací 

v restauraci (konflikt s hostem, řešení 

nepříjemných situací) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- třídění potravin 
- jídelní lístky 
- pivo, víno, likéry, destiláty 
- teplé nápoje 
- v restauraci (rezervace, šatna, 
objednávka, účet, konflikt s hostem) 
 

  
 
 
 6 hodin 

 Žák: Fastfood, Speisen  

  
- hraje role k přiblížení určitých 

situací ve fastfoodu 
- vysvětlí rozdíl mezi fastfoodem a 

restaurací 
- vyjmenuje druhy polévek a příloh, 

alkoholických a nealkoholických 
nápojů 

- vyjmenuje druhy náčiní, které 
používá ke své práci 

- využívá rozšířené slovní zásoby 
slovní zásoby o činnostech 

 
  
 
 
  
  
  

  
- fastfood 
- další druhy polévek 
- další druhy příloh 
- nádobí, náčiní, stroje a zařízení 

používaná v kuchyni a při obsluze 
- činnosti kuchaře a číšníka 

 

  
  
  
  
  
  
 
6 hodin 
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 Žák: Gerichte, Weinkeller  

- rozdělí maso podle druhu 

- vyjmenuje pomůcky k prostření 

stolu a tabule 

- rozdělí víno podle druhů 

- hraje role – vinný sklípek 

- druhy masa  

- prostírání stolů a tabulí 

- druhy vín 

  
  
 
 

  
  
  
  
7 hodin 
 
 
 

 Žák: Gemüse, im Hotel  

- rozdělí zeleninu podle druhů 
- popíše hotel  
- hraje role – v hotelu 
- vyjmenuje zařízení hotelu, hotelového 
pokoje 
- porovná zařízení hotelového pokoje a 
hotelového apartmá  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- hotel 

- zelenina, koření, bylinky 

- zařízení hotelového pokoje a 

apartmánu 

 

 

  
  
7 hodin 

 Žák: Obst, Rezepte  

  
- vyjmenuje a rozdělí ovoce podle 

druhů 
- sestaví recepty z daných surovin 
- vyjmenuje tradiční pokrmy různých 

zemí a popíše jejich přípravu 
- hraje role číšníka a hosta v různých 

zařízeních 
  

- ovoce, druhy 
- receptury 
- mezinárodní kuchyně 

  
  
  

  
  
  
  
 
7 hodin 
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ZÁKLADY ANGLICKÉHO/NĚMECKÉHO JAZYKA 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

A) VOLBA ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Obecné cíle: 
Předmět má jako všechny cizí jazyky důležité postavení ve vzdělávacím programu kuchař- 

číšník pro pohostinství. Jeho obsah vychází z okruhu rámcového vzdělávacího programu cizí 

jazyk., kdy je volba uskutečňována vzhledem k zvolenému cizímu jazyku hlavnímu (anglický 

jazyk či německý jazyk). Předmět je vyučován v prvním a druhém ročníku 1 hodinu  týdně. 

Výuka předmětu souvisí s dalšími odbornými předměty a s odbornou praxí. 

Výuka směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen komunikovat v cizím jazyce ve 

standardních situacích každodenního života a aby byl schopen využívat poznatky ze svého 

oboru. 

Po jeho absolvování má žák přiměřenou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie, včetně 

odborných termínů.Orientuje se v reáliích jiných zemí (Anglie, Německo). 

Žáci oboru kuchař číšník pro pohostinství dosáhnou po absolvování úrovně A1 podle 

Společného evropského referenčního rámce. 

 

Charakteristika učiva: 
Výuka předmětu souvisí úzce s dalšími všeobecně vzdělávacími předměty, jako je český 

jazyk a občanská nauka a s odbornými předměty a samozřejmě s odbornou praxí. 

Při výběru učiva vycházíme z běžných témat, se kterými se žák pravidelně setkává ve škole, 

ve volném čase, v rodině, ve společnosti a v životě kolem nás. Tato témata jsou doplněna o 

témata související s učebním oborem kuchař – číšník pro pohostinství a témata týkající se 

německy mluvících zemí a života v nich. 

 

Hodnocení výsledků žáků:  
Učitel hodnotí práci žáků v hodinách, kontroluje vědomosti při průběžném opakování a 

v testu na konci každého uceleného tématu. součástí hodnocení jsou domácí práce. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových 
témat 

Komunikativní kompetence: Žáci jsou schopni vyjadřovat se v cizím jazyce přiměřeně účelu 

jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, zpracovávat jednoduché 

texty na běžná i odborná témata. Dovedou vystupovat v souladu se zásadami kultury osobního 

projevu a společenského chování. 

Personální kompetence: Žáci jsou připraveni efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat 

dosažené výsledky, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě 

zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze 

strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku. 
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Sociální kompetence: Žáci jsou schopni pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných 

pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, přispívat k vytváření 

vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a 

stereotypům v přístupu k jiným lidem. 

 

Učebnice: Genau 1 – nakladatelství Klett 

Učebnice podporuje rozvoj všech jazykových kompetencí a je zpracována podle kriterií 

Společného evropské referenčního rámce pro jazyky (SERR). Probírané učivo koresponduje 

s tématickým obsahem učebnice. Učebnice je doplněna dvěma CD a pracovním sešitem. Při 

výuce se pracuje i s doplňkovými materiály a příslušnou odbornou terminologií k dané 

tématice a se zřetelem na obor kuchař – číšník. 

 

Metody: Výuka je vedena učitelem. žáci vypracovávají sami úkoly v pracovním sešitě, učitel 

využívá další materiály (časopisy, obrazové materiály, internet, interaktivní tabuli, mapy, 

slovníky. Při práci na projektech pracují žáci ve skupinách. Učitel monitoruje práci žáků, 

zaznamenává a opravuje chyby, řídí diskusi, vysvětluje gramatické jevy, zadává a klasifikuje 

testy. 

 

Pomůcky: Učebnice Genau 1, pracovní sešit, CD, audiokazety, mapy, prezentace na 

interaktivní tabuli, časopisy, obrázky, videokazety, DVD, internet. 

Průřezová témata jsou realizována  zejména tato 

Občan v demokratické společnosti 

rozvoj komunikace, schopnosti vyjednávání a řešení konfliktů v cizím jazyce, vyhledávání a 

ověřování informací, rozvoj sebevědomí, hledání kompromisu 

Člověk a životní prostředí 

pro/kontra – život ve městě a na vesnici 

ekologie člověka (ochrana zdraví, zdravotní rizika, zdravá životospráva, životní styl, obalové 

materiály) 

vliv činností na prostředí, živou přírodu 

odpad 

ochrana přírody, prostředí a krajiny 

Člověk a svět práce 

žádost o místo 

tvorba jídelních a nápojových lístků 

komunikace s hostem 

Informační a komunikační technologie 

využití internetu 

on line cvičení 

využití e-mailu 
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Mezipředmětové vztahy 
5) český jazyk 

6) občanská nauka 

7) informační technologie 

8) odborný výcvik 

. 

 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

1. ročník  

 Žák: Eintauchen   

- využívá základní slovní obraty 
ve vyučovací hodině 

- odhaduje význam neznámých 
výrazů podle kontextu 

- vyslovuje srozumitelně 
- se představí 
- řekne, kolik mu je let 
- řekne, odkud pochází 
- sdělí, kdo je kdo 
- klade jednoduché otázky 
- počítá do dvaceti 
- vyjmenuje a ukáže na mapě 

německy mluvící země, jejich 
hlavní města, ostatní města  

  
 

Komunikace 

představování se, vítání se, osobní 
údaje, vyjádření emocí, rozloučení, 
jednoduché obraty ve styku s hostem 
 
Slovní zásoba 
školní pomůcky, slovní obraty potřebné, 
pozdravy,fráze potřebné pro dorozumění 
se v hodinách  němčiny,  
fráze důležité pro obsluhu hosta 
 
Gramatika 
otázky doplňovací a věta oznamovací 
osobní zájmena 
časování slovesa být - „sein“v př. čase 
pořádek slov v německé větě  
tykání, vykání  
člen určitý a neurčitý 
číslovky do 20 
 
Výslovnost 
německá abeceda 
důraz na slova ve větě 
 
  

7 
  

 Žák: Freizeit   

- řekne, co dělá ve volném čase 
- ptá se jiných, co dělají ve 

volném čase 
- vyjádří souhlas a nesouhlas 
- rozumí krátkým dialogům 
- pojmenuje volnočasové aktivity 
 

 
  

 Komunikace 

rozhovory – co dělám ve volném čase 
vyjádření správně a špatně, reakce na 
projevy partnera 
objednávka 
 
Slovní zásoba 
koníčky, volnočasové aktivity 
 
Gramatika 
 
časování sloves v přítomném čase 
zápor nicht 
člen určitý  
člen neurčitý  

6 
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rod podstatných jmen 
 
Výslovnost 
slova cizího původu 
 

 Žák: Kleidung, Farben   

 
- pojmenuje barvy 
- pojmenuje oblečení 
- řekne, co hledá 
- řekne, co potřebuje a 

nepotřebuje 
- řekne, jaké má oblečení 
- popíše některé vlastnosti věcí 
- popíše pracovní postupy v 

kuchyni 
 
  

Komunikace 
rozhovory na téma móda,  popis 
obrázků, rozhovor na téma vaření 
 
Slovní zásoba 

barvy, oblečení, vlastnosti, tepelné 
zpracování 
 
Gramatika 

 
člen: nominativ a akuzativ 
přítomný čas slovesa haben 
přídavné jméno v přísudku 
zápor kein 
 
Výslovnost 

  
hláska ch 
 
 

7 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

Žák: Familie   

  
- představí svou rodinu 
- pojmenuje členy rodiny 
- vysvětlí příbuzenské vztahy 
- zdůrazní, co je důležité 
- řekne, co by chtěl(a) 
- podá základní informace o své 

škole 
- obslouží hosta 

   
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 

Komunikace 

diskuse – rodinné vztahy, rozhovor o 
škole, rozhovor číšník/servírka – host, 
rozhovor prodavač - zákazník 
 
Slovní zásoba 

členové rodiny, příbuzenské vztahy, 
koníčky, oblečení, nápoje, pokrmy 
 
Gramatika 

vazba ich möchte 
přítomný čas modálního slovesa möcht- 
přivlastňovací zájmena 
zdůraznění větného členu 
 

Výslovnost 

výslovnost ei, ai, ey, přídech k, p, t 
 
 

6 
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 Žák: Einkaufszentrum   

- ověří si infromace 
- odpoví na různé druhy otázek 
- zeptá se na cenu 
- uvede množství 
- odmítne nepravdivé tvrzení 
 

 
  

Komunikace 
rozhovory – nákupy, popis nákupního 
střediska 
 
Slovní zásoba 

ovoce, zelenina, zboží, nápoje 
 
Gramatika 

množné číslo podstatných jmen 
zjišťovací otázka 
číslovky 21-1000 
 
Výslovnost 

výslovnost ä – ö - ü 
 

7 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

2. ročník  

 Žák: Im Restaurant   

- objedná jídlo, nápoj 
- řekne, co jí a nejí rád/a 
- odmítne nebo koupí nabízené 

zboží 
- zeptá se na věci nebo osoby 
- řekne, co ho zajímá nebo 

nezajímá 
 
 
  
  

  Komunikace 

rozhovory – v restauraci, ve fastfoodu 
 
Slovní zásoba 

menu, druhy pokrmů 
 
Gramatika 

přítomný čas nepravidelných sloves 
nehmen, essen, sprechen, sehen 
osobní zájmena ve 4. pádě. mich, dich, 
ihn, sie, es, uns, euch, sie, Sie 
préteritum“ 
 
Výslovnost 
výslovnost ie x i, e x eh 
 
  
 

7 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 Žák: Mein Tag   

- zeptá se, kolik je hodin 
- uvede časový údaj 
- popíše svůj den  i týden 
- pojmenuje dny v týdnu 
- zjistí, jaké bude počasí 
- řekne, jaké bude počasí 

 

Komunikace 

diskuse o počasí, rozhovory o denním 
programu 
 
Slovní zásoba 

dny v týdnu, části dne 
 
Gramatika 

časové údaje 
odlučitelné předpony a větný rámec 
Výslovnost 
dlouhé a krátké samohlásky 
 
  

6 
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 Žák: Was tut weh   

- řekne, jak se cítí 
- pojmenuje části těla 
- řekne, jak se cítí jiní lidé 
- dává pokyny 
- dává doporučení   

 Komunikace 
rozhovory – u lékaře 
 
Slovní zásoba 

části těla, druhy sportů 
 

Gramatika 

přítomný čas modálních sloves dürfen, 
können, mögen, müssen, sollen, wollen 
rozkazovací způsob: 2.os. j.č. a 2. os. 
mn. č. 
Výslovnost 
výslovnost ö x e 
 

7 
  
  
  
 
 

 Žák: Reisen   

 
- orientuje se v dopravě 
- zjistí potřebná dopravní spojení 
- koupí jízdenky na dopravní 

prostředky 
- řekne, kde co je a není 

 
 
 
 

 
Komunikace 

nákup 
 
Slovní zásoba 

dopravní prostředky, cestování 
 
Gramatika 

všeobecný podmět man 
vazba es gibt 
přítomný čas nepravidelných sloves 
laufen, fahren 
Výslovnost 
výslovnost ä x e 
  
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Žák: Ferien   

- řekne, kde byl/a nebo nebyl/a 
- vyjádří časovou posloupnost 
- mluví o některých místech 
- vyjádří lítost, politování 
- napíše recepty typické pro cizí 

kuchyně 
 
  

 Komunikace 

rozhovory na téma prázdniny a 
cestování,  
 
Slovní zásoba 

prázdniny, názvy států a měst 
 

Gramatika 

préteritum sloves sein a haben 
 
Výslovnost 
výslovnost krátkých a dlouhých 
samohlásek 
 
  
 

7 
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B) VOLBA ZÁKLADY ANGLICKÉHO JAZYKA 

 

 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecné cíle 

Cílem je poskytnout studentům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa 

především při výkonu povolání, na které se ve studovaném oboru připravují. Důraz je kladen 

na rozvoj mluvní dovedností, kterým je přizpůsobeno  nutné minimum výuky gramatiky. 

Cílem je také rozšíření znalostí žáků o světě a příspěvek k formování osobnosti. K výuce se 

přistupuje na základě výchovných a vzdělávacích strategií, kdy hlavním cílem je: 

 Pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický 

život, propojovat probraná témata a jazykové jevy a řešit jednoduché problémové 

situace v cizojazyčném prostředí 

 Umět zformulovat myšlenky či je alespoň opsat, chybí-li slovní zásoba 

 Porozumět jednoduchému sdělení, mluvenému projevu i textu 

 V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu, obsloužit zákazníka 

v restauraci nebo ubytovacím zařízení 

 Dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování, získat představu o 

zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se s našimi zvyky 

 Samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem, využívat anglického 

jazyka pro získávání informací (např. na Internetu) 

 Být schopen srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky 

mluvících zemí a České republiky 
 

Charakteristika učiva 
Výuka předmětu souvisí úzce s dalšími všeobecně vzdělávacími předměty, jako je 

český jazyk a občanská nauka a s odbornými předměty a samozřejmě s odbornou praxí. Výběr 

učiva vychází z běžných témat, se kterými se žák pravidelně setkává ve škole, ve volném 

čase, v rodině, ve společnosti a v životě kolem nás a především v budoucím pracovním 

prostředí na které se v učebním oboru připravuje.  

Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a 

dovednosti žáků a též jejich intelektuální úroveň. Vyučující může provést podle svého 

uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny však 

nesmějí narušit logickou návaznost učiva. 

 
Pojetí výuky 

Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 60 hodin v celkové délce studia, tj. 

1 hodina týdně v prvních dvou ročnících studia. V anglickém jazyce je využíváno tradičních 

metod (výkladové hodiny), práce s učebnicí (Angličtina pro provoz hotelů a společného 

stravování) i moderních výukových metod (práce s PC). Je nutné zohlednit individuální 

vzdělávací potřeby žáků i jejich intelektuální úroveň. Pro splnění výukových cílů a zvýšení 

motivace žáků k matematice je vhodné střídat a kombinovat vyučovací metody: 

 výklad  

 práce s učebnicí  

 samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností ) s využitím učebnice 

 skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh, nejčastěji ve 

dvojicích), 
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 shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku, 

 audiovizualizace učiva (poslech textů na MC či CD, práce se slovníkem, práce na PC) 

 hry (zařazení zajímavých  rébusů či křížovek), 

 žákovské soutěže (jazyková soutěž Lingua) 

 diskuse (zhodnocení možností, přístupů, metod řešení, výsledků atd.), 

 simulace (praktické konverzační úlohy s možností využití v praktickém životě), 

 

Učebnice: Angličtina pro provoz hotelů a společného stravování 

Učebnice podporuje rozvoj všech jazykových kompetencí a je zpracována podle kriterií 

Společného evropské referenčního rámce pro jazyky (SERR). Probírané učivo koresponduje 

s tématickým obsahem učebnice.  

 

Pomůcky: Učebnice, audiokazety, mapy, prezentace na interaktivní tabuli, časopisy, obrázky, 

videokazety, DVD, internet. 
 

Hodnocení výsledku žáků 
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní 

zkoušení, písemné zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, čtvrtletní písemné 

práce, opakovací testy). Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, 

slovního hodnocení, využívání bodového systému, eventuelně procentuálního vyjádření, 

pozornost by měla být věnována sebehodnocení žáků. 

Hodnotí se: 

 správnost, přesnost, pečlivost při řešení gramatických jevů 

 schopnost samostatného úsudku, schopnost výstižné formulace s využitím slovní 

zásoby při konverzaci s učitelem či spolužáky 

 znalost základní slovní zásoby u jednotlivých konverzačních celků 

 znalost, správná výslovnost a praktické využití základních konverzačních frází 

 

Přínos klíčových kompetencí a průřezových témat 
Klíčové kompetence 

  analyzovat a řešit problémy s cizojazyčným textem 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět 

efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 

 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném 

prostředí, především v prostředí spojeném se studovaným oborem 

 posílit pozitivní rysy osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrola a 

odpovědnost) 

 porozumět souvislostem a vzájemným vztahům mezi jednotlivými tématickými celky i 

návaznosti na další vědní obory 

 schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky 

ostatních 

 schopnost uznávat tradice a hodnoty anglicky mluvících zemí, chápat jejich minulost i 

současnost v evropském a světovém kontextu 
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Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti 

rozvoj komunikace, schopnosti vyjednávání a řešení konfliktů v cizím jazyce, vyhledávání a 

ověřování informací, rozvoj sebevědomí, hledání kompromisu 

Člověk a životní prostředí 

pro/kontra – život ve městě a na vesnici 

ekologie člověka (ochrana zdraví, zdravotní rizika, zdravá životospráva, životní styl, obalové 

materiály) 

vliv činností na prostředí, živou přírodu 

odpad 

ochrana přírody, prostředí a krajiny 

Člověk a svět práce 

žádost o místo 

komunikace na základní témata oboru 

komunikace se zákazníkem 

Informační a komunikační technologie 

využití internetu 

on line cvičení 

využití e-mailu 

 
 

Mezipředmětové vztahy 
9) český jazyk 

10) občanská nauka 

11) informační technologie 

12) odborný výcvik 

 
REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 1. ročník 

 Žák: 
1. GREETINGS AND INTRODUCTION, 

HOTEL AND RESTAEURANT   

 

-  využívá základní slovní obraty ve 

vyučovací hodině 

- odhaduje význam neznámých 

výrazů podle kontextu 

- vyslovuje srozumitelně 

- správně vytváří a používá 

oznamovací a tázací větu 

- písemně zaznamenává hlavní 

myšlenky a informace 

z vyslechnutého nebo přečteného 

textu 

- vyjádří zápor 

 

 abeceda a výslovnost 

 spellování 

 pozdrav a seznámení, objednání 

místa v restauraci, přivítání 

zákazníka v restauraci 

 obsluha v restauraci – jídla a nápoje 

 země původu, národnost, jiné země 

 

 

12 
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- vyjmenuje a ukáže na mapě 

anglicky mluvící země, jejich 

hlavní města 

- je schopen rezervovat místo 

v restauraci a uvítat v ní zákazníka 

 Žák: 
2. PERSONAL INFORMATION,  

FOOD, MEALS, HEALTH   

  

- je schopen vést přirozený dialog, 

zeptá se na smysl nepochopeného 

výrazu či věty, požádá o zpřesňující 

informace a podobné informace 

podá, 

- je schopen vyplnit stručný dotazník 

ohledně zaměstnání 

- aplikuje základní slovní zásobu pro 

popis svého domova, města a svých 

zálib 

- orientuje se v základní slovní 

zásobě z oblasti potravin a jejich 

vlivu na zdraví 

 

  

 Věk a číslovky 

 Osobní informace 

 Domov, město,  záliby 

 Potraviny a zdraví 

 Recepty 
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 Žák: 

3. PRESENT SIMPLE AND 
CONTINOUS TENSE, OTHER 

GRAMMAR   

  

-  klade správně důraz na slova ve 

větě a jejich správný slovosled 

- odhaduje význam neznámých 

výrazů podle kontextu 

- vyslovuje srozumitelně 

- aplikuje jednotlivá frekvenční 

slovesa ve frázích běžného života 

- využívá základní slovní obraty ve 

větách s frekvenčním příslovcem 

aplikuje gramatické jevy pro, 

počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 

- používá základní slovní zásobu 

ohledně počitatelných a 

nepočitatelných podstatných jmen 

- písemně zaznamenává hlavní 

myšlenky a informace 

z vyslechnutého nebo přečteného 

textu 

-  

  

 Základní gramatika 

 Základní fráze 

 Čas 

 Frekvenční příslovce 

 Podstatná jména počitatelná a 

nepočitatelná 

 Používání „much“, „many“, „too 

much“, „too many“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 
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 Žák: 4. CONSOLIDATION   

  

- aplikuje gramatické jevy, se 

kterými se seznámil v předchozích 

tématech 

- používá základní slovní zásobu 

s přihlédnutím k jeho profesnímu 

zaměření a tématickým celkům 

- je schopen písmeně sestavit krátký 

dotazník ohledně sebe, rodiny, 

domova, žádosti o zaměstnání 

  

 

  

 Shrnutí základní slovní zásoby 

 Shrnutí základní gramatiky 

 Písemné práce 
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2. ročník 

 Žák: 

1. PERSONAL INFORMATION,  
EXCHANGE OFFICE, BOOKING A 

TRAIN TICKET  Počet hodin 

  

-  používá základní slovní zásobu 

s přihlédnutím k jeho profesnímu 

zaměření 

- je schopen popsat své oblečení, věci 

kolem sebe, svůj charakter a své 

dovednosti 

 

 

  

 Základní slovní zásoba 

 Základní fráze 

 Základní početní výkony 
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 Žák: 

2. TYPES OF FOOD SERVICE, SPAS, 
AIRPORT, LETTERS, BUSINNESS 

LETTERS, TELEPHONE, FAX, HOTEL 
CORRESPONDENCE   

  

- používá základní slovní zásobu při 

nakupování a cestování 

- orientuje se v kultuře a tradicích 

anglicky mluvících zemích 

- je seznámen s měnou ve vybraných 

zemích 

- je schopen popsat své oblečení, věci 

kolem sebe, svůj charakter a své 

dovednosti 

- dovede předat spočítaný účet 

- orientuje se v nabízení hotelových 

služeb 

- dovede přijímat a podávat 

informace telefonem, faxem, 

dopisem 

 

 

  

  

 Základní slovní zásoba 

 Základní fráze 

 Svatební hostina 

 Pobyt v lázních 

 Hotelové služby 

 Telefonování, faxování, psaní 

dopisů 
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 Žák: 3. GRAMMAR   
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-  aplikuje základní gramatická 

pravidla ohledně modálních sloves 

- je schopen rozlišovat a používat 

minulý čas prostý a průběhový, 

- správně tvoří slovesa pravidelná 

- je schopen vyhledat si nepravidelné 

tvary sloves 

- používá základní pravidelná a 

nepravidelná slovesa ve vyprávění  

- dovede formulovat otázky i záporné 

věty  

- aplikuje základní gramatická 

pravidla ohledně modálních sloves 

-  

- je schopen použít základní 

gramatická pravidla při stupňování 

přídavných jmen 

- dovede využít znalostí při popisu 

postavy 

- je schopen písemně vyjádřit rozdíl 

či podobnou vlastnost u věcí ze své 

odborné praxe i u věcí z běžného 

života 

  

 Jednoduchý čas minulý a 

průběhový 

 Pravidelná slovesa v minulosti 

 Základní nepravidelná slovesa 

v minulosti  

 Plánování budoucnosti 

 Využití při psaní dopisů 

 Stupňování přídavných jmen 

 Vybraná modální slovesa 
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Žák: 

4. CONSOLIDATION (3 HODINY)  

  

- aplikuje gramatické jevy, se 

kterými se seznámil v předchozích 

tématech 

- používá základní slovní zásobu 

s přihlédnutím k jeho profesnímu 

zaměření a tématickým celkům 

- je schopen písmeně popsat svět, 

počasí 

- používá gramatické jevy pro 

napsání neformálních i formálních 

dopisů 

  

 

 

 

  

  

 

  

 Shrnutí základní slovní zásoby 

 Shrnutí základní gramatiky 

 Písemné práce 
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OBČANSKÁ NAUKA 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 99 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

                                                                                                            

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Cíl předmětu:            
Cílem výuky v občanské nauce je připravit žáky na aktivní život                                

v demokratické společnosti-pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků tak, aby byli 

slušnými lidmi a informovanými aktivními občany, kteří si váží demokracie a svobody a 

aktivně usilují o její zachování, vést žáky k tomu, aby jednali zodpovědně a uvážlivě vůči 

sobě i ostatním. Naučit žáky porozumět společnosti a světu, kde žijí, uvědomovat si vlastní 

identitu, kriticky myslet a hodnotit obklopující realitu, zaujímat stanoviska na základě 

argumentů. 

Osvojených vědomostí využijí žáci ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení 

otázek svého občanského rozhodování i při řešení problémů osobního, právního i sociálního 

charakteru. 

 

Charakteristika učiva:     
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Společenskovědní vzdělávání, Estetické 

vzdělávání, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce. 

Obsahem vzdělávání v prvním ročníku jsou čtyři tématické celky. V tématickém celku 

Mimořádné situace v životě občana jsou žáci vybaveni vědomostmi, které slouží ke zvládání 

náročných situací při povodních, požárech, haváriích a pod. 

Tématický celek Člověk ve společnosti slouží k orientaci žáků v lidské společnosti, k poznání 

sebe sama, k poznávání lidí, žáci jsou vybaveni základními znalostmi o mezilidských 

vztazích.. 

Třetí tématický celek tvoří Základní hodnoty a principy ústavní demokracie. Žáci jsou 

vybaveni základními občanskými vědomostmi. Seznámí se se základními hodnotami a 

principy demokracie, ohrožením demokracie.. 

V tématickém celku ČR a soudobý svět jsou žáci vybaveni vědomostmi o českých národních 

tradicích a připomenou si nejvýznamnější události nejnovějších národních dějin – od vzniku 

Československa až do jeho rozpadu v roce 1993, dále jsou vybaveni vědomostmi o 

současném obyvatelstvu ČR. 

Obsahem vzdělávání ve druhém ročníku jsou dva tématické celky. V tématickém celku 

Člověk jako občan jsou žáci vybaveni základními občanskými vědomostmi. Seznámí se 

s podstatou a funkcemi státu, základními hodnotami a principy demokracie, politickými 

hnutími apod. 

Druhý tématický celek tvoří Člověk a právo. Žáci se seznamují s podstatou právního státu a  

právní spravedlnosti, se soustavou právních institucí a jejich fungováním. Dále se seznamují 

s potřebným právním minimem pro soukromý a občanský život (základy práva rodinného, 

občanského i trestního). 

Obsahem vzdělávání ve třetím ročníku jsou dva tématické celky. V tématickém celku Člověk 

ve světě ekonomiky jsou žáci vybaveni vědomostmi o vzdělávacím systému v ČR, o 
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možnostech řešení životních situací v souvislosti se změnou či ztrátou zaměstnání, o 

problematice rodinného ekonomického života a vztahů na pracovišti. 

Druhý tématický celek tvoří problémy současného světa. Zde se žáci seznámí s problémem 

globalizace, s problémy zemí třetího světa a ohnisky současných konfliktů. Na závěr se žáci 

seznámí se světovými organizacemi – Evropskou unií, OSN, NATO, s jejich funkcí, činností 

a významem pro svět i Českou republiku. 

 

Pojetí výuky  
Základem výuky je výklad a řízená diskuse žáků k probíranému tématu. Žáci jsou vedeni 

k samostatnému uvažování a vyjadřování vlastních názorů v diskuzích. Jsou používány 

demonstrační metody a pomůcky – výukové videoprogramy, žáci pracují samostatně i ve 

skupinách s učebnicí a dalšími učebními texty. Součástí výuky jsou besedy s různými hosty, 

exkurze, návštěvy výstav. 

 

Hodnocení žáků:  
Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý školní rok, a to slovně i numericky. Základem 

hodnocení je správné používání osvojených pojmů při argumentaci a samostatných 

vystoupeních. Ústní zkoušení z probraného učiva, na konci každého didaktického celku 

didaktický test. Příprava a prezentace krátké zprávy (aktuality). 

Součástí hodnocení je i hodnocení aktivního přístupu a vystupování v diskuzích, besedách, při 

návštěvách různých institucí. Nedílnou součástí je hodnocení jednání a chování žáků 

v souladu s osvojenými principy a zásadami společenského chování a mezilidských vztahů. 

Hodnocena je práce jednotlivců i skupinové práce. Hodnotí se i přístup k plnění studijních 

povinností. Kritéria vycházejí z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU Třešť. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových 
témat: 
 

Klíčové kompetence:   
Komunikativní kompetence – žáci jsou schopni se přiměřeně vyjádřit k účelu jednání a 

v uvedených komunikačních situacích, formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle, jsou 

schopni aktivně diskutovat s vrstevníky, porozumět sdělení druhých a respektovat jejich 

názory, vytvářejí jednoduché texty na běžná témata. 

Personální kompetence – žáci se umí učit, vyhodnocovat vlastní výsledky a odhalovat vlastní 

nedostatky a napravovat je. 

Sociální kompetence – žáci dokáží pracovat ve skupině i v týmu, společně se podílet na 

realizaci úkolu, zodpovědně plní zadané úkoly, učí se přispívat k vytváření vstřícných 

mezilidských vztahů, odstraňování diskriminace, řešení konfliktů. 

Řešení pracovních i mimopracovních problémů – dokáží určit jádro problému, aktivně 

získávají informace potřebné k jeho řešení, volí vhodné prostředky a strategie řešení, znají 

instituce, které jim s řešením problému mohou pomoci. 

Komunikace k pracovnímu uplatnění – seznámení se zásadami vhodné komunikace 

s vrstevníky, kolegy, nadřízenými, jsou vedeni k zodpovědnému plnění studijních i 

pracovních povinností. 

 

Průřezové téma: 
 

Občan v demokratické společnosti – žáci budou schopni se přiměřeně vyjadřovat (ústně i 

písemně) k probraným komunikačním situacím. Výuka podporuje rozvoj kognitivních 
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znalostí žáka a rozšiřuje jeho celkový rozhled o společnosti, napomáhá rozvíjení jeho 

osobnosti. Žák formuluje své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých a 

přiměřeně reagovat, pracovat samostatně a v týmu. 

Člověk a životní prostředí – žák se seznámí s kulturními hodnotami v regionu včetně 

přírodních památek a je veden k péči o jejich zachování. 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni zodpovědně rozhodovat o své 

vzdělávací cestě, uvědoměle dodržovat své pracovní povinnosti a vycházet s budoucími 

kolegy a nadřízenými, aktivně se podílet na fungování demokratických zásad i na pracovišti. 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby při vyhledávání 

informací používali všechny dostupné zdroje včetně internetu. 

 

Mezipředmětové vztahy:  
český jazyk 

cizí jazyk 

matematika 

informační a komunikační technologie 

ekonomika 

základy ekologie 

odborný výcvik 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 

 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 1. ročník 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

 
- uvede způsoby informování 

široké    veřejnosti o vzniku 
mimořádné situace ohrožení 
obyvatel 

- popisuje, jak se v těchto 
situacích žák zachová 

- určí, jak zabezpečí domácnost 
při evakuaci 

- popisuje nezbytný obsah 
evakuačního zavazadla 

- určuje jednotlivé složky 
integrovaného záchranného 
systému a jejich význam a 
poslání  

 
 

  
Mimořádné situace v životě  občana                                       
 
Povodně a ochrana člověka 
Havárie s únikem nebezpečných látek 
Než přijede záchranka-poskytování 
první pomoci 
Ochrana člověka v mimořádných 
situacích 
 
  

5 
 
  

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

 
- popisuje, co je osobnost člověka 

čím je ovlivněna 
- popisuje, čím je ovlivněna 

povaha člověka 
- určuje, jak může na sobě 

pracovat a zlepšit své osobní 
vlastnosti 

- vysvětluje, jak může 
minimalizovat konzumní způsob 
života  

- popisuje a aplikuje vhodné 
společenské chování v dané 
situaci 

- vysvětluje význam vzdělání a 
vzdělávání v životě občana 

- vysvětluje význam kultury 
v životě člověka 

- vysvětluje, co se rozumí 
rovnoprávností mužů a žen, 
uvede příklady, kdy je tato 
rovnoprávnost porušována  

-  vysvětluje funkci a význam 
rodiny pro jednotlivce i 
společnost 

    
Člověk ve společnosti  
 
Tělesná a duševní stránka osobnosti. 
Smyslové poznání, vztah smyslů a 
rozumu. Sebepoznání a sebevýchova. 
Vliv prostředí na člověka.Vztah 
životního prostředí a člověka. Nutnost 
nového životního stylu pro dosažení 
stavu udržitelného rozvoje. 
Mezilidské vztahy. Zásady slušného 
chování. 
Paměť, učení, efektivní učení. 
Vzdělávání ve škole i mimo školu..   
Volný čas a jeho využívání. Úloha 
umění v životě člověka. 
Vztahy mezi pohlavími. Volba 
životního partnera. Rodina párová, 
vícegenerační. Podmínky dobrého 
fungování rodiny. Zásady soužití 
v rodině. 
Náboženská víra a duchovní život 
člověka. 
Problém životní spokojenosti a štěstí. 
Náhradní formy uspokojování a různé 

 
9 
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- popisuje specifika některá 
náboženství, k nimž se hlásí 
obyvatelé ČR a Evropy 

- vysvětluje, čím mohou být 
nebezpečné náboženské sekty a 
náboženský fundamentalismus 

- vysvětluje nebezpečnost 
různých závislostí pro jedince i 
pro společnost                                                           

  

závislosti (drogy, alkohol, hráčství) a 
jejich vliv na destrukci osobnosti 
 
 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

 
- vysvětluje význam lidských práv, 

která jsou zakotvena v českých 
zákonech 

- popisuje, kam se obrátí, když 
jsou lidská práva ohrožena 

- objasňuje právní postavení 
občanů a cizinců ve státě 

- objasňuje na konkrétních 
příkladech, jak vzniká napětí a 
konflikt mezi majoritou a 
některou z minorit 

 
 
 

 

 
Základní hodnoty a principy   
ústavní demokracie    
  
Lidská a občanská práva 
Samospráva, státní správa 
Vlastenectví 
Význam občanství v demokratické 
společnosti. Občanská společnost. 
Občanská práva a povinnosti. 
Omezení práv. 
Uprchlictví, exil, emigrace, migrace. 
Soužití minoritního a majoritního 
obyvatelstva. 
Hrozby demokracie: politický 
radikalismus a extremismus, aktuální 
česká extremistická scéna, teror a 
terorismus 
 

12 
  
  
  
 
 
 
 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

- popisuje státní symboly 
- vysvětluje význam událostí, 

které se pojí se státními svátky a 
významnými dny ČR nebo 
Československa 

- na základě znalostí o demokracii 
vysvětluje, ve kterých obdobích 
od vzniku ČSR roku 1918 do 
současnosti lze režim, jež u nás 
vládl, označit za demokratický 

- vysvětluje nacistické snahy o 
likvidaci českého národa v letech 
1939-1945 

- popisuje způsob persekuce 
občanů, které komunistický 
režim u nás označil za své 
nepřátele 

- vysvětluje pojem „pražské jaro“ a 
„sametová revoluce“ 

- představuje některé osobnosti 
„pražského jara“ a  „sametové 
revoluce“ 

- objasňuje příčiny a následky 
rozpadu Československa 

 
 
 

ČR a soudobý svět   
 
Podstata státu, národy, státnost. 
Česká státnost v průběhu dějin, 
mezníky české státnosti 
(1918.1938, 1939-1945) 
Česká státnost v poválečném vývoji, 
komunistický režim, okupace 1968, 
normalizace 
Česká státnost po listopadu 1989, 
budování demokracie, rozdělení 
republiky 1993-vznik ČR a SR 
Obyvatelstvo dnešní ČR 
České státní symboly     
 
  

7 
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 Žák:         (název tématického celku)         Počet hodin 

- popisuje na základě informací z médií 
aktuální dění a problémy ve 
společnosti a vyjádří svůj názor 

 

Aktuální témata, besedy  
 
  

1 

2. ročník 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

- objasňuje podstatu demokratického a 
totalitního systému 

- objasňuje úlohu demokratického 
státu 

- popisuje český politický systém 
- objasňuje úlohu politických stran a 

svobodných voleb 
- popisuje, jaké vlastnosti by měl mít 

ideální občan demokratického státu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Člověk jako občan  
     
Politika 
Politické strany   
Politický program 
Vláda 
Úloha Parlamentu a Senátu 
Volby 
Masmédia, veřejné mínění 
Konflikty mezi demokratickými ideály a 
hodnotami a realitou 
Nedemokratické režimy, jejich znaky a 
příklady z historie 
Občanské ctnosti občana 
demokratického státu   
  

13 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin  

 
-  objasňuje podstatu práva, právního 

státu, právních vztahů 
- popisuje činnost policie, soudů, 

advokacie, právních institucí 
-  objasňuje, kdy je člověk způsobilý 

k právním úkonům a má trestní 
odpovědnost 

- vysvětluje význam trestu 
- na příkladech vysvětluje práva a 

povinnosti občanů v trestním řízení 
- aplikuje postupy vhodného jednání, 

stane-li se svědkem nebo obětí 
kriminálního jednání 

- na příkladech objasňuje rozdíly mezi 
trestním zákonem pro mládež a pro 
dospělé a odůvodní tyto rozdíly 

- popisuje, jaké základní závazky 
vyplývají z vlastnického práva 

- vysvětluje práva a povinnosti 
vyplývající ze vztahu mezi rodiči a 
dětmi, mezi manželi, vyživovací 
povinnost 

 

Člověk a právo                 
  
Soustava soudů v ČR 
Státní zastupitelství, advokacie, 
notářství 
Mediační a probační služba, veřejný 
ochránce lidských práv 
Represivní orgány: policie, 
státní inspekce, ostatní kontrolní orgány 
Speciální orgány: celníci 
Udílení pokut obecními a městskými 
úřady 
Trestní právo:  
Rodinné právo 
Občanské právo  
 
 
  
 

18 
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 Žák: (název tématického celku) (název tématu) 

- popisuje na základě informací 
z médií aktuální dění a problém 
ve společnosti a vyjádří svůj 
názor 

 
 

Aktuální témata a besedy  
  
  
  
  
  

1 
 
 

3. ročník 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin  

- objasňuje vliv úrovně kvalifikace 
na výběr povolání a získání 
zaměstnání 

- vysvětluje pojem rekvalifikace a 
objasňuje instituce zajišťující 
rekvalifikaci občanů 

- popisuje možnosti nabytí 
majetku 

- sestavuje rodinný rozpočet na 
základě příjmů a základních 
výdajů 

- vysvětluje zásady státní sociální 
politiky 

- čte o případech sociální nouze a 
popisuje jednotlivé kroky jednání 

- objasňuje význam dobrých 
mezilidských vztahů na 
pracovišti 

- popisuje zásady profesní etiky 

Člověk ve světě ekonomiky   
 
Příprava na povolání 
Změna povolání, rekvalifikace 
Majetek a jeho nabývání 
Zodpovědné hospodaření s majetkem, 
ukládání peněz 
Pojištění 
Hospodářský život rodiny, zabezpečení 
rodiny, rodinný rozpočet 
Státní sociální politika 
Životní minimum 
Řešení krizových finančních situací 
rodiny 
Pracovní spory 
Nezaměstnanost 
Profesní etika. Mezilidské vztahy na 
pracovišti 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

  
  

- popisuje civilizační sféry 
soudobého světa, uvede 
příklady velmocí, vyspělých 
států a rozvojových zemí, 
posoudí jejích úlohu a problémy 

- pojmenuje globální problémy 
soudobého světa, vysvětlí jejich 
podstatu 

- uvede příklady globalizace a 
diskutuje o některých názorech 
na její důsledky 

- popisuje skladbu a cíle EU, 
posoudí klady a zápory členství 
ČR v EU 

- vysvětluje funkci OSN a NATO 
- uvede konkrétní příklady 

činnosti OSN ve světě při 
ochraně míru 

ČR a soudobý svět              
 
Nejvyspělejší a vyspělé země, země 
třetího světa 
Vliv významných historických událostí a 
procesů na soudobou podobu světa, 
konec bipolarity na sklonku 20. století. 
Globální problémy lidstva-přelidnění, 
výživa lidstva, zdroje energie, pitná 
voda, odpady, ekologické poruchy a 
problémy. 
Evropská integrace- 
základní cíle a principy, 
ČR a proces evropské integrace, 
Vztahy ČR se sousedy, zahraniční 
politika ČR, 
způsoby řešení mezinárodních konfliktů, 
mezinárodní spolupráce – OSN, NATO, 
mezinárodní pomoc a solidarita, 
současná hlavní ohniska napětí ve 
světě  

20 
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 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

- popisuje na základě informací 
z médií aktuální dění a problém 
ve společnosti a vyjádří svůj 
názor 

 

Aktuální témata a besedy     
  
  
  
  
  
  
 
 

2 
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MATEMATIKA 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin: 99 

Délka studia: 3 roky 

Platnost: od 1.9. 2017 počínaje prvním ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecné cíle 

Předmět matematika je neoddělitelná součást všeobecného vzdělávání a je základem rozvoje 

většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven. cílem je 

zejména: 

- využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných  

situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech;  

−  aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání;  

−  matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek  

řešení vzhledem k realitě;  

−  zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení;  

−  číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů –  

grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat;  

 

Charakteristika učiva:  
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Matematické vzdělávání. Učivo je 

rozvrženo do několika oblastí aritmetika a algebra, matematická analýza (učivo o funkcích),  

geometrie.  Vyučování předmětu směřuje k dovednosti a schopnosti rozpoznat a správně 

pojmenovat problém, matematizovat jej a s užitím matematického aparátu jej vyřešit. 

 

Pojetí výuky: 
Výklad, samostatná a skupinová práce, testy, frontální opakování, motivace, soutěže, 

Vyhledávání informací v odborných publikacích, učebnicích, na internetu.  

 

Hodnocení výsledků žáků:  
Numerické, slovní, jednotlivců a skupin; testy, písemné práce (jedna v každém pololetí), 

písemné prověrky kratších tematických celků, domácí úkoly, samostatné práce, vyhledávání 

informací v textu. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových 
témat 
V rámci předmětu jsou u žáka prohlubovány kompetence: 

K celoživotnímu učení: vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně 

studovat a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. 

K pracovnímu uplatnění: být schopni budovat svoji profesní kariéru. 
Personální a sociální: být schopni rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské vztahy a dbát o 
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své zdraví. 

Využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi: získávat informace z 

otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi 

K řešení problémů: být schopni samostatně nebo v týmu řešit pracovní i jiné problémy. 

Komunikativní: souvisle se vyjadřovat v písemné i ústní formě a volit komunikační strategie a 

prostředky adekvátně situaci, dokáží se vhodně prezentovat při oficiálním jednání. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: uznávat hodnoty a postoje podstatné pro 

život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným 

rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury. 

 

Přínos předmětu k realizaci průřezových témat: 

Informační a komunikační technologie  

Člověk a svět práce  
Průřezová témata podporují a prohlubují rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí, které 

mají žáci v průběhu výchovně-vzdělávacího procesu získat. Cílem je budování postojů a 

hodnot, umění jednat a chovat se správně v dnešní společnosti a aktivně se v ní prosadit 

aplikací získaných dovedností. 

Občan v demokratické společnosti – podstatou je rozvoj schopností a dovedností potřebných 

k fungování demokratické společnosti. V žácích je vzbuzována úcta k materiálním a 

duchovním hodnotám. Rozvoj orientace v mediálních sděleních (zejména ekonomického 

charakteru, např. úrokové sazby, informace o hospodářské situaci, míra inflace apod. 

prohlubují se komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů.  

Informační a komunikační technologie - se v předmětu promítnou převážně v práci s 

informacemi (vyhledávání, zpracování a využití) v rámci vyhledávání údajů v matematických 

tabulkách, elektronické informace. 

Člověk a svět práce – žáci jsou připravováni, aby se mohli prosadit na trhu práce, aby získali 

potřebné matematické nástroje zejména v ekonomické oblasti (odhad nákladů a zisku, 

úrokové sazby apod.) 

 
Mezipředmětové vztahy: 
Výuka matematiky využívá znalostí ze základní školy a mezipředmětově se doplňuje 

s předměty: ekonomika, informační a komunikační technologie. 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 1. ročník 

 Žák:  Počet hodin 

 

- provádí aritmetické operace 

s přirozenými a celými čísly; 

 

- používá různé zápisy racionálního 

čísla; 

- provádí aritmetické operace se 

zlomky a desetinnými čísly; 

- zaokrouhlí desetinné číslo; 

 

- znázorní reálné číslo na číselné ose; 

 

- používá trojčlenku a řeší praktické 

úlohy s využitím procentového 

počtu; 

 

- určí druhou mocninu a odmocninu 

čísla pomocí kalkulátoru; 

- provádí početní výkony 

s mocninami s celočíselným 

mocnitelem;  
  

1 Operace s reálnými čísly  

 

- přirozená a celá čísla 

 

 

- racionální čísla 

 

 

 

 

 

- reálná čísla 

 

- procento a procentová část 

 

 

 

- mocniny a odmocniny 

 
  

  
15 

 
 
 
  

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

  
  

 - provádí operace s mnohočleny 

(sčítání, odčítání, násobení); 

- rozloží mnohočlen na součin a 

užívá vztahy pro druhou mocninu 

dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin; 
  
 

 - provádí operace (sčítání, odčítání, 

násobení) s lomenými výrazy; 
 
 
 
 
 
 

  

 2 Výrazy a jejich úpravy  

 

 - mnohočleny 

 

 

 

 

 

- lomené výrazy 

  
  
  

  
18 
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 2. ročník 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

  
  
 řeší:  

- lineární rovnice o jedné neznámé; 

- lineární nerovnice o jedné neznámé 

a jejich soustavy; 

3 Řešení rovnic a nerovnic v 

množině R  

- úpravy rovnic 

- vyjádření neznámé ze vzorce 

- slovní úlohy  

 

 
25 

  

 - sestrojí graf funkce, určí, kdy 

funkce roste 

nebo klesá; 

- aplikuje v úlohách poznatky o 

funkcích, o úpravách výrazů a 

rovnic; 
  
  

4 Funkce  

 - základní pojmy: pojem funkce, 

definiční 

obor a obor hodnot funkce, graf 

- druhy funkcí: přímá a nepřímá 

úměrnost, 

lineární funkce  

  
8 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

3. ročník 

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

 

- užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, 

rovina, odchylka dvou přímek, 

vzdálenost bodu od přímky, 

vzdálenost dvou rovnoběžek, 

úsečka a její délka, úhel a jeho 

velikost; 

 

- sestrojí trojúhelník 

- rozliší shodné a podobné 

trojúhelníky a své tvrzení zdůvodní 

užitím vět o shodnost a podobnosti 

trojúhelníků; 

 

- řeší praktické úlohy s využitím 

trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku a věty Pythagorovy;  

 

- sestrojí různé druhy 

rovnoběžníků a lichoběžník z daných 

prvků a určí jejich obvod a obsah; 

 

  5 Planimetrie  

- základní pojmy 

 

 

 

 

 

 

- trojúhelník 

 

 

 

 

 

- trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku  

 

 

- mnohoúhelníky 

 

 

 

  
17 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

,  
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- určí obvod a obsah kruhu, 

vzájemnou polohu přímky a 

kružnice; 

- kružnice a kruh 
 
  
  

 Žák: (název tématického celku) Počet hodin 

 

 - určí vzájemnou polohu bodů, 

přímek a rovin; 

 

- rozlišuje základní tělesa (krychle, 

kvádr, hranol, válec, pravidelný 

jehlan, rotační kužel) a určí jejich 

povrch a objem; 

- aplikuje poznatky o tělesech 

v praktických úlohách 

  
  
  
  
  
 
 
  

 6 Výpočet povrchů a objemů těles  

- základní polohové a metrické 

vlastnosti v prostoru 

 

- tělesa 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
16 
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ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 99 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 
 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Předmět základy přírodních věd poskytuje žákům poznatky z obecné chemie, anorganické 

chemie, organické chemie, biochemie a ze základů biologie 

  

Obecné cíle předmětu 

Výuka základů přírodních věd směřuje k pochopení základů chemie a biologie, přispívá 

k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích 

vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i 

neživé přírodě. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je rozděleno do dvou ročníků. V prvním ročníku dvě hodiny týdně a v druhém ročníku 

jedna hodina týdně. Do prvního ročníku jsou zařazeny tématické celky základní pojmy 

z biologie,obecné chemie,  anorganické chemie, organické chemie a biochemie. Žáci získávají 

nejdříve nezbytné úvodní obecně chemické poznatky. Následují základy anorganické a 

organické chemie a základní poznatky z biochemie. Do druhého ročníku jsou zařazeny 

tématické celky  fyziky a životního prostředí, učivo vychází z obsahového okruhu RVP – 

Přírodovědné vzděláván, část fyzikální vzdělávání.. Učivo je rozvrženo do několika oblastí: 

mechanika, termika, elektřina a magnetismus, vlnění a optika, fyzika atomu, vesmír 

  Výuka základů biologie učí žáky chápat biologické podstaty dějů v živých soustavách, 

hlubší a širší poznání života. Žáci si mají objasnit zákonitosti života rostlinných a živočišných 

organismů a jejich společenstev, získat vědomosti o životních projevech rostlin a živočichů. 

Pro praktický život má velký význam učivo ekologie, které kultivuje ekologické vědomí žáků, 

ovlivňuje postoje a odpovědný vztah k životnímu prostředí, k dodržení zásad trvale 

udržitelného rozvoje v osobním i profesním životě 

 

Metody a formy výuky 

Základem výuky je výklad a řízená diskuze žáků. Pro doplnění 

učiva se využívají videokazety a počítačové programy. Další informace získávají žáci pomocí 

internetu. Teorie je doplněna prováděním jednoduchých laboratorních cvičení, která vyplývají 

z probíraného učiva. V zájmu bezpečné práce žáků a ochrany jejich zdraví při práci v 

laboratoři je nutno respektovat všechna zákonná ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci. 
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Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s klasifikačním řádem. Žáci jsou prověřováni ústní i 

písemnou formou. Průběžně jsou zařazovány písemné práce, testy a cvičení, podle potřeby 

jsou zadávány domácí úkoly. V konečném hodnocení se promítá i celkový přístup žáka ke 

studiu daného předmětu, jeho připravenost na výuku, plnění zadaných úkolů, aktivní práce 

v hodinách. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových 
témat 

- žáci se vyjadřují přiměřenou odbornou terminologii v písemném i mluveném projevu 

- aktivně se účastní diskusí 

- dovedou vyvozovat a interpretovat závěry na základě pozorovaných dějů 

- jsou schopni se aktivně zapojovat do týmové práce 

- jsou schopni porozumět zadání úkolu, získávají informace potřebné k řešení problému, 

navrhují způsob řešení, vyhodnocují a ověřují správnost zvoleného postupu a dosažené 

výsledky 

- pracují s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

- získávají informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu 

- používají a převádějí jednotky při chemických výpočtech 

Průřezová témata  

Člověk a životní prostředí 

- schopnost poznávat svět a lépe mu rozumět 

- vytváření úcty k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi 

- respektování života 

- prosazování trvale udržitelného rozvoje svou pracovní činností 

 

Informační a komunikační technologie 

- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací 

- efektivní práce s informacemi, umění získávat a kriticky vyhodnocovat informace 

 

Mezipředmětové vztahy  

- informační a komunikační technologie 

- matematika 

- stroje a zařízení 
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REALIZACE DOBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 1. ročník 

 Žák: Obecná chemie   

  
- formuluje pojem chemická látka 
- popisuje stavbu atomu 
- používá názvy a značky vybraných 

chemických prvků 
- odvozuje vzorce a názvy 

anorganických sloučenin 
- vysvětluje vznik chemické vazby a 

charakterizuje typy vazeb 
- vysvětluje obecně platné zákonitosti 

vyplývající z periodické soustavy 
prvků 

- vysvětluje podstatu chemických 
reakcí, zapíše chemickou reakci 
chemickou rovnicí a dokáže popsat 
faktory, které ovlivňují průběh 
reakce 

 

 
- chemické látky a jejich vlastnosti 
- částicové složení látek 
- chemická vazba 
- chemické značky a názvy prvků, 

oxidační číslo, názvosloví 
anorganických sloučenin 

- periodická soustava prvků 
- chemické reakce, chemické 

rovnice, základní typy chemických 
reakcí 

 
  

  
 
 

10 

 Žák: Anorganická chemie    

  
- vysvětluje typické vlastnosti 

anorganických sloučenin               
- charakterizuje vybrané prvky a 

anorganické sloučeniny 
- zhodnotí jejich využití v odborné 

praxi a v běžném životě, posoudí je 
z hlediska vlivu na zdraví a životní 
prostředí 

 
  
  

  
- vybrané prvky a anorganické  

sloučeniny 
- s-prvky 
- p-prvky 
- d-prvky 
- f-prvky 

 
  
  
  
  
  

  
 
  

18 
  
  
  

 Žák: Organická chemie   

  
- charakterizuje základní skupiny 

uhlovodíků a jejich deriváty 
- uvede významné zástupce 

jednoduchých organických 
sloučenin a zhodnotí jejich využití 
v odborné praxi a v běžném životě, 
posoudí je z hlediska vlivu na 
zdraví a životní prostředí 

 
  

  
- vlastnosti atomu uhlíku 
- typy reakcí v organické chemii 
- organické sloučeniny v běžném 

životě a odborné praxi 
 
  
  
  
  
  

  
18 
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 Žák: Biochemie    

  
- charakterizuje biogenní prvky a 

jejich sloučeniny 
- charakterizuje nejdůležitější 

přírodní látky 
- uvede složení, výskyt a funkce 

nejdůležitějších přírodních látek 
- popisuje vybrané biochemické děje 
- charakterizuje názor na vznik a 

vývoj života na Zemi 
- vyjádří vlastními slovy základní 

vlastnosti živých soustav 
- objasní význam genetiky 

 
  
 
 

  
- chemické složení živých organismů 
- vznik a vývoj života na Zemi 
- přírodní látky 
- biochemické děje 
- vlastnosti živých soustav 
- rozmanitost organismů a jejich 

charakteristika 
- dědičnost a proměnlivost 

 
  
  
  
  
  
  
  

  
20 

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

2. ročník Učivo 
počet 

hodin 

Žák:  

- rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché 
úlohy na pohyb hmotného bodu;  

- určí síly, které působí na tělesa, a popíše, 
jaký druh pohybu tyto síly vyvolají;  

- určí mechanickou práci a energii při 
pohybu tělesa působením stálé síly;  

- vysvětlí na příkladech platnost zákona 

zachování mechanické energie;  

- určí výslednici sil působících na těleso;  

- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při 

řešení úloh;  

Mechanika 

- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný 
po kružnici  

- Newtonovy pohybové zákony, síly v 
přírodě, gravitace  

- mechanická práce a energie  

- posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil  

- tlakové síly a tlak v tekutinách  

6 

 

- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v 
přírodě a v technické praxi;  

- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy  
(tělesa) a způsoby její změny;  

- popíše principy nejdůležitějších tepelných 
motorů;  

- popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi;  

Termika  

- teplota, teplotní roztažnost látek  

- teplo a práce, přeměny vnitřní energie 

tělesa  

- tepelné motory  

- struktura pevných látek a kapalin, 

přeměny skupenství  

4 

 

- popíše elektrické pole z hlediska jeho 
působení na bodový elektrický náboj;  

Elektřina a magnetismus  

- elektrický náboj tělesa, elektrická síla, 
elektrické pole, kapacita vodiče  

4 
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- řeší úlohy s elektrickými obvody s 
použitím Ohmova zákona;  

- popíše princip a použití polovodičových 
součástek s přechodem PN;   

- určí magnetickou sílu v magnetickém poli 
vodiče s proudem;  

- popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice;  

- elektrický proud v látkách, zákony 
elektrického proudu, polovodiče  

- magnetické pole, magnetické pole 

elektrického proudu, elektromagnetická 
indukce  

- vznik střídavého proudu, přenos 

elektrické energie střídavým proudem  

 

- rozliší základní druhy mechanického vlnění 
a popíše jejich šíření;  

- charakterizuje základní vlastnosti zvuku;  

- chápe negativní vliv hluku a zná způsoby 

ochrany sluchu;  

- charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a 
rychlostí v různých prostředích;  

- řeší úlohy na odraz a lom světla;  

- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami;  

- vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho 

vad;  

- popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření; 

Vlnění a optika  

- mechanické kmitání a vlnění  

- zvukové vlnění  

- světlo a jeho šíření  

- zrcadla a čočky, oko  

- druhy elektromagnetického záření, 

rentgenové záření  

4 

 

- popíše strukturu elektronového obalu 
atomu z hlediska energie elektronu;  

- popíše stavbu atomového jádra a 
charakterizuje základní nukleony;  

- vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše 

způsoby ochrany před jaderným 
zářením;  

- popíše princip získávání energie v 

jaderném reaktoru;  

Fyzika atomu  

- model atomu, laser  

- nukleony, radioaktivita, jaderné záření  

- jaderná energie a její využití  

2 

 

- charakterizuje Slunce jako hvězdu;  

- popíše objekty ve sluneční soustavě; - 
zná příklady základních typů hvězd.  

Vesmír  

- Slunce, planety a jejich pohyb, komety  

- hvězdy a galaxie  

4 

 

- popíše historii vzájemného ovlivňování 
člověka a přírody;  

- hodnotí vliv různých činností člověka na 

jednotlivé složky životního prostředí;  

- charakterizuje působení životního prostředí 

Člověk a životní prostředí  

- vzájemné vztahy mezi člověkem a 

životním prostředím  

- dopady činností člověka na životní 
prostředí  

- přírodní zdroje energie a surovin  

9 
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na člověka a jeho zdraví;  

- charakterizuje přírodní zdroje surovin a 
energie z hlediska jejich obnovitelnosti, 
posoudí vliv jejich využívání na prostředí;  

- popíše způsoby nakládání s odpady;  

- charakterizuje globální problémy na Zemi;  

- uvede základní znečišťující látky v 

ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá 
informace o aktuální situaci;  

- uvede příklady chráněných území v ČR a v 

regionu;  

- uvede základní ekonomické, právní a 

informační nástroje společnosti na ochranu 
přírody a prostředí;  

- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 

environmentálních, ekonomických, 
technologických a sociálních přístupů k 
ochraně životního prostředí;  

- zdůvodní odpovědnost každého jedince za 

ochranu přírody, krajiny a životního 
prostředí;  

- na konkrétním příkladu z občanského 

života a odborné praxe navrhne řešení 
vybraného environmentálního problému.  

- odpady  

- globální problémy  

- ochrana přírody a krajiny  

- nástroje společnosti na ochranu 

životního prostředí  

- zásady udržitelného rozvoje  

- odpovědnost jedince za ochranu přírody 

a životního prostředí  
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 99 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Obecné cíle 
V souladu s vývojovými předpoklady a s individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučující úsilí 

učitele a učební činnost žáků v tělesné výchově k těmto cílům: 

- vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě jej chránit, 

- pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života, 

- osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev a správné držení těla, 

usilovat o optimální rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti v pravidelně prováděných 

pohybových aktivitách, 

- aktivně vyhledávat příležitosti ke zdravotně vhodným pohybovým aktivitám, 

- orientovat se v základních otázkách vlivu pohybových aktivit na tělesné a duševní zdraví, 

- zvládat zjišťování základních parametrů tělesné zdatnosti i korekci vlastního pohybového režimu 

ve shodě se zjištěnými údaji, 

- osvojit si základní způsoby zjišťování svalových dysbalancí a využívat kompenzační, relaxační a 

vyrovnávací cvičení cíleně, s ohledem na vlastní oslabení, převažující způsob života a charakter 

pracovní zátěže (aktuálně i perspektivně), 

- zvládnout organizační, hygienické a bezpečnostní návyky při pohybových činnostech i 

v neznámém prostředí, 

- zvládnout základní první pomoc při stavech ohrožujících život, 

- kladně prožívat pohybovou činnost a využívat ji k překonávání aktuálních negativních tělesných 

a duševních stavů i jako prostředek k dlouhodobější zdravotní prevence, 

- chápat pohyb jako prostředek duševní hygieny a využívat jej k vytváření hodnotných 

meziosobních vztahů, 

- samostatně vstupovat do různých rolí a vztahů (hráč, závodník, spoluhráč, protihráč, rozhodčí, 

organizátor, divák) a upevňovat vztahy v duchu fair play – i s přesahem do života školy, rodiny 

atd. 

Naznačené cíle by měly na výstupu ze školy ústit do pozitivního vztahu 

k pravidelným pohybovým aktivitám ve vlastním denním režimu jako k přirozené a nezbytné součásti 

zdravého životního stylu moderního člověka. 

 

Charakteristika učiva 
Základní učivo z hlediska uvedených kritérií tvoří teoretické poznatky, průpravná, kondiční, 

relaxační a jiná cvičení, gymnastika, úpoly, atletika, pohybové a sportovní hry, lyžování a turistika. 

Poslední dvě jmenované činnosti se nevyučují v hodinách určených učebním plánem v týdenním 

rozvrhu, pro lyžování a turistiku je vyhrazen jeden celý týden, přičemž lyžování absolvují žáci prvního 

ročníku čtyřletého maturitního studia a zájemci prvních ročníků tříletých učebních oborů a zájemci 

prvního ročníku nástavbového studia. Turistický kurz absolvují žáci třetího ročníku čtyřletého 

maturitního studia. 

Základní učivo je závazné pro všechny neoslabené žáky. Každá z uvedených činností má specifický 

charakter a funkci. Žáci, kteří splnili požadavky základního učiva, prohlubují ho náročnějšími 

obměnami, způsoby nebo vazbami, které jsou uváděny v rámci výběrového učiva. Výběrové učivo 

tedy prohlubuje a rozšiřuje základní učivo, přičemž respektuje a využívá podmínek školy, zájmů žáků 

a odborného zaměření učitelů. Žákům je pravidelně nabízena možnost kroužku sportovních her, dle 

možností je lze zařadit do hodin tělesné výchovy lekce plavání a bruslení. 
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Nadaní žáci se pravidelně účastní středoškolských turnajů (ve volejbalu, fotbalu, basketbalu, atletice, 

plavání, florbalu, stolním tenisu apod.), z nichž jeden pomáhají organizovat. Taková činnost zahrnuje 

přípravu (pozvání účastníků, zajištění potřebných prostorů), realizaci (funkce rozhodčího, 

zapisovatele, pomocný personál) a vyhodnocení výsledků (tabulky na počítači, zaslání výsledků 

účastníkům). 

Pro žáky prvního ročníku se pravidelně připravují kurzy tzv. zážitkové pedagogiky, kde se kromě 

jiného ve velké míře realizují pohybové hry psychomotorické (kontaktní, motivační), dobrodružné aj., 

jejichž cílem je spolupráce, pomoc při plnění společného úkolu, dále soutěživé a bojové hry, hry pro 

rozvoj pohybové představivosti, tvořivosti a fantazie. 

 

Pojetí výuky 
Tělesná výchova je v učebním plánu zařazována v rozsahu 2 vyučovacích hodin v týdnu u čtyřletého 

maturitního a dvouletého nástavbového studia a 1 vyučovací hodiny u tříletých učebních oborů. Obsah 

předmětu je koncipován v návaznosti na obsah výuky na ZŠ do tematických okruhů, v jejich 

rámci je pak učivo členěno na poznatky, potřebné návyky a pohybové činnosti. Obsah učiva je 

prostředkem pro dosažení cílů jednotlivých etap vzdělání. Proto není učivo členěno do ročníků, ale 

učitel je vybírá v souladu s celkovou koncepcí daného předmětu, s konkrétními podmínkami školy 

(prostorové, materiální), konkrétní úrovní žáků (skupin, jednotlivců), jejich převažujícími pohybovými 

zájmy i vzhledem ke svému případnému speciálnímu pohybovému zaměření. 

Učitel by měl všem žákům nabídnout k osvojení základní učivo, které vychází ze standardu 

vzdělávání. Konkrétní úroveň osvojení závisí především na individuálních předpokladech žáků. Pro 

uspokojení zájmu, dovednosti i pohybového nadání jednotlivců, skupin, případně celé třídy slouží 

učivo rozšiřující. Toto učivo je nezávazné. Talentovaní žáci jsou připravováni a účastní se 

středoškolských her mládeže a sportovních olympiád. U žáků, kteří mají různé zdravotní problémy, je 

volen individuální přístup, a to zpravidla na základě zdravotního doporučení lékaře. Učitel ve vyšší 

etapě vzdělávání se musí při realizaci jednotlivých témat přesvědčit, do jaké míry si žáci osvojili učivo 

nižší etapy, v případě potřeby se k němu vrátit nebo ho využít k opakování a upevňování pohybových 

dovedností, k rozvoji pohybových schopností atd. Z výše naznačeného vyplývá, že zařazení 

rozšiřujícího učiva nebo vypuštění některého námětu základního učiva je v kompetenci učitele, který 

nejlépe zná předpoklady žáků a konkrétní podmínky školy. 

 

Hodnocení výsledků žáků 
Rozhodující pro vzdělání je směřování k dílčím a celkovým cílům a respektování individuálních 

předpokladů žáků. Proto hodnocení žáků vychází z diagnostiky žáků, z poznání jejich předpokladů, 

aktuálních možností, zdravotního stavu a pohybových zájmů. Rozhodující pro hodnocení žáků je 

přístup k předmětu, aktivita při jednotlivých činnostech a individuální změny (dovednostní, výkonové, 

postojové). 

 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
 
Komunikativní kompetence 

Absolventi by měli být schopni: 

- vyjadřovat se přiměřenou odbornou terminologií, 

- vyvozovat a interpretovat závěry na základě pozorovaných dějů 

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální kompetence 

Absolventi by měli být připraveni: 

- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně 

  reagovat, přijímat radu i kritiku, 

- pečovat o své fyzické i duševní zdraví. 

Sociální kompetence 

Absolventi by měli být schopni: 
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- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 

- aktivně se zapojovat do týmové práce, 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 

Absolventi byli schopni: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, 

- vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 

- volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností, vědomostí a       

  motorických dovedností nabytých dříve. 

 

Průřezová témata 
 

Občan v demokratické společnosti – podstatou je rozvoj schopností a dovedností potřebných 

k fungování demokratické společnosti. V žácích je vzbuzována úcta k materiálním a 

duchovním hodnotám. Rozvoj orientace v mediálních sděleních (zejména ekonomického 

charakteru, např. úrokové sazby, informace o hospodářské situaci, míra inflace apod. 

prohlubují se komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů.  

Informační a komunikační technologie - se v předmětu promítnou převážně v práci s 

informacemi (vyhledávání, zpracování a využití) v rámci vyhledávání údajů v matematických 

tabulkách, elektronické informace. 

Člověk a svět práce – žáci jsou připravováni, aby se mohli prosadit na trhu práce, aby získali 

potřebné matematické nástroje zejména v ekonomické oblasti (odhad nákladů a zisku, 

úrokové sazby apod.) 

 
Mezipředmětové vztahy 
 

- základy přírodních věd 

- občanská nauka 

- informační technologie 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Rozpis předmětu je uveden obecně v rámci celého studia daného oboru. Rozpis do konkrétních ročníků 
závisí na konkrétních motorických schopnostech žáků v každé třídě. Takové schopnosti mohou být 
různorodé a je nutné diverzifikovat předchozí zkušenosti žáků, obsazení tělocvičen, klimatické podmínky 
a především jejich motorické  dovednosti s výhledem do vyšších ročníků zvládnout tzv. „dynamický 
stereotyp“ 
 

 Žák: (název tématického celku) (název tématu) 

 
 
 
- chápe jedinečnost každého člověka i 
sebe sama, možnosti pohybového 
systému a jeho fungování 
- rozumí termínu civilizační choroby, 
posturální vady, kardiovaskulární 
nemoci 
- vysvětlí, jak se chránit proti civilizačním 
chorobám, co je zdravý životní styl 
- zvládá teoreticky a především prakticky 
poskytnutí první pomoci 
- handicapovaní žáci dokážou objektivně 
zhodnotit své pohybové možnosti a 
snaží se jich využít ve snaze přiblížit 
nebo vyrovnat se ostatním 
 
 
 
- dokáže posoudit případné nebezpečí 
- správně reaguje tak, aby se 
případnému nebezpečí dokázal vyhnout 
a v rámci dané situace jej případně 
dokázal odvrátit 
- zbytečně neriskuje a dodržuje zásady 
bezpečnosti při všech činnostech 
 
 
- zná složky IZS a ví jak funguje 
 
 
 
 
 
 
 
- rozlišuje a umí vysvětlit pojmy zátěž, 
únava, odpočinek, jednostranná zátěž, 
příčiny svalové nerovnováhy 
 
 
 

 
Všeobecné poznatky  
 
Pohybový systém 
Svalové dysbalance a posturální vady 
Možnosti rozvoje pohyblivosti – 
obratnosti, rychlosti, síly a vytrvalosti  
vzhledem k věku 
 
 
Péče o zdraví a zdravověda  
  
Hygiena a bezpečnost v TV 
Vliv rizikových faktorů (alkohol, drogy) 
na pohybový systém, výkon a zdraví 
Význam pravidelného pohybu a cvičení 
První pomoc při sportovních úrazech 
- vhodné sportovní činnosti pro žáky s 
různým zdravotním omezením (alergie, 
astma...)případně vhodné pohybové 
činnosti pro žáky uvolněné z TV (po 
domluvě s lékařem) 
- zásady omlouvání v hodinách TV 
 
Ochrana člověka za mimořádných 
situací 
- zásady chování při vzniku živelných 
pohrom, dopravních nehodách... 
- nezbytné dovednosti a praktické 
znalosti svépomoci a první pomoci 
- další poznatky a dovednosti z oblasti 
ochrany člověka za mimořádných situací 
 
Integrovaný záchranný systém, zásady 
přežití, sebeobrana, vzájemná pomoc 
 
 
 
 
 
Všeobecný tělesný a pohybový rozvoj 
Při všech tělovýchovných činnostech 
vycházet: 

 
 
2 vyučovací hodiny 
 
Rozvoj teoretických znalostí 
a praktických dovedností 
žáků jako základní potřeby 
pro odpovědný přístup k 
vlastnímu tělu a zdraví. 
 
2 vyučovací hodiny 
 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby 
se pohybové činnosti a 
dovednosti staly součástí 
jejich potřeb, životního stylu,   
náplní volného času, aby je 
chápali jako prostředek 
relaxace a nápravy 
případných negativních 
důsledků pracovního 
zatížení. 
 
 
2 vyučovací hodiny 
 
Výuka je zaměřena 
především na péči o zdraví, 
ochranu zdraví a 
bezpečnost při jakékoli 
pohybové činnosti. 
Žáci si také osvojují zásady 
bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě, vzájemné 
vazby a zásady 
respektování a ochrany 
přírody. 
 
 

- dle zaměření hodiny 
před každou 
pohybovou činností 
a protahovací cviky 
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- rozumí významu přípravy organismu 
(zahřátí, protažení) před pohybovou 
činností i významu péče o tělo (strečink, 
relaxace, zásady hygieny) po skončení 
pohybové činnosti 
- používá správné postupy a hodnotí 
svůj pohybový rozsah 
 
 
 
 
 
- rozumí významu protahovacích a 
posilovacích cvičení pro správné držení 
těla a prevenci před nemocemi 
pohybového aparátu 
 
 
 
 
 
- uvědomuje si nutnost správného 
dýchání především při zátěži organismu 
a osvojuje si zapojení bráničního 
dýchání 
 
 
 
 
 
 
- rozlišuje správné a vadné držení těla 
- dokáže správně ovlivnit držení 
vlastního těla 
- zvládne technicky správně kotoul vpřed 
a kotoul vzad, aplikuje tyto dovednosti 
na obměny kotoulu vpřed a vzad- kotoul 
letmo, kotoul schylmo 
- dokáže bezpečně provést stoj na rukou 
s dopomocí, u stěny, ve volném prostoru 
- zvládá základy přemetu stranou 
- bez obav zvládá přeskok přes nářadí s 
odrazovým můstkem i bez něho 
- přesvědčí se, že při správné pohybové 
koordinaci při cvičení na nářadí je 
prvořadá technika provedení cviku a 
není potřeba tolik síly 
- nacvičuje a umí dávat dopomoc jiným 
žákům 
 
 
- je schopen zhodnotit své pohybové 
možnosti a vybrat si vhodné rozvíjející 
činnosti z nabídky pohybových aktivit 
 
 
 
- volí správné sportovní vybavení 
odpovídající příslušné činnosti, 
přizpůsobuje se klimatickým podmínkám 

a) z pohybových dovedností, schopností 
a možností žáků 
b) z materiálního a prostorového 
zabezpečení TV školou 
Zahřátí organismu, uvolňovací, 
protahovací a posilovací cvičení je vždy 
prováděno se zřetelem na činnosti v 
hlavní části vyučovací hodiny = vhodné 
rozcvičení pro průpravná cvičení a 
nácvik: 
- jednotlivých atletických disciplín 
- gymnastiky 
- her 
Zařazení strečinku a kalanetiky do hodin 
TV 
 
Cvičení pro správné držení těla (nácvik 
správného posturálního stereotypu se 
zaměřením na posturální vady: kulatá 
záda, prohnutá záda, plochá záda), 
vhodná cvičení k odstranění svalových 
dysbalancí 
Relaxační a dechová cvičení 
Zařazení rytmické gymnastiky a 
aerobiku 
Především v úvodních hodinách 
zařazovat pro zlepšení kondice 
FARTLEK 
 
Gymnastika  
 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 
 Prostná: 
- gymnastická chůze, běh 
- pohyby paží, výdrže, statické cvičební 
tvary 
akrobacie: kotouly, překoty, přemet 
stranou, rondat, u pohybově vyspělých 
jedinců postupný nácvik přemetu vpřed, 
salta s odrazem z trampolíny 
Dle vyspělosti žáků nácvik jednoduché 
gymnastické sestavy 
 
Cvičení na nářadí: 
přeskoky 
hrazda – základní polohy, visy, výmyk, 
toč vzad, toč jízdmo... 
bradla – seznámení, popř. nácvik 
jednoduchých pohybových dovedností. 
komíhání, seskoky 
kruhy- vis střemhlav, vznesmo, 
komíhání, seskoky 
kladina- statické cvičební tvary, poskoky, 
seskoky 
 
MODERNÍ GYMNASTIKA 
Seznámení, nácvik a zdokonalovací 
cvičení s míčem, švihadlem, obručí, 
stuhou, při zájmu žáků nácvik 
jednoduché pódiové skladby 
 

vždy po každé 
výukové jednotce 

 
Veškerou činnost provádět 
tak, aby byla prováděna se 
zájmem žáků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cca 30% hodinové dotace 
 
Nácvik nových pohybových 
dovedností, zvyšování 
sebevědomí žáka, jeho 
osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cca 30% hodinové dotace 
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- zvládá správnou techniku běhu a startů 
- rozlišuje vhodnost použití jednotlivých 
druhů startů podle délky trati 
- prokáže úroveň svých rychlostních a 
vytrvalostních schopností při běhu, u 
středních a dlouhých tratí volní vlastnosti 
- soutěží s ostatními žáky o dosažení co 
nejlepších výkonů 
- trénuje a umí spojit rozběh s odrazem 
- dokáže správně provést skok do dálky 
 
 
- rozlišuje vrhy a hody 
- nacvičí a umí provést vrh koulí 
libovolnou technikou 
- bere v úvahu a respektuje 
bezpečnostní opatření (a rizika) 
především při vrhačských disciplínách 
 
 
- volí správné sportovní vybavení 
odpovídající příslušné činnosti 
- seznamuje se a postupně porozumí 
pravidlům jednotlivých her 
- dokáže používat získané dovednosti v 
jednotlivých herních situacích 
- rozlišuje správné postavení hráče v 
poli při jednotlivých hrách a chápe jeho 
význam na daném postu 
- fotbal: umí technicky správně ovládat 
míč nohou – vedení míče, používá různé 
způsoby přihrávek a kopů, umí 
zpracovat míč 
- házená: vyzkouší se základy herní 
činnosti jednotlivce 
- volejbal: zdokonaluje se ve správném 
odbití míče obouruč vrchem, spodem, 
zvládá alespoň jeden druh podání, 
chápe a zdokonaluje se v herních 
činnostech dle postavení v jednotlivých 
zónách 
- basketbal: nacvičuje driblink, dvojtakt, 
střelbu z různých pozic, používá různé 
způsoby přihrávek 
- florbal: ovládá techniku zpracování a 
vedení míčku holí, přihrávku, střelbu, 
rozlišuje rozdíly v metodice a pravidlech 
mezi malým a velkým florbalem 
- softbal: ovládá chytání do rukavice, 
hody a odhozy, trénuje odpaly a učí se 
správně vyhodnocovat herní situace 
hráče polaře a hráče na pálce 
- pálkovací hry: postupně se 
zdokonaluje v úderové technice a v 
pohybu při jednotlivých hrách 
 
 
 
- správně používá pádovou techniku a 
posuzuje vhodnost použití pádových 

Atletika  
Základy: běžecká abeceda 
Cíl: správné pohybové návyky při 
jednotlivých technikách běhu (dvojitá 
práce kotníku apod.) 
- nácvik startu 
- nácvik běhu pro jednotlivé tratě (sprint, 
čtvrtka, půlka, míle, vytrvalostní a 
přespolní běh) 
- skok daleký – nácvik rozběhové, 
odrazové, letové a dopadové fáze 
- skok vysoký – seznámení s 
jednotlivými styly, zaměření na 
rozběhovou, odrazovou a letovou fázi u 
flopu 
 
- vrhačské disciplíny – nácvik vrhu koulí, 
disk, oštěp 
 
 
 
 
 
Hry  
- u jednotlivých her se zaměřit na 
pravidla a na postupné a správné 
osvojování herních činností jednotlivce, 
herních kombinací,a herních systémů 
- postupně procvičovat u jednotlivých 
sportovních her a v jednotlivých 
skupinách (třídách) průpravná a herní 
cvičení, kondiční trénink, herní trénink 
- dle zájmu, schopností a dovedností 
žáků jednotlivých tříd se zaměřit na tyto 
hry: 
- fotbal (malá kopaná, futsal) 
- házená 
- volejbal 
- basketbal (streetball) 
- florbal 
- softbal 
- pálkovací hry – základy tenisu 
(možnost využití dvou tenisových stěn a 
dvou kurtů), badminton, stolní tenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozvoj schopností a volních 
vlastností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cca 30% hodinové dotace 
 
Rozvoj komunikace, 
spolupráce a soutěživosti – 
vždy v rámci fair play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 vyučovací hodiny 
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technik 
- seznámí se ze způsoby sebeobrany v 
různých krizových situacích –škrcení 
zepředu, škrcení zezadu, útočný úchop 
za část těla, napadení nožem, pokus o 
znásilnění 
 
 
 
- respektuje základní pravidla pobytu a 
pohybu v horském prostředí 
 
- nepřeceňuje svoje síly a ctí desatero 
zásad pohybu na sjezdovce 
- zvládne dle vlastních schopností a 
získaných dovedností bezpečně ovládat 
lyže (snowboard), mít je pod kontrolou a 
bezpečným způsobem (dle 
individuálních schopností) zvládnout 
sjezd 
- pomáhá při organizaci a účastní se 
open závodu ve slalomu (open= 
možnost jízdy na lyžích, ultrashortech, 
snowboardu) 
 
 
 
 

Úpoly  
 
- základy juda (úchopy, pády, 
parakotoul) 
- zásady osobní sebeobrany proti 
jednotlivým druhům napadení 
- základy jogy... 
 
 
 
 
Lyžařský výcvikový zájezd  
 
- doporučený pro žáky prvních ročníků 
tříletých učebních oborů 
  
- má zpracovaný samostatný plán 
lyžařského výcviku zaměřený především 
na: 
- základy alpského lyžování pro 
začátečníky 
- zdokonalovací výcvik a carving pro 
pokročilé 
- základy školního snowboardingu pro 
začátečníky 
- zdokonalovací výcvik snowboardingu 
pro pokročilé 
- výcvik na běžeckých lyžích (pro 
zájemce) 
 
 
 
 
 
 
Poznámka 
Dle klimatických podmínek lze zařazovat 
v zimním období vhodné druhy sportů a 
her na sněhu. 

 
Základy sebeovládání a 
seberegulace 
 
psychohygiena 
 
 
 
 
 
(1 týden) 
 
Utváření mezilidských 
vztahů v daném kolektivu, 
respektování se a vzájemná 
pomoc 
 
Hory: životní prostředí x 
lidské aktivity 
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INFORMATIKA 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 97 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecné cíle  

- naučí žáky pracovat s prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi; 

- připraví žáky k tomu, aby efektivně využívali prostředky informačních technologií jak 

v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělávání i výkonu povolání, 

ale i v soukromém a občanském životě; 

- umožní žákům pracovat se základním kancelářským softwarem a s dalším aplikačním 

programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, používaného 

v profesní oblasti); 

Charakteristika učiva 

- Předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s informačními a 

komunikačními prostředky a efektivně je využívali i v jiných předmětech, v dalším 

studiu, v soukromém a občanském životě. 

Pojetí výuky 

Výuka je organizována výhradně v učebnách IKT., kde jsou zajištěny tyto pomůcky: 

Osobní počítač, výukový software, Internet, nápovědy – tištěné i elektronické, kancelářský 

software, prezentace v Power Poinu a flashi, video, e-learning software, obrazové materiály, 

sešit. 

Hlavní vyučovací metodou je výklad učitele, samostatná práce i skupinová práce žáků, 

řešení problémových úloh, práce s odbornými texty, práce s informačními zdroji na internetu, 

e-learning. 

Platí zásady, že: 

- třída bude dělena na skupiny tak, aby u každé počítačové stanici seděl jeden žák; 

- těžištěm výuky je, že po výkladu a demonstraci bude následovat okamžité provádění 

praktických úkolů; 

- při výkladu budou použity vhodné prezentační pomůcky (dataprojektor apod.); 

- poznámky k učivu si budou žáci zaznamenávat do sešitů, nebo do dokumentu ve své 

složce; 

- využívány budou různé metody práce – frontální výklad, samostatná práce, skupinové 

vyučování, pozorování, ukázky na videu; 

- zásadní učivo (obsluha operačního systému, textové editory, tabulkové procesory) 

bude vysvětlováno v opakujících se celcích, které se ve vyšších ročnících budou 

zaměřovat na prohlubování znalostí; 

- k některým tématům budou žáci vyhledávat informace pomocí internetu; 

- vytvořené dokumenty si žáci mohou ukládat do svých složek v počítačové síti, v 

případě zájmu na přenosná media nebo odeslat elektronickou poštou. 
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Hodnocení výsledků  

- hodnocení známkou nebo bodovým systémem; 

- žák je hodnocen za grafickou úpravu, nápaditost, samostatnost a dovednost při 

zpracování daných témat; 

- žák vypracuje samostatný úkol, který je koncipován tak, aby žák prokázal nejen 

naučené znalosti, ale i vlastní nápaditost a dovednost; 

- praktická úloha (možnost týmové práce); 

- písemné zkoušení; 

- řešení jednoduchých testovacích praktických úloh; 

- dle charakteru činnosti lze užít i autoevaluační prvky; 

- klasifikace z předmětu vychází a řídí se klasifikačním řádem, který tvoří nedílnou 

součást ŠVP. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových 
témat 

Komunikativní kompetence 

Absolvent by měl být schopen: 

-  vhodně se prezentovat, argumentovat, obhajovat svá stanoviska; 

- vyjadřovat se adekvátně komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, umět 

klást otázky, formulovat odpovědi; 

- správně se vyjadřovat, používat odbornou terminologii a počítačovou symboliku; 

- v ústním i písemném projevu respektovat zásady kultury projevu i chování; 

- efektivně pracovat s informacemi. 

Personální kompetence 

Absolvent by měl být schopen: 

-  efektivně se vzdělávat, přijímat nové poznatky, být schopni samostudia v oblasti 

svého působení; 

- využívat všech informačních zdrojů při rozvoji svých vědomostí a dovedností; 

- stanovovat si samostatně reálné cíle a priority svých osobních schopností, pracovní i 

zájmové orientace; 

- efektivně využívat k vlastnímu rozvoji všech podnětů, ovládat aktivní přístup k 

podnětům okolí, 

- přijímat podněty spolupracovníků, klientů i jiných lidí, analyzovat je, adekvátně na ně 

reagovat. 

Sociální kompetence 

Absolvent by měl být schopen: 

- pracovat v týmu, aktivně jej spoluutvářet a orientovat k řešení zadaných úkolů; 

- budovat atmosféru založenou na vzájemné otevřené komunikaci s cílem předcházet 

možným konfliktním situacím; 

- předkládat a jasně formulovat vlastní podněty a návrhy, nezaujatě zvažovat podněty a 

návrhy druhých; 

- při řešení úkolů uplatňovat různé metody myšlení a myšlenkové operace; 
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- umět přesvědčit druhé vhodnou argumentací pro správné postupy, získat je k 

společnému řešení. 

 
Realizace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

- orientace v mediálních obsazích; 

- komunikační schopnosti – průřezově při práci s texty, samostatné práci, referátech atd. 

Člověk a svět práce 

- práce s informacemi, hledání, třídění a hodnocení informací; 

- pracovní úřady, inzerce a informace na internetu; 

- písemné vyjadřování při úřední korespondenci, hledání a vyplňování úředních 

formulářů. 

Informační a komunikační technologie 

-  řešení úkolů za pomoci PC a dalších prostředků ICT; 

- zpracování konkrétních výstupů (ročníkové práce, referáty) prostřednictvím PC. 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 

 

1. ročník Učivo 
počet 

hodin 

 

Žák: 

 

- zapne i vypne počítač, přihlásí 

se do počítačové sítě; 

- přizpůsobí prostředí 

operačního systému; 

- orientuje se v běžném systému 

– rozlišuje strukturu dat a 

možnosti jejich uložení, 

rozumí a orientuje se v 

systému adresářů, ovládá 

základní práce se soubory 

(vyhledávání, kopírování, 

přesun, mazání), umí odlišit a 

rozpoznat základní typy 

souborů a pracovat s nimi; 

- využívá nápovědy a manuálu 

pro práci se základním 

programovým vybavením; 

- má vytvořeny předpoklady učit 

se používat nové aplikace, 

zejména za pomoci manuálu a 

nápovědy; 

Práce s počítačem, operační systém, 

soubory, adresářová struktura, souhrnné 

cíle  
 

- princip práce počítače, základní a aplikační 

programové vybavení 

- operační systém a jeho prostředí (nabídka 

Start, spuštění programu) 

- okno programu a jeho prvky, manipulace s 

oknem, přepínání mezi více otevřenými 

okny 

- data, soubor, složka 

- souborový manažer (průzkumník) 

- ochrana autorských práv 

- nápověda, manuál 

 

 
14 

 

 

 

 

- vytváří jednoduchou 

prezentaci z několika slidů 

Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením 

 

Prezentační software 

 

- software pro tvorbu prezentací 

 

 

 
6 
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- rozumí principu internetu, IP 

adresa, DNS systém, pojem 

server, klient; 

- má základní přehled o 

službách internetu a možnosti 

jejich použití; 

- seznámí se s různými principy 

vyhledávání a umí 

prostřednictvím konkrétních 

vyhledávačů vyhledat dané 

téma; 

- používá základní funkce 

internetového prohlížeče; 

- je schopen si založit mailovou 

schránku, přečíst si zprávu, 

odpovědět na ni, přeposlat 

zprávu, napsat novou zprávu, 

dát si novou adresu do 

adresáře; 

- rozlišuje způsob práce s poštou 

přes www rozhraní nebo 

pomocí klienta; 

- seznámí se s druhy přímé 

komunikace a teoreticky je 

dovede použít; 

- posuzuje validitu informací s 

ohledem na další použití a 

informační zdroj 

Informační zdroje, celosvětová počítačová 

síť Internet 

 

- internet jako zdroj informací – jak internet 

pracuje, DNS 

- základní služby internetu 

- www práce s různými prohlížeči 

- vyhledávání na webu (fulltext, katalog) 

- off line komunikace prostřednictvím 

internetu – e-mail, elektronická konference, 

diskusní fórum 

- přímá (on-line) komunikace – chat, ICQ, IP 

telefonie 

 

4 

 

 

- samostatně umí vytvořit, 

upravit a uložit textový 

dokument; 

- zvládá základní typografická a 

estetická pravidla; 

- pracuje s odstavci, tabulátory, 

klávesovými zkratkami; 

- vkládá do textu obrázek nebo 

jiný text např. z internetu 

zkopírováním do schránky a 

následným vložením; 

Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením 

 

Textový editor 

 

- Software pro práci s textem (např. 

Microsoft Word, OpenOffice Writer) a 

seznámení s jeho prostředím 

- psaní textu na počítači, základní 

typografická pravidla 

- editace napsaného textu – přesun, 

kopírování, mazání, vyhledávání a 

nahrazování 

- formátování textu, vlastnosti písma, 

odstavce, styly 

 

 

 
9 
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- vkládání objektů do textu 

2. ročník Učivo 
počet 

hodin 

 

 

 

- zapne i vypne počítač, přihlásí 

se do počítačové sítě; 

- přizpůsobí prostředí operačního 

systému; 

- orientuje se v běžném systému 

– rozlišuje strukturu dat a 

možnosti jejich uložení, rozumí 

a orientuje se v systému 

adresářů, ovládá základní práce 

se soubory (vyhledávání, 

kopírování, přesun, mazání), 

umí odlišit a rozpoznat základní 

typy souborů a pracovat s nimi; 

- využívá nápovědy a manuálu 

pro práci se základním 

programovým vybavením; 

- má vytvořeny předpoklady učit 

se používat nové aplikace, 

zejména za pomoci manuálu a 

nápovědy; 

Práce s počítačem, operační systém, 

soubory, adresářová struktura, 

souhrnné cíle  

 

- princip práce počítače, základní a 

aplikační programové vybavení 

- operační systém a jeho prostředí 

(nabídka Start, spuštění programu) 

- okno programu a jeho prvky, 

manipulace s oknem, přepínání mezi 

více otevřenými okny 

- data, soubor, složka 

- souborový manažer (průzkumník) 

- ochrana autorských práv 

- nápověda, manuál 

 

 
4 

 

 

 

 

-  zná hlavní typy grafických 

formátů, na základní úrovni 

grafiku tvoří a upravuje; 

- používá běžné základní a 

aplikační programové 

vybavení; 

Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením 

 

Práce s grafikou 

 

- software pro práci s bitmapovou 

grafikou 

- rastrová grafika, editační funkce 

- ukládání grafických dat 

- běžné grafické formáty a jejich 

vlastnosti 

- konverze mezi formáty (změna počtu 

barev, rozlišení, ztrátovost grafické 

informace) 

- sdílení a výměna dat, jejich import a 

export 

- software pro práci s vektorovou 

grafikou 

 

 

 
14 
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- základní funkce vektorového editoru 

- samostatná tvorba grafiky 

 

 

 

- chápe specifika práce v síti 

(včetně rizik), využívá jejích 

možností a pracuje s jejími 

prostředky; 

- samostatně komunikuje 

elektronickou poštou, ovládá i 

zaslání přílohy, či naopak její 

přijetí a následné otevření; 

- využívá další funkce 

poštovního klienta 

(organizování, plánování…); 

- ovládá další běžné prostředky 

online a offline komunikace a 

výměny dat; 

Práce v lokální síti, elektronická 

komunikace, komunikační a 

přenosové možnosti Internetu  

 

- počítačová síť, server, pracovní 

stanice 

- připojení k síti 

- specifika práce v síti, sdílení 

dokumentů a prostředků 

- e-mail, organizace času a plánování, 

chat, messenger, videokonference, 

telefonie, FTP... 

 

 
8 

 

 

 

 

- ovládá běžné práce s 

tabulkovým procesorem a 

databází (editace, vyhledávání, 

filtrování, třídění, matematické 

operace, základní funkce, 

tvorba jednoduchého grafu, 

příprava pro tisk, tisk); 

Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením  

 

Tabulkový procesor 

 

- software pro práci s tabulkami (např. 

Microsoft. Excel, OpenOffice Calc) – 

seznámení s prostředím programu 

- struktura tabulek a typy dat 

- vzorce, vestavěné funkce 

- formátování tabulek 

- filtrování, třídění 

- tvorba grafů 

- zpracování zadaných informací do 

tabulky, vkládání objektů do tabulek 

- tisk 

- tvorba tabulky z oboru 

 

 

 
7 

3. ročník Učivo 
počet 

hodin 

Žák: 
Práce s počítačem, operační systém, 

soubory, adresářová struktura, 
6 
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souhrnné cíle 

 

Údržba a bezpečnost systému 

- seznámí se s pojmy vir, červ, 

hoax, adware, spyware a ví jak 

se jim bránit (antivirové 

programy). 

- viry, červi, hackeři a ochrana proti 

nim 

- spyware a adware, spam a ochrana 

proti němu 

 

 

 

 

 

- samostatně umí vytvořit, 

upravit a uložit textový 

dokument; 

- zvládá základní typografická a 

estetická pravidla; 

- pracuje s odstavci, tabulátory, 

klávesovými zkratkami; 

- vkládá do textu obrázek nebo 

jiný text např. z internetu 

zkopírováním do schránky a 

následným vložením; 

Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením  

 

Textový editor 

 

- Software pro práci s textem (např. 

Microsoft Word, OpenOffice Writer) 

a seznámení s jeho prostředím 

- psaní textu na počítači, základní 

typografická pravidla 

- editace napsaného textu – přesun, 

kopírování, mazání, vyhledávání a 

nahrazování 

- formátování textu, vlastnosti písma, 

odstavce, styly 

- vkládání objektů do textu 

 

 

 
8 

 

 

 

 

- ovládá běžné práce s 

tabulkovým procesorem a 

databází (editace, vyhledávání, 

filtrování, třídění, matematické 

operace, základní funkce, 

tvorba jednoduchého grafu, 

příprava pro tisk, tisk); 

Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením  

 

Tabulkový procesor 

 

- software pro práci s tabulkami (např. 

Microsoft. Excel, OpenOffice Calc) – 

seznámení s prostředím programu 

- struktura tabulek a typy dat 

- vzorce, vestavěné funkce 

- formátování tabulek 

- filtrování, třídění 

- tvorba grafů 

- zpracování zadaných informací do 

tabulky, vkládání objektů do tabulek 

- tisk 

- tvorba tabulky z oboru 

 

 

 
8 

 

 

 

Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením 
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- vytváří a publikuje online 

prezentaci z několika slidů 
Prezentační software 

- software pro tvorbu prezentací 

6 

 

 

 

 

 

- má přehled o možnostech 

zálohování 

- orientuje se v komprimaci dat 

- vybírá a používá vhodné 

programové vybavení pro 

řešení běžných konkrétních 

úkolů; 

Práce s počítačem, operační systém, 

soubory, adresářová struktura, 

souhrnné cíle 

 

Zálohování a archivace dat 

 

- komprese dat  

- prostředky zabezpečení dat před 

zneužitím a ochrany dat před 

zničením  

 

 

 

 

 

 
3 
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EKONOMIKA 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64  

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 

Obecné cíle 
V ekonomické oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale 

na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K této přípravě je třeba vybraných 

vědomostí a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci ekonomického, sociálního a 

právního vědomí žáků a k posilování jejich gramotnosti. Rozvíjejí se především kompetence k 

pracovnímu uplatnění, aby žáci měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném 

oboru a povolání a měli reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách 

v oboru. 

 

Charakteristika učiva 
Učivo se zaměřuje na tematické celky, které vymezují základní ekonomické pojmy, podstatu 

podnikových činností, postavení zaměstnanců v podniku a uplatnění na trhu práce. Obsah 

předmětu vychází z odborného okruhu rámcového vzdělávacího programu, je vyučován v 2. a 

3. ročníku v dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. Úkolem výuky je umožnit teoreticky a 

prakticky poznat základní ekonomické činnosti související s provozem výrobních podniků a s 

jejich hospodařením, osvojit si základní ekonomické pojmy a vztahy v tržním hospodářství a 

získat základní vědomosti o principech a pracovních metodách uplatňovaných v těchto 

ekonomických činnostech. 

Žáci jsou připravováni na možnost samostatného podnikání v oboru. Získávají poznatky o 

možnostech podnikání v oboru a povinnostech podnikatele, dále základní znalosti o 

hospodaření podniku, naučí se vypočítat mzdy a pojištění, orientují se v daňové soustavě. 

 

 
Výukové metody 
Základní metody výuky vysvětlování a výklad jsou doplněny o diskuze k jednotlivým 

tématům s využitím znalostí žáků z běžného života. Dále je to samostatné řešení úkolů, 

skupinová práce, práce s aktuálními informacemi s využitím informačních technologií, 

internetu, video.  

 

Hodnocení výsledků žáků 
Základem pro hodnocení je průběžné ústní zkoušení ze znalostí jednotlivých tematických 

celků. Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Při ústním zkoušení je kladen důraz na 

souvislost projevu a jeho věcnou správnost a aplikaci znalostí v praxi. U písemného projevu je 

kladen důraz na věcnou správnost, přesnost a přehlednost. Při klasifikaci je také zohledněna 

práce žáka v hodině a jeho zájem o danou problematiku. 

 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

- žáci v předmětu ekonomika reagují na hospodářské dění v české i mezinárodní 

ekonomice, prezentují svoje názory, vysvětlují je a obhajují 
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- formulují své myšlenky srozumitelně, aktivně se účastní diskusí, vyjadřují se a 

vystupují v souladu se zásadami kultury osobního projevu a společenského chování. 

- prezentují své vědomosti v návaznosti na předměty odborné a zkušenosti z osobního 

života  

- učí žáky, jak se chovat v různých situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků svých 

znalostí ze strany jiných lidí, adekvátně na něho reagovat, přijímat radu i kritiku 

- žáci jsou schopni pracovat samostatně i v týmu, přijímat a odpovědně plnit svěřené 

úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních 

konfliktů 

- žáci jsou schopni porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení 

problému, zhodnotit dosažený výsledek. 

- při získávání informací využívají prostředků informačních technologií, vyhledávají 

informace na internetu 

- při řešení praktických ekonomických úkolů využívají různých matematických postupů 

- na základě získaných informací si vytváří reálnou představu o možnostech uplatnění 

na trhu práce v daném oboru, o pracovních a platových podmínkách v oboru, znají 

práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – podstatou je rozvoj schopností a dovedností potřebných 

k fungování demokratické společnosti. V žácích je vzbuzována úcta k materiálním a 

duchovním hodnotám. Rozvoj orientace v mediálních sděleních (zejména ekonomického 

charakteru, např. úrokové sazby, informace o hospodářské situaci, míra inflace apod. 

prohlubují se komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů.  

Informační a komunikační technologie - se v předmětu promítnou převážně v práci s 

informacemi (vyhledávání, zpracování a využití) v rámci vyhledávání údajů v matematických 

tabulkách, elektronické informace. 

Člověk a svět práce – žáci jsou připravováni, aby se mohli prosadit na trhu práce, aby získali 

potřebné matematické nástroje zejména v ekonomické oblasti (odhad nákladů a zisku, 

úrokové sazby apod.) 

 

Mezipředmětové vztahy 
- matematika 

- hospodářské výpočty 

- občanská nauka 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
  

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 2. ročník 

 Žák: (název tématického celku)  

- správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

- vysvětluje pojem životní úroveň 

obyvatelstva 

- objasňuje podstatu a fungování 

hospodářského procesu 

- posoudí vliv ceny na nabídku a 

poptávku  

1. Základy tržní ekonomiky  

- potřeby, statky, služby, životní 

úroveň 

- hospodářský proces, výroba, 

výrobní faktory 

- charakteristika trhu, zboží, nabídka 

a poptávka, tržní rovnováha 

- souhrnné opakování celku 

10 

 Žák: (název tématického celku)  

- orientuje se v právních formách 

podnikání a popíše jejich základní 

znaky 

- posuzuje vhodné formy podnikání 

pro obor 

2. Podnikání, podnikatel  

- podstata podnikání 
- právní formy 

- obchodní korporace 

- živnostenské podnikání 
- souhrnné opakování celku 

10 

 Žák: (název tématického celku)  

- vyhledává informace o nabídkách 

zaměstnání  

- připravuje odpověď na nabídku 

zaměstnání 

- orientuje se v pracovně právních 

vztazích  

- popisuje obsah pracovní smlouvy 

ve svém oboru 

- na příkladech vysvětluje a 

vzájemně porovnává druhy 

odpovědnosti za škody ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele 

 3. Zaměstnanci  

- zaměstnání, hledání zaměstnání, 

služby úřadu práce 

- přijímací pohovor 

- pracovněprávní vztahy: 
o vznik a ukončení 

pracovního poměru 
o pracovní smlouva 

- organizace práce na pracovišti 
- povinnosti a práva zaměstnance a 

zaměstnavatele 

- druhy škod, odpovědnost 

zaměstnance a zaměstnavatele  

- odměňování  
o základní mzda 
o hrubá a čistá mzda 
o odvody ze mzdy 
o výpočet mzdy 

- souhrnné opakování 
  

13 

 
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 3. ročník 
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 Žák: (název tématického celku)  

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku 

- charakterizuje vlastní a cizí zdroje 
- rozlišuje jednotlivé druhy nákladů a 

výnosů 

- řeší jednoduché výpočty výsledku 

hospodaření 

- řeší jednoduché kalkulace ceny  

1. Podnik, majetek podniku a 

hospodaření podniku  

- struktura majetku, dlouhodobý 

majetek, oběžný majetek 

- struktura zdrojů krytí majetku, 

vlastní a cizí zdroje 

- náklady, výnosy, výsledek 

hospodaření 

10 
  
  
 

 Žák: (název tématického celku)  

- orientuje se v platebním styku 

- vyplňuje doklady související 

s pohybem peněz 

- řeší jednoduché výpočty mezd 
- orientuje se v daňové soustavě 

- řeší jednoduché příklady výpočtu 

daně z přidané hodnoty a daně z 

příjmu 

- počítá sociální zdravotní pojištění 

2. Peníze, mzdy, daně a pojistné  

- bankovnictví a peníze,  

- hotovostní a bezhotovostní platební 

styk 

- daňová soustava a státní rozpočet 

- sociální a zdravotní pojištění  
- úvěry a půjčky, úroková míra 

- inflace 

- souhrnné opakování 

12 

 Žák: (název tématického celku)  

- určuje osoby oprávněné vést 

daňovou evidenci 

- vyhotovuje daňový doklad  
- provádí zápisy do deníku příjmů a 

výdajů 

 3. Daňová evidence  

- zásady a vedení daňové evidence 

- deník příjmů a výdajů 
- oceňování majetku a závazků 

v daňové evidenci 

- základ daně 

- daňové přiznání 

- souhrnné opakování 

9 
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STOLNIČENÍ 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 145 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Obecné cíle 
Předmět stolničení je jedním ze stěžejních předmětů ve vzdělávacím oboru kuchař-číšník.. 

Výuka tohoto předmětu je úzce spjata s dalšími odbornými předměty jako společenská 

výchova, technologie, potraviny a výživa, ekonomika, odborný výcvik a speciální 

obsluha.Cílem předmětu je poskytnout žákům znalosti o technice obsluhy, o způsobech 

odbytu výrobků, možnostech nabídky.Žáci jsou vedeni k profesionálnímu chování jak při 

jednotlivých způsobech jednoduché, složité i slavnostní obsluhy, tak i ke společenskému 

chování a vystupování ve styku s hosty.Jsou vedeni k samostatné práci, k dodržování zásad 

hygieny a bezpečnosti, ke správné technice obsluhy. 

 
Charakteristika učiva 
  Učivo je rozděleno do tématických celků, které postupují od základních.h znalostí po 

složitější, zahrnuje společenskou výchovu, znalost inventáře a vybavení na úseku obsluhy, 

pravidla jednoduché a složité obsluhy, různé typy slavnostních hostin, práce v barmanství a 

obsluha v ubytovacích zařízeních a dopravních prostředcích. 

 

Pojetí výuky 
Výuka je vedena především formou výkladu, audiovizuální techniky, předvedení, diskuse, 

práce ve skupinách, samostatná práce. 

 

Pomůcky 

Při  výuce jsou používány učebnice, odborné knihy a časopisy, videokazety a jiný obrázkový 

materiál. 

 

Hodnocení výsledků žáků 
 

Používá se především forma písemná, testy a ústní zkoušení. Žáci mají za úkol vypracovat i 

praktické  zadání např. sestavování jídelních lístků, menu, nákresy zakládání inventáře apod. 

Žákovy kompetence jsou hodnoceny průběžně během studia. Závěrečné hodnocení po 

ukončení studia  je prováděno formou závěrečné písemné práce, praktickým předvedením 

odborných dovedností a ústní zkouškou. K závěrečným zkouškám jsou předem vypracovány 

náměty a otázky.  

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
- žáci získávají základní přehled o realizaci české a mezinárodní kuchyně 

- formulují své myšlenky srozumitelně, aktivně se účastní diskusí, vyjadřují se a 

vystupují v souladu se zásadami kultury osobního projevu a společenského chování. 
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- prezentují své vědomosti v návaznosti na předměty odborné a zkušenosti z osobního 

života  

- učí žáky, jak se chovat v různých situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků svých 

znalostí ze strany jiných lidí, adekvátně na něho reagovat, přijímat radu i kritiku 

- žáci jsou schopni pracovat samostatně i v týmu, přijímat a odpovědně plnit svěřené 

úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních 

konfliktů 

- žáci jsou schopni porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení 

problému, zhodnotit dosažený výsledek. 

- při získávání informací využívají prostředků informačních technologií, vyhledávají 

informace na internetu 

- při řešení praktických si vytváří reálnou představu o možnostech uplatnění na trhu 

práce v daném oboru, o pracovních a platových podmínkách v oboru, znají práva a 

povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků. 

 

Mezipředmětové vztahy 
- občanská nauka 

- odborný výcvik 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE 

 

 

TÉMATICKÉ CELKY 

 

Počet hodin 

1. ročník      

 

  

ŽÁK   

- vysvětlí význam pohostinství  pro 

ekonomiku státu  

1. tématický celek 

Význam předmětu  

- historie pohostinství 

- způsoby obsluhy v minulosti 

1 

-dodržuje platné hygienické předpisy při 

práci v obsluze 

- zdůvodní dodržování bezpečnosti při 

práci v obsluze 

- dodržuje ustanovení týkající se BOZ a 

požární prevence 

 

 

2. tématický celek 

Bezpečnost a hygiena při 

práci  

 

3 

-vysvětlí pojem osobnost číšníka 

uplatňuje vlastnosti profesní, všeobecné 

znalosti i praktické dovednosti,morální a 

charakterové vlastnosti 

-vysvětlí chování k hostům, 

spolupracovníkům i způsoby chování při 

jídle 

- charakterizuje pomůcky číšníka 

3. tématický celek 

Společenská výchova  

 

- osobnost číšníka 

- základní pravidla 

společenského chování 

- chování číšníka k hostům 

- chování u stolu 

7 

-orientuje se v rozdělení inventáře podle 

použití v obsluze a podle použitého 

materiálu 

- pracuje s inventářem, vhodně ho 

používá podle způsobu servisu 

podávaného pokrmu a nápoje 

- popíše ošetřování a uložení 

- popíše přípravu pracoviště před 

zahájením provozu 

4. tématický celek 

Restaurační inventář a 

vybavení  

8 

- vysvětlí jak, proč a kdy použít vhodné 

způsoby nabídky a prodeje, kde použít 

vhodný způsob obsluhy, čím se od sebe 

liší 

 

5. tématický celek 

Základní pravidla obsluhy  

 

- způsoby obsluhy 

- způsoby nabídky 

- způsoby prodeje 

- evidence a placení jídel a 

nápojů  

7 

- vysvětlí rozdíl mezi druhy jídelních 

lístků 

- vysvětlí význam a použití 

6. tématický celek 

Jídelní lístky  

- druhy, jednoduché menu 

5 
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gastronomických pravidel 

 

- popíše náležitosti jídelních lístků á la 

carte a menu 

- gastronomická pravidla 

- náležitosti 

- pořadí 

- popíše způsoby podávání různých druhů 

jídel při jednoduché obsluze 

7. tématický celek 

Podávání pokrmů  

- technika  obsluhy 

- zásady při servisu různých 

denních jídel, snídaně, 

svačina, oběd, večeře 

- jednoduchá obsluha 

8 

- orientuje se v řazení nápojů 

v nápojovém lístku 

- vysvětlí teploty jednotlivých druhů 

nápojů 

- popíše servis nápojů 

8. tématický celek 

Podávání nápojů  

- nápojový lístek 

- teploty nápojů 

- servis různých druhů 

teplých, studených, 

alkoholických i 

nealkoholických nápojů 

8 

- charakterizuje různé způsoby organizace 

práce v odbytovém středisku 

- vysvětlí úkoly pracovníků 

v jednotlivých způsobech obsluhy 

9. tématický celek 

Systémy obsluhy  

- vrchního číšníka, obvodový, 

etážový, table d´hote, 

francouzský 

4 

 

 

2. ročník   

 

- vysvětlí použití francouzského systému 

obsluhy 

- vysvětlí náplně jednotlivých funkcí 

v tomto systému 

- zdůvodní způsob nabídky v tomto 

systému 

- popíše způsob servisu jídel při složité 

obsluze 

 

Seznámení s tematickým 

plánem, upevňování 

vědomostí 1.ročníku 

(1hodina) 

1. tématický celek 

Složitá obsluha – základní 

forma  

-francouzský systém obsluhy 

- složitá snídaně 

- složitý oběd 

- složitá večeře 

 

18 

- vysvětlí jaký je rozdíl mezi 

jednoduchým a složitým restauračním 

menu 

-používá pravidla pro sestavování menu 

2. tématický celek 

Složité restaurační menu  

 

zásady pro sestavování 

-gastronomická pravidla 

  

3 

 

- popíše podmínky v pivním skladu 

- vysvětlí funkci všech částí pivního 

zařízení, tzn. tlakového, chladícího 

- popíše údržbu pivního vedení, jeho 

hygienu 

-objasní práci ve výčepu 

3. tématický celek 

Pivní zařízení  

6 

- vysvětlí pojem společensko-zábavní 

středisko 

4. tématický celek 

Kavárny  

5 
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- vysvětlí vhodné pokrmy a nápoje 

vhodné do kavárny 

- vysvětlí rozdíl mezi kavárenskou a 

restaurační obsluhou 

- vysvětlí přípravu a servis různých druhů 

káv 

 

- druhy kaváren 

- příprava na provoz 

- sortiment 

- kavárenský servis 

- popíše různé způsoby servisu vín 

- vysvětlí rozdíly mezi různými druhy vín 

- orientuje se ve způsobu skladování vín 

-doporučí vhodné pokrmy do vinárny 

5. tématický celek 

Vinárny  

- druhy, vybavení 

- nabídka  a servis vín 

- druhy vín, značení 

5 

   

- vysvětlí rozdíly mezi základní a vyšší 

formou složité obsluhy 

- vysvětlí postupy při úpravě jídel u stolu 

7. tématický celek 

Složitá obsluha – vyšší forma  

 

- charakteristika této obsluhy 

-práce u stolu hosta 

příprava studených předkrmů, 

salátů 

-flambování 

- dranžírování 

- příprava dalších speciálních 

pokrmů 

Upevňování získaných 

vědomostí  

 

12 

 

 

 

3. ročník  

 

- vysvětlí pojem etážový servis 

- popíše způsoby objednávky na pokoj, 

způsoby placení a servisu 

- charakterizuje obsluhu v dopravních 

prostředcích 

 

Seznámení s tematickým 

plánem, opakování učiva 

2.ročníku (1hodina) 

 

1. tématický celek 

Etážový servis, servis 

v dopravních prostředcích 

 

 

5 

 

- popíše pracoviště barmana, jeho 

pomůcky, základní suroviny pro přípravu 

míšených nápojů 

- vysvětlí rozdíl  v přípravě 

-popíše rozdělení a přípravu míšených 

nápojů, způsoby servisu 

2. tématický celek 

Bary, míšené nápoje 

 

9 

- rozliší slavnostní hostiny podle způsobu 

obsluhy a nabídky 

- vysvětlí znaky banketu, způsob 

objednávky, sestavování slavnostního 

menu, způsob přípravy slavnostních 

tabulí, obsluhu při banketu 

- vysvětlí rozdíl mezi recepcí a rautem 

-popíše přípravu nabídkových stolů, 

3. tématický celek 

Slavnostní hostiny  

- banket 

- slavnostní menu 

- slavnostní tabule 

- servis nápojů a pokrmů při 

banketu 

- raut 

31 
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způsob obsluhy a povinnosti 

obsluhujících 

- charakterizuje rozdíly mezi druhy 

zvláštních slavnostních hostin 

 

 

 

 

- zvláštní druhy slavnostních 

hostin 

- pokyny k SOP 

 

Upevňuje vědomosti a 

znalosti k závěrečné zkoušce 

(2hodiny) 
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TECHNOLOGIE 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 227 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Obecné cíle 
Cílem předmětu technologie je poskytnout žákům informace o přípravě, úpravě a zpracování 

surovin, potravin a nápojů, které potřebují pro přípravu nápojů a jídel.. Technologie je 

předmětem stěžejním, je spjata s ostatními odbornými předměty jako potraviny a výživa, 

ekonomika a speciální technologie. Žáci jsou vedeni k samostatné práci, ke znalosti   

technologických postupů a uplatňování zásad hygieny a bezpečnosti. 

 

 

Charakteristika učiva 
 Učivo je rozděleno do několika tématických celků, postupuje od základních znalostí 

po složité, zahrnuje znalost různých tepelných úprav, předběžných úprav, znalost 

technologických postupů běžných pokrmů české kuchyně. Výuka je vedena hlavně formou 

výkladu a audiovizuální techniky. 

 

Pojetí výuky 
Uplatňuje se hlavně metoda výkladu, samostatné práce a samostudia. 

 

Pomůcky 

Při výuce jsou použity učebnice, různé receptury pokrmů, odborné knihy a časopisy a 

videokazety 

 

Hodnocení výsledků žáků 
 

Používá se především forma písemná, testy, ústní zkoušení. Žáci jsou hodnoceni i za uložené 

domácí úkoly např. normování, výpočty výtěžnosti jídel. Žákovy kompetence jsou hodnoceny  

v průběhu školního roku. Závěrečné zkoušky jsou vedeny formou písemnou, praktickou a 

ústní. Žákům jsou k této zkoušce předem zadány náměty a otázky. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
- žáci získávají základní přehled o realizaci české a mezinárodní kuchyně 

- formulují své myšlenky srozumitelně, aktivně se účastní diskusí, vyjadřují se a 

vystupují v souladu se zásadami kultury osobního projevu a společenského chování. 

- prezentují své vědomosti v návaznosti na předměty odborné a zkušenosti z osobního 

života  

- učí žáky, jak se chovat v různých situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků svých 

znalostí ze strany jiných lidí, adekvátně na něho reagovat, přijímat radu i kritiku 

- žáci jsou schopni pracovat samostatně i v týmu, přijímat a odpovědně plnit svěřené 

úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních 

konfliktů 
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- žáci jsou schopni porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení 

problému, zhodnotit dosažený výsledek. 

- při získávání informací využívají prostředků informačních technologií, vyhledávají 

informace na internetu 

- při řešení praktických si vytváří reálnou představu o možnostech uplatnění na trhu 

práce v daném oboru, o pracovních a platových podmínkách v oboru, znají práva a 

povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků. 

 

Mezipředmětové vztahy 
- český jazyk a literatura 

- občanská nauka 

- odborný výcvik 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 

 
VÝSTUPY A 

KOMPETENCE 

TÉMATICKÉ CELKY POČET HODIN 

l. ročník  

 

Žák 

  

- uplatňuje znalosti o 

hygienických a 

bezpečnostních předpisech 

1. tématický celek  

Hygienické a bezpečnostní 

požadavky na provoz 

gastronomické výroby 

6 

- orientuje se ve způsobech 

předběžné úpravy surovin 

2. tématický celek  

Předběžná příprava surovin 

rostlinného a živočišného 

původu 

9 

- vysvětlí rozdíl mezi 

jednotlivými tepelnými 

úpravami jídel 

3. tématický celek  

Základní tepelné úpravy 

13 

- orientuje se v recepturách  4. tématický celek  

Normování 

5 

- vysvětlí rozdělení 

polévek,druhy vývarů, 

přípravu polévkových 

doplňků 

5. tématický celek  

Polévky 

12 

-vysvětlí rozdělení omáček, 

jejich použití, přípravu 

- vysvětlí technologické 

postupy základních a běžných 

omáček 

5. tématický celek  

Omáčky 

10 

- orientuje se v surovinách na 

přípravu příloh k jídlům 

- vysvětlí jejich význam 

- vysvětlí přípravu běžných 

druhů příloh 

6. tématický celek  

Přílohy 

13 

- popíše význam bezmasých 

pokrmů 

- vysvětlí přípravu těchto jídel 

z různých druhů surovin 

- popíše význam moučných 

pokrmů a moučníků 

vysvětlí přípravu těst a 

moučných pokrmů a 

moučníků 

7. tématický celek  

Bezmasé pokrmy 

16 

 

 

 

2. ročník  

 

Úvod, upevňování základních 

znalostí kuchaře – učivo 

1.ročníku  

 

 

 

11 
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- popíše základní znalosti 

v přípravě polévek, omáček, 

příloh  

- vysvětlí dělení hovězího 

masa 

- popíše použití jednotlivých 

částí 

- uvede postupy přípravy 

běžných pokrmů 

 

 

1. tématický celek  

Hovězí maso 

 

- vysvětlí dělení telecího masa 

- popíše použití jednotlivých 

částí k tepelným úpravám 

- vysvětlí postupy přípravy 

běžných pokrmů 

2. tématický celek  

Telecí maso 

7 

- popíše dělení vepřového 

masa na části 

- orientuje se v použití 

jednotlivých částí 

-vysvětlí technologické 

postupy přípravy pokrmů 

3. tématický celek  

Vepřové a uzené maso 

14 

- vysvětlí význam těchto 

druhů masa, jejich dělení 

- uvede tepelné úpravy 

pokrmů z těchto mas 

4. tématický celek  

Skopové, jehněčí, kůzlečí a 

králičí maso 

5 

- vysvětlí význam těchto 

druhů mas 

- popíše jejich dělení a použití 

při přípravě jídel 

- vysvětlí přípravu tradičních 

pokrmů z těchto druhů mas 

5. tématický celek  

Ryby, drůbež, zvěřina 

19 

- vysvětlí zásady přípravy 

mletého masa, způsoby 

použití, druhy mletých mas 

- popíše tepelné úpravy a 

postupy přípravy jídel 

z mletých mas 

6. tématický celek  

Mleté masa 

10 

3. ročník    

 

- rozvíjí vědomosti 

získané v 1. a 2. 

ročníku 

- prokáže vědomosti ve 

vhodném zvolení 

druhů mas na přípravu 

minutkových pokrmů 
- ovládá technologické 

postupy minutkové 

úpravy masa hovězího, 

telecího, vepřového, 

 

Úvod, upevňování 

vědomostí  

Příprava pokrmů na 

objednávku  

- opakování a 

upevňování učiva 1.a 

2.ročníku 

- příprava minutkových 

pokrmů z jatečních 

druhů mas, ryb, 

drůbeže, zvěřiny 

23 
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ryb, drůbeže, zvěřiny 
- vysvětlí správný 

postup přípravy šťávy 

- uvede vhodné přílohy 

k minutkovým 

pokrmům z hlediska 

biologického a 

estetického 
- opakuje a ověřuji si 

znalosti potřebné 

k závěrečným 

zkouškám 
 

- příprava šťávy 

- příprava pokrmů na 

anglický způsob 

- příprava bezmasých 

pokrmů na objednávku 

- dokončování pokrmů 

před hostem, vhodné 

přílohy 

 

 

upevňování vědomostí 

k závěrečným zkouškám 

- vysvětlí význam 

studených předkrmů 

- uvede vhodné 

suroviny na přípravu 

studených předkrmů a 

pokrmů a vhodnou 

úpravu na talíři 

- prokáže vědomosti 

v přípravě výrobků 

studené kuchyně 

- vyjmenuje jednotlivé 

druhy ryb vhodné pro 

úpravu ve studené 

kuchyni 

- charakterizuje a popíše 

výrobu 

majonézy,aspiku,maso

vé pěny,galantin a 

paštik 

- zvolí vhodnou 

kombinaci surovin při 

přípravě studených 

mís 

- uvede speciality 

studené kuchyně 

- vyjmenuje vhodné 

druhy pečiva 

používané ve studené 

kuchyni 

- opakuje a ověřuji si 

znalosti potřebné 

k závěrečným 

zkouškám 
 

 

Pokrmy studené kuchyně  

- studené předkrmy a 

pokrmy : rozdělení, 

význam, úprava na 

talíři 

- úprava základních 

výrobků studené 

kuchyně 

- koktejly 

- chlebíčky, chuťovky, 

plněná zelenina, 

složité saláty 

- výrobky ze sýrů a 

vajec 

- výrobky z ryb 

- masové pěny, 

galantiny, paštiky a 

speciality studené 

kuchyně 

- příprava nářezů a 

studených mís 

- pečivo používané ve 

studené kuchyně 

 

upevňování vědomostí 

k závěrečným zkouškám 

20 

 

- vyjmenuje druhy 
Teplé předkrmy  

- charakteristika teplých 

6 
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teplých předkrmů a 

vysvětlí jejich význam 

- popíše zvláštnosti 

podávání některých 

druhů teplých 

předkrmů 

- opakuje a ověřuji si 

znalosti potřebné 

k závěrečným 

zkouškám 
 

 

předkrmů 

- teplé předkrmy 

z masa, vnitřností, 

drůbeže, ryb 

- teplé předkrmy ze 

zeleniny a ovoce 

- teplé předkrmy z vajec 

a sýrů 

upevňování vědomostí 

k závěrečným zkouškám 

 

- zdůvodní použití 

typických surovin při 

přípravě jednotlivých 

druhů těst 

- ovládá základní 

technologické postupy 

při přípravě teplých a 

studených moučníků a 

teplých a studených 

nápojů 

- popíše vhodný výběr 

surovin na přípravu 

ovocných salátů 

- prokazuje znalost 

vhodné kombinace 

moučníků při 

uplatnění 

gastronomických 

pravidel 

- opakuje a ověřuji si 

znalosti potřebné 

k závěrečným 

zkouškám 
 

 

Technologické postupy 

přípravy moučníků a 

nápojů  
- rozdělení 

jednoduchých a 

složitých moučníků 

- význam surovin při 

úpravě moučníků 

- studené a teplé 

moučníky z různých 

druhů těst 

- nákypy, pudinky, 

sladké omáčky 

k moučníkům 

- ovocné saláty 

- korpusy, náplně, 

krémy, polevy 

- teplé a studené nápoje 

 

upevňování vědomostí 

k závěrečným zkouškám 

14 

- určí význam 

polotovarů a 

zásady přípravy 

pokrmů z 

polotovarů 

- opakuje a ověřuje si 

znalosti potřebné 

k závěrečným 

zkouškám 
 

Progresivní příprava jídel  

- význam polotovarů 

- polotovary na přípravu 

polévek, omáček, 

masové polotovary 

upevňování vědomostí 

k závěrečným zkouškám 

5 
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- určí charakteristické 

znaky a zvyklosti 

zahraničních kuchyní 

- uvede krajové 

speciality 

- opakuje a ověřuji si 

znalosti potřebné 

k závěrečným 

zkouškám 
 

 

Pokrmy zahraničních 

kuchyní  

- zahraniční kuchyně 

- krajové speciality 

- pokrmy vlastní 

kalkulace 

 

upevňování vědomostí 

k závěrečným zkouškám 

10 

 



 117 

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 31  

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Obecné cíle 

V ekonomické oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických 

poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K této přípravě je třeba 

vybraných vědomostí a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci ekonomického, 

sociálního a právního vědomí žáků a k posilování jejich gramotnosti. 

 Rozvíjejí se především kompetence k pracovnímu uplatnění. Cílem výuky je 

poskytnout žákům základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit a vést je k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru. 

 

 

Charakteristika učiva 
Učivo se zaměřuje na tematické celky, které vymezují základní pojmy podnikání a 

daňovou a evidenční činnost podniku.  

Obsah předmětu vychází z odborného okruhu rámcového vzdělávacího programu, je 

vyučován ve 3. ročníku v dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. Žáci získávají poznatky potřebné 

pro založení živnosti, poznatky o možnostech podnikání v oboru a o povinnostech 

podnikatele. Jsou seznámeni s písemnostmi, které se používají v rámci činnosti 

podniku.Výuka je zaměřena na využití příkladů z konkrétního hospodářského života 

s použitím praktických příkladů doplněných základními výpočty. 
 

 

Pojetí výuky 
Základní metodou výuky je výklad s návazností na znalosti žáků, samostatné řešení 

úkolů, skupinová práce, práce s aktuálními informace, práce s odbornou publikací, aplikace 

v praxi, využití prostředků informačních technologií.  

 

 

Hodnocení výsledků žáků 
Písemné a ústní zkoušení zaměřené na základy podstaty probrané látky, na samostatné 

myšlení a schopnost kritického hodnocení, praktické úkoly se zaměřením na ověření 

teoretických znalostí v případových studiích. U písemného projevu je kladen důraz na věcnou 

správnost, přesnost a přehlednost. Při klasifikaci je také zohledněna práce žáka v hodině a 

jeho zájem o danou problematiku. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
Komunikativní kompetence: žáci v předmětu základy podnikání reagují na stav a možnosti 

podnikání v národním hospodářství, prezentují svoje názory, vysvětlují je a obhajují. To vede 

k rozvoji schopnosti formulovat své myšlenky srozumitelně a vyjadřovat se přiměřeně 

komunikační situaci v ústním projevu. Žáci se aktivně  účastní diskusí, vyjadřují se a 

vystupují v souladu se zásadami kultury osobního projevu a společenského chování. 

Personální kompetence: žáci jsou připraveni odhadovat výsledky svého jednání a chování v 

různých situacích, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení 

svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat 

radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní zdraví. 

Sociální kompetence: žáci jsou schopni v hodinách při řešení problému pracovat samostatně 

i v týmu, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, přispívat k vytváření vstřícných 

mezilidských vztahů a  k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a 

stereotypům v přístupu k jiným lidem. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy: zadáváním samostatných 

úkolů – struktura živnostenského zákona, daňová situace apod. jsou žáci schopni porozumět 

zadání úkolu , 

získat informace potřebné k řešení problému, zhodnotit dosažený výsledek. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 

s informacemi: při vyhledávání informací z podnikatelské oblasti a trhu práce žáci umí 

pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění: žáci získají základní vědomosti a dovednosti 

potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit 

 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti: téma je využité v oblasti zpracování podnikových 

informací, které souvisí s odpovědností ve vztahu k zaměstnancům, státu apod. Realizuje se 

zpracováním účetní evidence, daňového přiznání, mezd apod. 

Člověk a svět práce: téma se objevuje v oblastech podnikání, podnikatel, daňová evidence. 

Tyto oblasti jsou realizovány diskusí o aktuálních ekonomických otázkách, zpracováním 

ekonomických vnitropodnikových dokladů apod. 

Informační a komunikační technologie: téma je zahrnuto v oblasti podnikání a zpracování 

podnikových  informací. Realizuje se vyhledáváním podkladů  a  aktuálních  informací ze 

Živnostenského zákona, z Obchodního rejstříku, využití softwaru Pohoda  .... 
 

Mezipředmětové vztahy 
- matematika 

- hospodářské výpočty 

- občanská nauka 

- ekonomika 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 3. ročník 

 Žák: (název tématického celku) (název tématu) 

- orientuje se v právních formách 

podnikání a dovede charakterizovat 

jejich základní znaky 

- posoudí vhodné právní formy 

podnikání pro obor  

- vyhledá potřebné informace nutné 

pro provozování živnosti, 

- popíše základní povinnosti 

podnikatele vůči státu 

 

1. Podnikání, podnikatel  
- podnikání podle živnostenského 

zákona  
- OSVČ, porovnání zaměstnání a 

podnikání, podnikatelský záměr, 

postup založení živnosti, práce se 

zákonem 

 
 

11 

 Žák: (název tématického celku)  

- popíše zásady vedení daňové 

evidence pro plátce i neplátce DPH 

- vyplní doklady související s 

pohybem peněz 

- vyhotoví základní daňové doklady 

- provádí zápisy do deníku příjmů a 

výdajů 

- vyhotoví knihu pohledávek a 

závazků 

- vyhotoví záznamní evidenci o DPH  

2. Daňová evidenční činnost  

- zásady a vedení daňové evidence  

- účetní doklady 

- evidence příjmů a výdajů v deníku, 

praktické příklady 

20 
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HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 31 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Obecné cíle 

Obecným cílem předmětu je prohloubit dovednosti i vědomosti žáků při řešení 

praktických příkladů v oblasti gastronomických a ubytovacích služeb.Učivo navazuje na 

teoretické znalosti z předmětu ekonomika. 

 

Charakteristika učiva 
Učivo se zaměřuje na tematické celky, které vymezují základní ekonomické pojmy a 

prohlubují je. Obsah předmětu vychází z odborného okruhu rámcového vzdělávacího 

programu, je vyučován ve 3. ročníku v dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. Žáci si musí 

dokonale osvojit procentový počet a zručnost v rychlém numerickém počítání, naučit se 

logicky myslet, samostatně usuzovat a přesně se vyjadřovat. Klade důraz na utváření 

praktických životních dovedností . 

Odborné vzdělávání umožňuje získat kvalifikaci a následné uplatnění na trhu práce. 

 

Pojetí výuky 
Základní metodou výuky je výklad s návazností na znalosti žáků, samostatné řešení 

úkolů, skupinová práce, práce s aktuálními informace, práce s odbornou publikací, aplikace 

v praxi, využití prostředků informačních technologií. K řešení  většiny příkladů je nezbytné, 

aby si žáci osvojili ekonomické poznatky  a prokázali, že je mohou prakticky využít pro své 

povolání 

 

Hodnocení výsledků žáků 
Písemné a ústní zkoušení zaměřené na základy podstaty probrané látky, na samostatné 

myšlení a schopnost kritického hodnocení, praktické úkoly se zaměřením na ověření 

teoretických znalostí v případových studiích.  

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
Komunikativní kompetence: žáci v předmětu základy podnikání reagují na stav a možnosti 

podnikání v národním hospodářství, prezentují svoje názory, vysvětlují je a obhajují. To vede 

k rozvoji schopnosti formulovat své myšlenky srozumitelně a vyjadřovat se přiměřeně 

komunikační situaci v ústním projevu. Žáci se aktivně  účastní diskusí, vyjadřují se a 

vystupují v souladu se zásadami kultury osobního projevu a společenského chování. 

Personální kompetence: žáci jsou připraveni odhadovat výsledky svého jednání a chování v 

různých situacích, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení 

svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat 

radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní zdraví. 

Sociální kompetence: žáci jsou schopni v hodinách při řešení problému pracovat samostatně 

i v týmu, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, přispívat k vytváření vstřícných 

mezilidských vztahů a  k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a 

stereotypům v přístupu k jiným lidem. 
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Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy: zadáváním samostatných 

úkolů – struktura živnostenského zákona, daňová situace apod. jsou žáci schopni porozumět 

zadání úkolu , 

získat informace potřebné k řešení problému, zhodnotit dosažený výsledek. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 

s informacemi: při vyhledávání informací z podnikatelské oblasti a trhu práce žáci umí 

pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění: žáci získají základní vědomosti a dovednosti 

potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit 

 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti: téma je využité v oblasti zpracování podnikových 

informací, které souvisí s odpovědností ve vztahu k zaměstnancům, státu apod.  

Člověk a svět práce: spojení ekonomické teorie s odborným výcvikem. 

Informační a komunikační technologie: téma je zahrnuto v oblasti podnikání a zpracování 

podnikových  informací.  

 

Mezipředmětové vztahy 
- ekonomika 

- základy podnikání 

- odborný výcvik 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 
 

Žák Učivo 
Hodinová 

dotace 

- pracuje efektivně s prostředky ITK 

- řeší praktické příklady v oblasti 

společného stravování 

- prokáže znalost v procentních 

příkladech a zručnost v rychlém 

numerickém počítání 

- samostatně řeší příklady 

 

Význam hospodářských výpočtů 

 

- hospodářské výpočty ve 

společném stravování 

- využití výpočetní techniky 

- praktické příklady : numerické 

výpočty, úsudek, převody 

- procentový počet, slovní úlohy 

z oboru 

 

 

 

3 

- vysvětlí význam energetické a 

biologické hodnoty potravin, přesně 

se vyjadřuje 

- vypočítá energetickou a biologickou 

hodnotu konkrétní potraviny a 

hotového pokrmu 

- sestaví jídelní lístek s ohledem na 

zásady správné výživy a vypočítá 

EH a BH celodenní stravy 

 

Výživová hodnota potravin 

  

- základní výpočty energetické 

hodnoty(EH) potravin  

- základní výpočty biologické 

hodnoty(BH)potravin 

- EH a BH daného množství 

suroviny 

- EH a BH hotových jídel a 

celodenní stravy 

 

6 

- charakterizuje význam norem 

- zdůvodní kontrolu spotřeby potravin 

- prokáže znalost normování z RTP a 

RSP 

- vyhotoví výdejku potravin 

- vysvětlí hrubou a čistou hmotnost 

potravin 

- objasní a vypočítá výtěžnost 

hotových pokrmů 

 

Propočty dodržování limitů a 

norem  

- úlohy o normování 

- kontrola spotřeby potravin 

- normování z RTP a RSP 

- hrubá a čistá hmotnost 

- změna hmotnosti masa 

- výpočet výtěžnosti hotových 

pokrmů 

 

 

 

9 

- specifikuje  pojem kalkulační 

přirážka 

- objasní význam nákupní, kalkulační 

a prodejní ceny 

- prakticky prokáže výpočty 

kalkulačních cen v návaznosti na 

normování surovin 

- provede vyúčtování akce 

 

Kalkulace cen  

- pojem kalkulační přirážka, 

procentový výpočet 

- kalkulace ceny pokrmů 

- kalkulace ceny nápojů 

- ceny příležitostných hostin 

- vyúčtování akce 

 

9 
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- objasní odpisy v rámci norem 

- stanoví výpočet zásob 

- zdůvodní význam inventarizace a 

popíše rozdíly při ní vzniklé 

 

Výpočty zásobování, inventarizace 

 

- odpisy v rámci norem 

- normy a obrátky zásob, normy 

přirozených ztrát 

výpočty výsledků inventarizace 

2 

- Kalkulace 

- Normování studené i teplé kuchyně 

- Sestavení výdejky surovin 

Upevňování vědomostí a znalostí, 

příprava k ZZ 
2 
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POTRAVINY A VÝŽIVA 
 
Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 130 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Obecné cíle 

Výuka tohoto předmětu podává ucelený přehled o základních surovinách pro výrobu 

jídel a nápojů, jejich vlastnostech, odborném ošetřování a skladování. Žáci získají vědomosti 

z nauky o výživě, přehled o metabolismu živin.  

Předmět potraviny a výživa určuje také hlavní zásady správné výživy, uvádí systém 

rozdělení stravy, pomáhá vytvářet návyky hospodárného využívání potravin, dodržování 

osobní i provozní hygieny a hygieny prostředí, péče o životní prostředí a dodržování zásad 

správné výživy a propaguje zásady racionální výživy, napomáhá k odstranění nevhodných a 

nezdravých jevů ve výživě.Přispívá k boji proti alkoholismu, kouření a užívání drog. 

 

Charakteristika učiva. 
 Je vyučován v 1. ročníku 2 hodiny týdně, ve 2. ročníku 1,5 hodiny týdně a ve 

3. ročníku l hod týdně. Učivo je rozděleno do tématických celků, které postupují od 

základních znalostí po složitější v oboru složení potravin, rozdělení potravin podle původu, 

v orientaci tržních druzích potravin.Seznamuje se základy trávení živin, se zásadami správné 

výživy a její propagace. 

Zahrnuje zásady správného využívání surovin, dodržování osobní i provozní hygieny a  

životního prostředí. 

 

 

Pojetí výuky 
Předmět je průpravou k dalším odborným předmětům, hlavní k technologii a 

odbornému výcviku. Uplatňuje se zde hlavně metoda výkladu, samostatné práce a 

samostudia. 

 

Pomůcky 

Při výuce jsou použity učebnice, odborné knihy a časopisy a videokazety, jiný obrázkový 

materiál a exkurze do obchodních domů. 

 

Hodnocení výsledků žáků 
 

Používá se především forma písemná, testy, ústní zkoušení. Žákovy kompetence jsou 

hodnoceny  v průběhu školního roku. Závěrečné zkoušky jsou vedeny formou písemnou, 

praktickou a ústní. Žákům jsou k této zkoušce předem zadány náměty a otázky. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
- žáci získávají základní přehled o realizaci české a mezinárodní kuchyně 

- formulují své myšlenky srozumitelně, aktivně se účastní diskusí, vyjadřují se a 

vystupují v souladu se zásadami kultury osobního projevu a společenského chování. 
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- prezentují své vědomosti v návaznosti na předměty odborné a zkušenosti z osobního 

života  

- učí žáky, jak se chovat v různých situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků svých 

znalostí ze strany jiných lidí, adekvátně na něho reagovat, přijímat radu i kritiku 

- žáci jsou schopni pracovat samostatně i v týmu, přijímat a odpovědně plnit svěřené 

úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních 

konfliktů 

- žáci jsou schopni porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení 

problému, zhodnotit dosažený výsledek. 

- při získávání informací využívají prostředků informačních technologií, vyhledávají 

informace na internetu 

- při řešení praktických si vytváří reálnou představu o možnostech uplatnění na trhu 

práce v daném oboru, o pracovních a platových podmínkách v oboru, znají práva a 

povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků. 

 

Mezipředmětové vztahy 
- základy přírodních věd 

- technologie 
- stolničení 
- odborný výcvik 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 1. ročník 

 Žák: 1. Poživatiny, potraviny   

- vysvětlí základní pojmy oboru výživy 
orientuje se v metodách zjišťování 
jakosti potravin 

- vysvětlí pojmy kvalitativní a 
kvantitativní přejímka potravin 

- objasní zásady skladování a 
manipulace s potravinami a jaké 
mohou být příčiny kažení potravin 

- rozliší jednotlivé způsoby konzervace 
potravin  

- popíše energetickou hodnotu 
potravin a uvede čím je dána 
biologická hodnota potravin,  jak je 
využíváme při sestavování jídelních 
lístků 

 

 
  - základní pojmy z oboru výživy 
  - jakost potravin, hodnocení kvality 
  - skladování potravin, přejímka potravin 
  - příčiny kažení potravin 
  - alimentární nákazy a otravy 
  - konzervace potravin  
  - výživová hodnota potravin 
  - energetická hodnota potravin 
  - biologická hodnota potravin 
 

  
10 

 
  

 Žák: 2. Složení potravin   

 
 - orientuje se v rozdělení potravin 
 - popíše základní i nezbytné živiny, 
   jejich rozdělení, vlastnosti, význam   
   a důležitost ve výživě 
  
  
  
 
 
 

 
  - rozdělení podle původu a funkce  
    ve výživě  
  - základní živiny    
    bílkoviny, tuky, sacharidy 
  - nezbytné živiny  
    minerální látky, vitamíny, voda, 
    vláknina    

 
14 

  
  
  
  
  
 
 

 Žák: 
3. Potraviny rostlinného původu  

  

 
 - charakterizuje jednotlivé druhy  
   potravin rostlinného původu 
 - vysvětlí jejich dělení včetně příkladů 
 - uvede jejich chemické složení 
 - orientuje se v tržních druzích 
   jednotlivých potravin, v jejich 
   značení na etiketě výrobků 
 - popíše zásady a způsoby skladování 
   a konzervace jednotlivých druhů 
   uvedených potravin 
 - využívá znalostí o potravinách a          
   a výživě při výběru vhodných surovin 
   pro přípravu pokrmů z hlediska zásad  
   racionální výživy 

  
  - ovoce 
    význam, složení, druhy, skladování,  
    konzervace a výrobky z ovoce 
  - zelenina 
    význam, složení, druhy, skladování, 
    konzervace a výrobky ze zeleniny 
  - brambory 
    složení, význam, tržní druhy, 
    skladování, výrobky z brambor 
    a hlízy podobné bramborám 
  - obiloviny a mlýnské výrobky 
    složení, význam, druhy, použití     
  - chléb a pečivo 
    výroba, druhy 

  
32 
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 - popíše rozdělení hub a použití 
 
 - rozdělí a charakterizuje pochutiny 
 - zná jednotlivé druhy koření a jeho 
   význam při úpravě pokrmů 
 - popíše jednotlivé druhy pochutin, 
   jejich složení, úpravu před použitím, 
 - uvede oblasti pěstování pochutin 
 - orientuje se v obchodním značení 
   kávy, čaje, kakaa, čokolády 
 - vyjmenuje ostatní druhy pochutin 
 - zná druhy a použití želírovacích 
   a kypřících prostředků 
 - uvede druhy a složení sladidel, 
   jejich význam a použití ve výživě 
 
 
 
 

  - luštěniny 
    složení, druhy, význam 
  
  - houby  
    význam, složení, druhy 
  - pochutiny a kořenící přípravky 
    význam, rozdělení 
    koření, druhy a použití 
    čaj, složení, druhy, fermentace 
    káva a kávové náhražky složení, 
    druhy, obchodní značení 
    kakao a čokoláda složení, úprava,  
    výroba čokolády, druhy a použití 
  - ostatní pochutiny, druhy, použití 
  - želírovací prostředky 
    druhy a použití 
  - kypřící prostředky 
    druhy a použití 
  - sladidla     
    cukr, med, umělá sladidla 
    význam, druhy, použití, 

 Žák: 
4. Potraviny živočišného původu  

  

  
- vysvětlí význam a využití mléka ve 

výživě  
- uvede druhy a složení mléka popíše 

způsoby ošetřování mléka 
v mlékárnách a objasní podstatu 
pasterizace, egalizace, 
homogenizace 

- uvede druhy mléčných výrobků 
- popíše základy výroby smetany, sýrů 

a tvarohu a jejich použití při přípravě 
pokrmů  

- uvede charakteristiku vajec, 
chemické složení, konzumní druhy 
vajec a jejich označení 

- popíše vady vajec a zásady 
skladování 

- vyjmenuje druhy vaječných výrobků 
 
   
  

  
   - mléko  
    význam, složení, ošetřování, druhy, 
    použití a skladování 
  - mléčné výrobky 
    druhy, výroba, použití  
  - vejce a vaječné výrobky 
    složení, význam, třídění, skladování, 
    vady a nákazy vajec 
  
  
  
  
  
 
 
 

  
10 

  
  
  
  
  
  
 
 
 

 2. ročník 

 Žák: 1. Tuky   

  
  
 - rozlišuje a charakterizuje tuky 
   z hlediska druhů a technologického 
   využití 
 - objasní význam tuků ve výživě 
 - uvede zásady správného skladování 
 
  
 

  
  - živočišné, rostlinné, upravované 
    význam, druhy, použití, skladování 
  
  
  
 
 

  
3 
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 Žák: 2. Maso a masné výrobky   

  
  
 - vyjmenuje a charakterizuje druhy 
   masa  
 - uvede složení masa 
 - objasní význam zrání masa 
 - rozliší veterinární značení masa 
 - uvede základní hygienické požadavky  
   při skladování masa 
 - vysvětlí způsoby konzervace masa 
 - popíše jednotlivé druhy jatečního 
   masa, jeho dělení při bourání a třídění 
   do jakostních tříd, 
 - uvede tržní druhy masa a jeho použití  
   při úpravě pokrmů podle zásad 
   správné výživy 
 - popíše vedlejší jateční produkty  
   včetně jejich použití 
 - popíše jednotlivé skupiny masných  
   výrobků včetně příklad 
 - vysvětlí rozdíl mezi konzervou  
   a polokonzervou 
 - uvede základní hygienické požadavky 
   při skladování masných výrobků 
 - popíše rozdělení ryb, korýšů  
   a měkkýšů, složení rybího, využití  
   v kuchyni a zásady skladování 
 - uvede tržní druhy rybích výrobků   
 - uvede druhy zvěřiny, dobu zrání 
   a zásady skladování, chemické  
   složení masa zvěřiny a technologické 
   zpracování při úpravě pokrmů 
 - popíše rozdělení drůbeže, složení  
   drůbežího masa a jeho využití  
   dietním stravování 
 - uvede tržní druhy drůbeže a drůbežích 
   výrobků 
 - vysvětlí dodržování hygienických  
   zásad při zpracování i skladování  
   drůbeže 
 
 
 

 
  - maso druhy, charakteristika, složení, 
    zrání, kažení a vady, veterinární      
    kontrola, značení a skladování, 
    konzervace 
  - hovězí maso a hovězí droby 
    charakteristika, tržní druhy 
    jakostní třídy, dělení, použití  
  - telecí maso a telecí droby 
    charakteristika, dělení, jakostní 
    třídy, použití 
  - vepřové maso, sádlo a droby 
    charakteristika, tržní druhy, jakostní 
    třídy, použití 
  - skopové maso  
    charakteristika, dělení, použití  
  - jehněčí, kůzlečí a další druhy masa 
    charakteristika, dělení použití 
  - vedlejší jateční produkty 
    kosti, střeva, krev a jejich použití 
  - masné výrobky a masové konzervy 
    charakteristika, druhy, použití, 
    skladování 
  - ryby 
    charakteristika, složení rybího masa, 
    druhy, rybí výrobky a konzervy 
  - korýši, měkkýši 
    charakteristika, druhy, použití 
  - zvěřina 
    charakteristika, druhy, složení masa, 
    ošetření po odstřelu, skladování, 
    použití 
  - drůbež 
    charakteristika, složení masa, druhy, 
    skladování, konzervy a výrobky  
 
 
  
 

  
15 

  
  
  
  
  
  
 
 
 

 Žák: 2. Nápoje   

  
  
 - rozlišuje a charakterizuje jednotlivé 
   skupiny nápojů 
 - orientuje se v tržních druzích nápojů 
   a ve značení nápojů na etiketách 
 - popíše základní etapy výroby piva, 
   bílého, červeného a šumivého vína,  
   destilátů a likérů, uvede hlavní 
   suroviny na přípravu těchto nápojů 
 - popíše správný způsob skladování  
   nápojů  
 

 
- pitná voda, minerální vody - význam, 

rozdělení, druhy 
- studené nealkoholické nápoje, tržní 

druhy 
- teplé nealkoholické nápoje, tržní 

druhy 
- alkoholické nápoje  
- pivo (suroviny na výrobu, výroba, 

druhy,značení, skladování) 
- víno (druhy, výroba bílého, 

červeného a šumivého, typy vína 
podle zpracování, vady, skladování 

  
15 
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 - využívá získaných znalostí o nápojích 
   při sestavování nápojových lístku a 
   nabídce vhodných nápojů k pokrmům 
 - vysvětlí vliv alkoholu na lidský 
   organismus 
 
  

- lihoviny (rozdělení, výroba, druhy,  
    destiláty, konzumní lihoviny, likéry)  
  - vliv alkoholu na lidský organismus 
  
 
 
 
 
 

 

 3. ročník 

 Žák: 
1.Trávicí ústrojí a proces trávení  

  

  
  - vysvětlí princip trávení a vstřebávání 
   živin  
 - popíše funkce jednotlivých částí 
   trávicího ústrojí  
 - uvede mechanické i chemické  
   prostředky trávení potravy 
 - vyjmenuje žlázy s vnitřní sekrecí, 
 - uvede jaké hormony žlázy produkují 
   a co v lidském těle ovlivňují 
 - popíše vylučovací ústrojí složení  
   funkce při metabolismu živin 
 - popíše složení nervové soustavy,  
   krevního a mízního oběhu 
 
Opakuje a ověřuje si své znalosti 
potřebné k závěrečným zkouškám 
 
  
 

  
  - podmínky života 
-   trávicí ústrojí a jeho části  
    ústní dutina, žaludek, tenké a tlusté 
    střevo, pankreas, játra a žlučové  
    cesty, 
  - žlázy s vnitřní sekrecí 
  - trávení jednotlivých živin 
  - vylučovací ústrojí 
  - nervová soustava   
  - krevní a mízní oběh 
 
Upevňování získaných vědomostí 

  
10 

  
  
  
  
  
  
  
 
 

 Žák: 
2. Znaky správné výživy 

  

  
- uvede hlavní znaky správné výživy 
  a smíšené stravy 
- sestaví pyramidu správné výživy 
- charakterizuje specifika stravování 
  osob podle věku 

- charakterizuje poruchy příjmu 
potravy, uvede jejich příčiny a 
rizika 

 
  
  
 
 

  
  - smíšená strava 
    složení, zásady 
  - zásady správné výživy 
  - diferencovaná strava  
    zásady a rozlišení stravy podle      
    věkových skupin 

- životní styl 
- poruchy příjmu potravy 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 
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 Žák: 4. Léčebná výživa    

 
 - objasní úlohu dietního stravování 
 - vysvětlí, čím dosáhneme léčebného 
   účinku stravy 
 - popíše druhy diet a jejich základní 
   znaky, vhodné a nevhodné potraviny, 
   jaké používáme tepelné úpravy 
   potravin  

 
 Opakuje a ověřuje si své znalosti 
potřebné k závěrečným zkouškám 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

 
  - význam léčebné výživy 
  - léčebné diety  
  - druhy diet a jejich základní znaky 
  
  
  
 Upevňování získaných vědomostí  
  
 

  
7 
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ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN 
 
Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 33 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Obecné cíle 

Cílem předmětu je seznámit žáky s vybavením a provozem společného stravování 

 

Charakteristika učiva. 
Předmět  je vyučován v  

Žáci se mají seznámit se základními druhy strojů, se zařízením a technologiemi 

používanými v gastronomickém provozu, s jejich funkcemi, bezpečnou obsluhou a běžnou 

údržbou, organizací práce. 

 

Pojetí výuky 
Výuka je vedena formou výkladu, pomocí prezentací power point, diskuse, samostatné práce, 

skupinové práce. Hlavní postupy jsou výklad s návazností na znalost žáků, řízený rozhovor, 

samostatné řešení úkolů a skupinová práce. 

 

Pomůcky: 

Odborná literatura, filmy, interaktivní tabule 

 

Hodnocení výsledků žáků 
 

Používá se především písemné, ústní zkoušení, hodnocení samostatné a skupinové práce 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
 

Komunikativní kompetence: Žáci jsou schopni vyjadřovat se přiměřeně v psaném i 

mluveném projevu, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, zpracovávat texty na 

běžná i odborná témata. Jsou vedeni ke snaze dodržovat jazykové i stylistické normy a 

odbornou terminologii, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury osobního 

projevu a společenského chování. 

Personální kompetence: Žáci jsou připraveni odhadovat výsledky svého jednání a chování 

v různých situacích, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení  

svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat 

radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní zdraví. 

Sociální kompetence: Žáci jsou schopni pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných 

pracovních a jiných činností, přijímat  a odpovědně plnit svěřené úkoly, přispívat k vytváření 

vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a 

stereotypům v přístupu k jiným lidem. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy: Žáci jsou schopni uplatňovat 

při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace. 
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Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 

s informacemi. Žáci umí pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu, 

pracovat s informacemi a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních  

technologií. 

 

Průřezová témata jsou realizována zejména tato: 

 

Občan v demokratické společnosti: 

- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů 

- společnost – její různí členové a společenské skupiny, kultura, náboženství 

- vytvoření demokratického prostředí ve třídě, spolupráce při vyučování mezi žáky 

vzájemně a mezi žáky a učitelem 

- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, komunikace, vyjednávání, řešení 

konfliktů 

Člověk a životní prostředí: 
- ekologie člověka 

- ochrana přírody, prostředí a krajiny 

- ekologické aspekty pracovní činnosti 

Člověk a svět práce: 

- využití poznatků v praktickém životě i v jiných předmětech 

Informační  a komunikační technologie: 

- práce s internetem 

- prezentace power point 

 

Mezipředmětové vztahy 
- základy přírodních věd 

- technologie 
- stolničení 
- odborný výcvik 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 1. ročník  

 Žák: Výrobní středisko  Celkem 

- vysvětluje termín závod 
veřejného stravování 

- rozlišuje obvyklé vybavení 
výrobního střediska z hlediska 
jeho funkce 

- popisuje stroje na přípravu 
zeleniny, brambor, těsta, masa  

- rozčleňuje zařízení na tepelnou 
úpravu pokrmů podle druhu 
tepelné energie 

- popisuje funkci a význam 
konvektomatu 

- popisuje režony, ohřívací stoly a 
vany 

- vysvětluje požadavky na 
skladování potravin  

- popisuje vybavení skladů 
- objasňuje význam chlazení a 

mrazení 
- vysvětluje princip strojního 

chlazení 
- popisuje chladící a mrazící 

zařízení 
   

Členění závodů veřejného stravování 
Základní vybavení výrobních středisek 
Stroje na mechanické zpracování 
surovin (11 hodin) 
 
 
Zařízení na tepelnou úpravu pokrmů 
(8 hodin) 
  
  
 
 
  
Zařízení na uchování tepla během 
výdeje pokrmů 
Sklady  
(6 hodin) 
 
 
Chladící a mrazící zařízení 
(5 hodin) 
 
 

30 

 Žák: Prodejní a zábavní automaty   

  
- popisuje prodejní automaty na 

nápoje, pokrmy 
- popisuje zábavní automaty 

  
   
  

  
Prodejní automaty na nápoje 
Prodejní automaty na pokrmy 
Zábavní automaty 
 
  
 

3 
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SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 16 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Obecné cíle 

Předmět společenská výchova je zaměřen na výchovu o poznatcích osobnosti člověka , 

jeho chování, vystupování, charakteru a řešení neobvyklých situací v gastronomickém 

provozu. 

Žák je systematicky připravován na různé situace, které se můžou vyskytnout během 

jeho praxe. Vede k realistickému sebepoznávání a poznávání osobnosti druhých lidí. Učí žáky 

respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat 

odpovědnost za vlastní názory, chování, jednání i jejich důsledky. 

Cílem je naučit žáka využívat poznatky základů psychologie a společenského chování 

v profesním životě. 

 

Charakteristika učiva. 
Předmět s e vyučuje ve druhém ročníku 0,5 hodiny týdně. 

Výuka předmětu úzce souvisí s dalšími všeobecně vzdělávacími předměty, jako je 

český jazyk a občanská nauka a s odbornými předměty stolničení a s odbornou praxí. Při 

výběru témat se zaměřujeme na poznání osobnosti člověka, úvodu do psychologie, 

společenské chování a řešení obvyklých i zvláštních situací v povolání číšníka. 

 

Pojetí výuky 
Výuka je vedena formou výkladu, kombinací výkladu a prezentací, používání 

psychologických testů. 

 

Metody: 

Výklad, kombinace výkladu a projekce videokazet a DVD 

 

Pomůcky: 

Videokazety, DVD, testy 

 
Hodnocení výsledků žáků 
Písemné prověrky, testy 

 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Komunikativní kompetence  

Formulace myšlenek v psaném i mluveném projevu, žáci jsou vedeni ke snaze dodržovat 

jazykové a stylistické normy, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury 

osobního projevu a společenského chování. 
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Personální kompetence  

Přijímat hodnocení svých výsledků, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se 

vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní zdraví. 

Sociální kompetence 

Přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských 

vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu 

k jiným lidem. 

Průřezová témata jsou realizována tato: 
 

Občan v demokratické společnosti 

- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů 

- společnost – různí členové a společenské skupiny 

- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, komunikace 

Člověk a životní prostředí: 

- ekologie člověka 

Člověk a svět práce 

- využití poznatků v praktickém životě 

Informační a komunikační technologie 

- práce s PC 

- interaktivní tabule 

 

Mezipředmětové vztahy 

- občanská nauka 
- technologie 
- stolničení 
- odborný výcvik 
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REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
 

VÝSTUPY A KOMPETENCE TÉMATICKÉ CELKY Počet hodin 

 2. ročník 

 Žák: Úvod do psychologie   

-  porovnává svou osobnost 

s postupně nabytými vědomostmi 

- vysvětluje pojmy psychické jevy, 

chování a prožívání  
 
 
 
 
 

- význam psychologie 

- pro pracovníky v pohostinství 

-čím se zabývá psychologie, 

psychické jevy 

- chování 
  
  
 
 
  

2 
  
  
 
 
  

 Žák: Osobnost člověka   

  
- hraje role k přiblížení určitých 

životních situací 
- vysvětluje pojem charakter  
- píše referát na téma „osobnost 

pracovníka ve veřejném stravování 
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  

-charakteristika osobnosti 

-vztahové postojové vlastnosti, 

charakter 

-profil osobnosti pracovníka ve 

veřejném stravování  
  
 
 

  
4 

  
  
  
  
 

 Žák: 
Osobnost z hlediska sociální 

psychologie   

- vysvětluje, jak prostředí může 
ovlivnit utváření osobnosti 

- názorně předvede navazování 
kontaktu, pozdrav, podání ruky, 
přestavování, oslovování  

  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  

 -vliv prostředí na utváření osobnosti 

-sociální skupiny druhy, normy 

chování 

- základní principy chování  

takt, ohleduplnost, úcta 

-estetičnost, hygiena a kultura těla 

-navazování kontaktů, pozdrav, 

podání ruky 

- představování,oslovování  

  
4 
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 Žák: 
Vystupování a chování pracovníků ve 

společném stravování   

  
- popisuje, jak má vypadat a jak se 

má chovat pracovník veřejného 
stravování 

- vysvětluje, jaký má vliv prostředí na 
hosta) 

- názorně předvádí chování k hostům 
v různých situacích  

  
  

 -zevnějšek pracovníka a jeho vliv na 

hosta 

- vliv prostředí na hosta 

- chování k hostům, postřeh, 

iniciativa 

  
  
  

 
2 
 
 
 
 
 
 

 Žák: 
Řešení obvyklých a zvláštních situací 

v gastronomickém provozu   

  
- demonstruje pozitivní a 

negativní projevy chování lidí 

- řeší nepříjemné situace 

- předvede chování v obvyklých 

situacích 
 
  
  
  
  
  

  
- chování k různým typům hostů  

-chování ve špičkovém provozu 

- řešení nepříjemných situací  

- chování při slavnostním stolování 
- chování v obvyklých situacích, nabídka 

 
4 
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 

Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař-číšník  

Forma vzdělání: denní 

Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 
Obor 65-51-H/01 Kuchař - Číšník 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Výrobní středisko/hodin 247,5 247,5 232,5 

Odbytové středisko/hodin 247,5 247,5 232,5 

Počet týdnů 33 33 31 

Celkem hodin 495 495 465 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecný cíl  

Obecným cílem předmětu odborný výcvik 65-51-H002 /kuchař-číšník/, je propojení odborných 

znalostí a praktických dovedností. Ty směřují ke schopnosti absolventa zodpovědně vykonávat 

konkrétní samostatnou nebo týmovou práci v gastronomických službách, kvalifikovaný výkon 

svého povolání pro uplatnění na trhu práce. Odborné vzdělávání umožňuje získat kvalifikaci pro 

výkon souboru pracovních činností včetně ovládnutí metod práce a příslušných pracovních 

prostředků. Dalším z cílů OV je učit žáky aplikovat získané vědomosti  při praktické činnosti 

a osvojovat si odborné dovednosti a návyky potřebné k vykonávání profesionálních činností 

v gastronomickém a ubytovacím provozu. 

Klade se důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně 

přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na 

humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní 

adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na 

přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou. 

 
Charakteristika učiva 

Odborný výcvik je těžištěm, integrujícím předmětem, v němž se realizují praktické činnosti a je 

rozložen do tří ročníků. Jeho úkolem je prohloubit a upevnit odborné vědomosti žáků získané 

v ostatních vyučovacích předmětech, pro získání důležitých návyků, postojů a prvních 

zkušeností. Uskutečňuje se v souladu s učební osnovou. Lze ji definovat jako souhrn postupů 

s racionálním využitím materiálních prostředků, které tvoří činnost zaměřenou na dosažení 

vytčeného cíle. Charakter učiva vede žáky ke správné úpravě a přípravě pokrmů a nápojů 

studené i teplé kuchyně, ke kvalitní obsluze hostů při běžných  i slavnostních 

příležitostech.Žáci v odborném výcviku využívají znalosti z předmětů Technologie, Potraviny 

a výživa, Stolničení, Zařízení provozoven a Hospodářských výpočtů  a aplikují je v praxi.  
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Vyučovací proces 

 - řídí učitel odborného výcviku, který vede žáky k tomu, aby vlastním logickým přemýšlením 

rozvíjeli tyto získané vědomosti, dovednosti a zdokonalovali tak svoji zručnost v praxi. Rovněž 

dbá na dodržování zásad slušného chování a profesního vystupování žáků, na jejich pohotové, 

jasné a přesné vyjadřování, na estetické cítění a jejich vztah k životnímu prostředí.   

Dále pak na dodržování technologických postupů při výrobě pokrmů a nápojů, učí je 

hospodárnosti při spotřebě surovin, paliv a energie. Průběžně se žáky procvičuje receptury, 

kalkulace  a vede je k práci s normami. Je osobním příkladem žáků. Odborný výcvik je 

vykonáván ve vhodně vybavených zařízeních pod vedením pedagogických pracovníků nebo 

kvalifikovaných instruktorů. 

 

 

Cíle vzdělávání a směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

 osvojení obecných principů  a strategií řešení problémů (praktických i teoretických), 

stejně jako dovedností potřebných pro práci s informacemi 

 osvojení poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon 

povolání a pro uplatnění se na trhu práce 

 formování aktivního a tvořivého postoje žáků k problémům a k hledání jejich různých 

řešení 

 zodpovědnému, tj. cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu 

žáků  k týmové i samostatné práci 

 vytváření odpovědného přístupu žáků k plnění povinností a k respektování 

stanovených  pravidel 

 tomu, aby žáci uměli správně odhadovat své možnosti a schopnosti, zvažovali 

a respektovali možnosti a schopnosti jiných lidí 

 utváření adekvátního sebevědomí a aspirací žáků 

 utváření a kultivaci svobodného, kritického a nezávislého myšlení žáků, k rozvoji 

jejich úsudku a rozhodování 

 přijímání odpovědnosti žáků za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování a cítění 

 utváření slušného a odpovědného chování žáků v souladu s morálními zásadami 

a pravidly společenského chování 

 rozvoji dovednosti žáků učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat 

 

Důraz ve výuce je kladen na osvojení technologických a pracovních  postupů a účelnou 

organizaci práce, na využívání počítačové techniky a informatiky, na striktní dodržování 

předpisů o hygieně a bezpečnosti při práci a ochraně spotřebitele. Je důležité poskytovat žákům 

ucelený soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí 

povolání, rozšiřovat a zdokonalovat pracovních zkušenosti. 

 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby žák splňoval tyto cíle:    

Výrobní středisko: 

 osvojil si a dodržoval zásady hygieny ( HACCP ), bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany ve gastronomickém provozu, osvojil si zásady první pomoci 

 využíval odbornou terminologii typickou pro oblast gastronomie a technologickou 

dokumentaci,ovládal normování 

 osvojil si různé způsoby pro přípravu pokrmů a nápojů 

 uměl sestavit jídelní lístek, kalkulace a ceny 
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 prováděl výběr surovin pro technologické zpracování a vykonával činnosti spojené 

s jejich příjmem a úpravou 

 ovládat  techniky v opracování potravin pro technologické zpracování a porcování 

jednotlivých druhů jatečních zvířat,zvěřiny,drůbeže a ryb 

 ovládal a dodržoval technologické postupy výroby jednotlivých teplých a studených 

pokrmů a nápojů,  zvolil správný způsob jejich přípravy  

 obsluhoval stroje, přístroje a jiné technické zařízení ve stravovacím provozu 

s ohledem na zvolený technologický postup, druh pokrmu a udržoval je v chodu za 

striktního dodržování BOZP 

 ovládal techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů 

 osvojil si techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a 

vhodnosti pro technologické zpracování    

 uchovával suroviny, hotové pokrmy, výrobky  a nápoje s ohledem na jejich trvanlivost  

a zdravotní nezávadnost, dodržoval hygienické požadavky a zásady při    jejich 

expedici                                             

 zacházel hospodárně s veškerými surovinami a energetickými zdroji 

 porozuměl vlivu gastronomie na ochranu životního prostředí, ekologicky nakládal 

s odpady a obaly  

 vedl správně příslušnou evidenci za využití dostupné výpočetní techniky 

 

Odbytové středisko:   

 uvědomoval si dodržoval hygienické předpisy a BOZP v odbytovém středisku 

 osvojil si psychologické zásady jednání, profesního chování a společenského 

vystupování 

 používal různé techniky obsluhy 

 rozlišoval odpovídající inventář, ovládal obsluhu technického zařízení ve stravovacím 

provozu 

 ovládal přípravu pracoviště, přípravné práce související s  podáváním pokrmů a 

nápojů 

 realizoval přípravu slavnostní hostiny a vše co s ní souvisí,uplatňoval estetická 

hlediska     

 poskytoval informace  o podávaných pokrmech a nápojích, komunikoval s hostem a to 

i v cizím jazyce 

 ovládal techniku přípravy pokrmů před hostem,připravoval  míšené nápoje 

 osvojil si různé techniky vyúčtování s hostem 

 odborně sestavoval různé typy jídelních a nápojových lístků dle gastronomických 

pravidel a dietetických zásad, sestavení menu k různým příležitostem   

 dodržoval techniky skladování, ošetřování potravin a nápojů, zajišťování jejich kvality 

 realizoval vedení evidence o pohybu zboží, vyřizování objednávek, vyúčtování, 

kalkuloval a stanovoval ceny, uměl provádět fyzické i účetní inventury 

 používal odbornou terminologii a využíval obecné poznatky a pojmy, pravidla 

a principy při řešení praktických úkolů 

 osvojil si základy organizace své práce a svých spolupracovníků, pracoval samostatně 

i v týmu 

 uměl manipulovat s obaly a účelně je likvidovat bez ohrožení životního prostředí, vést 

o nich příslušnou evidenci 

 sestavoval nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kriterií 

 ke své práci používal KIT 
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Pojetí výuky  

      Metody 

 instruktáž je komplexní  vyučovací metoda při výuce senzomotorických dovedností 

 výklad,vysvětlování,popis,diskuse,metody,názorně,demonstrační,pozorování,metody     

problémové,simulační, inscenační – důležité součásti výuky k rozvoji osobnosti žáka 

 cvičení je záměrně časově rozvrženo opakováním jednotlivých úkonů  

 práce s technickou  a účetní dokumentací -  pracovní sešity odborné knihy, testy,  

technologické výpočty, odborné časopisy, písemné zpracování technologických 

postupů, různé kalkulační a evidenční listy 

 exkurze je názorné seznámení žáků s provozy,umožňuje poznávání skutečností  přímo 

v typických podmínkách pracovního procesu 

 týmová práce 

 metoda hodnocení  je silným stimulujícím prostředkem výchovného významu 

Ve výuce se dává přednost aktivizujícím metodám práce žáků. Důraz je kladen na dovednosti 

a na ovlivňování žákových postojů, výběr metod a materiálních prostředků závisí na obsahu 

probíraného učiva.  

Materiální prostředky 

Žáci pracují se strojním vybavením a inventářem, jež je součástí  školní kuchyně a učebny 

stolničení, který je průběžně doplňován a modernizován. 

Formy výuky:  

 skupinová: je vedena ve skupině žáků na pracovišti školní jídelny a učebně stolničení 

SOŠ a SOU TŘEŠŤ, pod vedením učitele OV 

 individuální:  pod vedením kvalifikovaných instruktorů na  reálných pracovištích  

 

Při realizaci výuky se uplatňuje vhodná motivace, která stimuluje žáky k zájmu o učivo a 

k vyšším pracovním výkonům. Ve všech vyučovacích předmětech se předpokládá důsledná 

zpětná vazba, čímž se rozumí neustálé sledování toho, zda jsou cíle naplňovány a do jaké 

míry.Důraz je kladen  na individuální přístup k jednotlivým žákům v závislosti na jejich 

fyzické a duševní schopnosti. 

 

Hodnocení  a způsoby ověřování výsledků žáka 

Hodnocení se uplatňuje jako zpětná vazba v činnosti žáka a učitele i jako informace pro 

rodiče. Dělíme ho na průběžné a souborné. Pozorováním učitel sleduje odbornost, kvalitu a 

rychlost. Žáci jsou hodnoceni slovně i numericky. V tomto hodnocení se klade důraz nejen na 

praktické využití, ale i na celkový projev žáka a na schopnost odborného vyjadřování 

písemným i mluveným slovem. Je sledována  aktivita jednotlivců, přístup k práci a celému 

vyučovacímu procesu, vytrvalost a další pozitiva. Zjišťují se dovednosti manuální i 

intelektové. Součástí klasifikace je praktické předvedení, písemný test, písemné ověřování, 

kde se ověřují teoretické znalosti a schopnost žáka je aplikovat na příkladu a  ústní ověření v 

návaznosti teorie na praxi. 

 

Hodnotíme tyto složky :  

 

 úroveň osvojených vědomostí,dovedností a návyků 

 posouzení příslušných schopností, organizaci práce 

 prezentované postoje a zájem o předmět, učivo 
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 ochotu spolupracovat s kolektivem 

 úroveň zvládnutí metod 

 manuální zručnost 

 rychlost, přesnost a kvalitu provedené práce   

 sledujeme celkový vývoj žáka pod vlivem výchovy  

              

Kritéria hodnocení jsou v souladu s klasifikačním řádem pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků na SOŠ a SOU TŘEŠŤ a jsou jeho součástí. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

Obor : 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

Výrobní středisko – technologie      I . Ročník 
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
Žák :        

Učivo 7,5 hodin týdně/ 
247,5 hodin 

Učební  
hodiny 

-jedná v souladu s předpisy                
  bezpečnosti práce a požární ochrany 
-uplatňuje požadavky na hygienu  
  v gastronomii 
-dodržuje ustanovení týkající se  
  bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci 
-vysvětlí účel kritických bodů v praxi 
-seznamuje se s vybavením výrobního 
 střediska 
-učí se organizovat práci ve výrobním 
  středisku 
-využívá inventář při přípravě pokrmů 
-provádí základní techniku kuchařských 
 dovedností 
-pracuje s digitální a mechanickou váhou, 
 odměrkami 
-dodržuje ustanovení týkající se BOZ a PO 
 
 

Úvod do odborného výcviku, 
nácvik pracovních činností spojených 
s přípravou výrobního střediska 
-předpisy BOZ a PO 
-hygienické předpisy v gastronomii 
-kritické body HACCP 
-práva a povinnosti žáků 
-seznámení žáků s tematickým plánem 
  učiva a pracovištěm OV 
-příprava pracoviště před zahájením  
  provozu 
-seznámení s inventářem,jeho použití 
-skladování surovin,sklady 
-nácvik měření a vážení surovin 
-hygiena při skladování surovin 

30 h 

 
-orientuje se ve způsobech předběžné 
 úpravy surovin a jejich přípravy 
-ovládá předběžnou úpravu surovin 
-dokáže vysvětlit rozdíl mezi jednotlivými 
 druhy tepelných úprav 
-k přípravě pokrmů používá receptury, 
 normy a dodržuje výtěžnost 
 připravovaných pokrmů 
-normuje a sestavuje výdejku surovin 

Nácvik předběžných úprav při 
zpracování potravin 
-základní technika kuchařských 
 dovedností – krájení 
-seznámení se základními druhy surovin 
 pro výrobu pokrmů a jejich rozdělení 
-předběžná úprava základních surovin  
 pro výrobu 
-základní tepelné úpravy-vaření,dušení, 
 zadělávání,pečení,smažení,zapékání 
-základy normování z RTP, sestava výdejky 
 

108 h 

 
-připravuje polévky,omáčky,přílohy, 
 bezmasé pokrmy,moučná jídla a  
 moučníky,saláty 
-orientuje se v přípravě bílých a hnědých 
 polévek a v přípravě omáček 
-umí zvolit vhodnou přílohu k připravovanému 

Nácvik přípravy polévek,omáček,příloh 
 bezmasých pokrmů,moučných jídel  
 a moučníků,salátů 
-rozdělení a význam polévek,zahušťování, 
 zjemňování a jejich dochucování 
-druhy omáček a jejich rozdělení 
-přípravapříloh,doplňků a salátů 

96 h 
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 pokrmu a zná jejich přípravu 
-dodržuje a dbá na šetrnou tepelnou úpravu 
 zeleniny 
-vysvětlí a rozlišuje rozdíl mezi moučníkem 
 a moučným pokrmem 
-zná váhu jednotlivých porcí 
-orientuje se v normování moučníků 
-dodržuje ustanovení týkajíci se BOZ a PO 

-příprava bezmasých pokrmů a zeleniny 
-příprava moučných jídel a moučníků 
- BOZ a PO 

 
 
-zvládá přípravu teplých pokrmů,omáček, 
 polévek,bezmasých pokrmů,příloh, 
 moučných jídel a moučníků 
-pracuje s normami,recepturami a odbornou 
 literaturou 
 
 

 

Procvičování probraného učiva 
-procvičování získaných dovedností 

-příprava teplých pokrmů,polévek,omáček, 
 příloh,moučných pokrmů a moučníků,salátů 
-příprava bezmasých pokrmů 
-normování,sestava výdejky 
  BOZ a PO 

 

13,5 h 

 

Obor: 65-51-H/01   Kuchař-číšník 

Výrobní středisko – technologie      Ročník II. 
Výsledky vzdělávání 
Žák : 

Učivo 7,5 hodin týdně/247,5 h Učební 
hodiny 

 
-jedná v souladu s předpisy  
 BOZ a PO, HACCP 
-uplatňuje požadavky na hygienu  
 v gastronomii 
-prokáže vědomosti a dovednosti 
 získané v 1. Ročníku 
-ovládá základní tepelné úpravy 
-je schopný uvařit polévky,omáčky 
 přílohy a bezmasé pokrmy 
-k přípravě pokrmů používá  
 normy a dodržuje výtěžnost 
 připravovaných pokrmů 
-normuje a sestavuje výdejku 
 

Úvod do OV , prohlubování  a praktické 
procvičování získaných dovedností 
 z I. ročníku 
-proškolení BOZ a PO 
-hygienické předpisy v gastronomii      
-kritické body HACCP 
-příprava bílých a hnědých polévek 
-příprava teplých a studených omáček 
-příprava příloh a bezmasých pokrmů 
-normování z RTP 
 

 

30 h 

-orientuje se ve způsobech 
 předběžné úpravy masa a přípravy 
 surovin 
-rozlišuje jednotlivé části jatečného masa 
-rozlišuje druhy vnitřností a volí jejich 
 vhodnou tepelnou úpravu 
-vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými druhy 
  tepelných úprav pokrmů a umí je využít 
-ovládá tepelné úpravy hovězího, 
 vepřového a telecího masa a 
 uvede příklady pokrmů  
-rozpozná další druhy masa – skopové, 
 jehněčí,kůzlečí,králičí,orientuje se v jejich      
předběžné úpravě  a volí vhodnou  
 tepelnou úpravu a přílohu 

Příprava pokrmů z jatečného masa 
-předběžná úprava jatečného            
 masa a jeho rozdělení 
-hovězí maso-tepelné úpravy 
-telecí maso –tepelné úpravy 
-vepřové maso-tepelné úpravy 
-skopové,jehněčí,kůzlečí a králičí 
 maso-předběžná úprava,zpracování a tepelné 
  úpravy 
- BOZ a PO 
 

120 h 
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-jedná v souladu s předpisy BOZ a PO 

 
-zná druhy ryb a jejich rozdělení 
-zná rozdělení drůbeže a zvěřiny 
-orientuje se v jejich předběžné úpravě 
-upravuje pokrmy z ryb,drůbeže a zvěřiny 
 s přihlédnutím ke zdravé výživě a volí 
  k nim vhodnou přílohu 
-objasní zvláštnosti podávání a tepelnou 
 úpravu u korýšů,měkkýšů a obojživelníku 
-volí vhodné tepelné úpravy u vnitřností 
 z drůbeže,ryb a zvěřiny 
 

Příprava pokrmů z ryb,drůbeže 
a zvěřiny 
-předběžná úprava ryb,drůbeže a zvěřiny 
-úprava pokrmů z ryb vařením,dušením  
 a smažením 
-úprava korýšů,měkkýšů a obojživelníku 
-úprava pokrmů z drůbeže vařením, 
 zaděláváním,dušením,pečením a smažením 
-úprava pokrmů ze zvěřiny vysoké,nízké, 
 černé a pernaté 
-úprava vnitřností z ryb,drůbeže a zvěřiny 
-BOZ a PO 

 
 

72 h 

 
 
-rozumí charakteristice mlétého masa 
-volí vhodné části masa určené k mletí 
-vysvětlí složení mletého masa 
-využívá vhodnou kombinaci surovin a přísad 
-pokrmy doplňuje vhodnou přílohou 
-volí vhodné tepelné úpravy 

 
Příprava pokrmů z mletých mas 
-druhy mletých mas a jejich použití 
-mletí masa,kořenění a tvarování 
-úprav pokrmů z masa hovězího a vepřového 
-úprava pokrmů ze směsi mletých mas 

 
 
 
 
 

18 h 

 
-uplatňuje získané dovednosti a vědomosti 
 získané v praxi 
-připravuje teplé pokrmy s vhodnou přílohou 
-dodržuje hygienické předpisy v gastronomii 
-využívá znalosti o potravinách a výživě při 
 výběru vhodných surovin 
-ovládá normování a umí sestavit výdejku 

Procvičování získaných odborných 
dovedností ve výrobním středisku 
-příprava pokrmů z jatečného masa,ryb 
 drůbeže,zvěřiny,masa skopového,jehněčího, 
  kůzlečího a králičího 
-příprava pokrmů z mletých mas 
-normování pokrmů a sestava výdejky 
BOZ a PO 

7,5 h 

 
 

Obor: 65-51-H/01   Kuchař-číšník 

Výrobní středisko – technologie     Ročník III.  
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
Žák : 

Učivo 7,5 hodin týdně/ 232,5 hodin Učební 
hodiny 

 
-uplatňuje získané vědomosti o bezpečnosti a 
 hygieně práce na pracovišti 
-vysvětlí účel kritických bodů 
-ovládá učivo 1. A 2. ročníku 

Procvičování získaných dovedností 
z   1 – 2. ročníku 
-předpisy BOZ a PO 
-hygienické předpisy v gastronomii 
-kritické body HACCP 
-seznámení žáků s tematickým plánem učiva 
-učivo 1. a 2. ročníku 
 
 

30 h 

 
-zná a vyjmenuje vhodné druhy masa na  
  přípravu minutkových pokrmů 

Příprava pokrmů na objednávku 
-charakteristika minutkových pokrmů 
-vhodné druhy masa pro přípravu minutkových 

48 h 
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-využívá znalosti o potravinách a výživě při 
 výběru vhodných surovin a technologických 
 úprav 
-připravuje minutky z masa hovězího,vepřového 
 telecího,z ryb,drůbeže a zvěřiny 
-připravuje minutky z mletého masa 
-pokrmy doplňuje vhodně zvolenou přílohou 
-zná správný postup při přípravě šťávy 
 

 pokrmů 
-minutky z hovězího,vepřového a telecího masa 
-minutky z ryb,drůbeže a zvěřiny 
-minutky z mletého masa a vnitřností 
-příprava šťávy,úprava příloh a obloh 
-dokončování pokrmů před hostem 
-úprava masa na anglický způsob,použití 
papiloty, 
 alobalu,grilovacích kleští,speciální úpravy 
 

 
 
-vysvětlí význam studených předkrmů 
-orientuje se v pokrmech studené kuchyně,zná 
 jednotlivé výrobky a zásady při výrobě 
-charakterizuje a zná přípravu majonézy,aspiku, 
 galantiny,huspeniny,masové pěny,rosoly 
-používá vhodnou kombinaci surovin při 
 přípravě studených mís,chlebíčků a chuťovek 
-dodržuje hygienické zásady při přípravě  
 pokrmů 
-pracuje s recepturami studených pokrmů a umí 
 z nich samostatně normovat 
 

Příprava pokrmů studené kuchyně 
-charakteristika studených předkrmů,význam 
-majonézy,aspiky,rosoly,marinády,pochoutková 
 másla 
-obložené chlebíčky a chuťovky 
-výrobky ze sýrů a vajec 
-plněná zelenina 
-složité saláty a majonézy,koktejly 
-pokrmy z ryb,podávání kaviáru 
-masové pěny,paštiky,galantiny,huspeniny 
-příprava nářezů a studených mís 
 BOZ a PO 
-normování z receptur studené kuchyně 

36 h 

-orientuje se v druzích teplých předkrmů 
-objasní rozdíl mezi studeným a teplým 
 předkrmem 
-teplé předkrmy připravuje dle TP 
 -pracuje s normami a recepturami  
-uvede krajové speciality,  
-ovládá výpočty vlastních kalkulací,orientuje se 
  v pokrmech cizí kuchyně a umí je připravit 

Příprava teplých předkrmů,krajové  
speciality,zahraniční kuchyně 
-teplé předkrmy-charakteristika 
-teplé předkrmy z vajec,sýrů,zeleniny a ovoce 
-teplé předkrmy z jatečného masa,z masa ryb, 
 drůbeže a vnitřností 
-krajové speciality,vlastní kalkulace 
-zahraniční kuchyně 

42 h 

-určí druhy těst a příklady moučníků z nich  
 připravené 
-ovládá základní tepelné úpravy při přípravě 
 Moučníků 
-prokazuje znalost vhodné kombinace 
 moučníků při uplatnění gastronomických  
 pravidel 
-orientuje se a zvládá přípravu nákypu,pudinku, 
 teplých sladkých omáček,náplní a polev 
-zná způsob podávání jednotlivých moučníků 
-charakterizuje teplé a studené nápoje,volí 
 vhodné suroviny na jejich přípravu a zná  
 servis  jejich podávání 
-dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygieny 

Příprava moučníků a nápojů 
-studené a teplé moučníky z těsta kynutého, 
 piškotového,lineckého,litého,lístkového a 
 odpalovaného 
-nákypy,pudinky,teplé sladké omáčky 
-základní cukrářské výrobky,náplně a polevy 
-příprava studených a teplých nápojů 
 BOZ a PO 

42 h 

-dokáže rozlišit vhodné suroviny pro přípravu 
 pokrmů na jednotlivé diety 
-zvolí a upravuje pokrmy vhodné pro jednotlivé 
 druhy diet 
-vyjmenuje zásady dietního stravování a 
specifikuje progresivní přípravu jídel a 
diferencované stravy 

Dietní stravování 
-druhy diet,vhodné pokrmy při dietách 
-procvičování a skládání JL při dietě 
-vegetariánská strava 
-diferencovaná strava 

18 h 

-uplatňuje získané vědomosti a dovednosti 
 v praxi 
-určenou práci provádí bezpečně,spolehlivě, 

Komplexní procvičování získaných 
dovedností a znalostí ,příprava k ZZ 
-procvičování dovedností 

16,5 h 
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 zručně,hospodárně a účelně 
-ovládá základní technologické postupy při 
 přípravě pokrmů teplé a studené kuchyně 
-prokazuje znalosti o potravinách a výživě 
-pokrmy připravuje na základě normování 
-umí sestavit výdejku 
-na základě získaných vědomostí a dovedností 
 prokáže naplnění absolventa u závěrečných 
 zkoušek 

-příprava jednotlivých pokrmů studené a teplé 
 kuchyně 
-normování z receptur teplých a studených 
 pokrmů,sestava výdejky 
 

 
 

ROZPIS UČIVA A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

Odborný výcvik – STOLNIČENÍ ( Odbytové středisko )  

1. ročník 
  

Výsledky vzdělávání Učivo (počet hodin) Hodinová        

dotace 

- dodržuje bezpečnost práce, ovládá 

osobní a 

- pracovní hygienu a manipulaci se 

stroji 

- osvojí si dodržování čistoty a úpravy 

pracovního oblečení, používání 

pomůcek na úseku obsluhy 

- pečuje o zevnějšek a snaží se o 
kultivovaný projev 

- komunikuje jasně a srozumitelně 
v souladu s jazykovou normou 

Úvod  

Seznámení žáků s tematickým plánem 

učiva, pracovištěm. Proškolení BOZ, PO 

a hygieně. 

Pracovní oblečení a pomůcky 

obsluhujících 

Vzhled obsluhujícího, péče o zevnějšek a 

základy osobního projevu na pracovišti 

18 

 

 

- ovládá přípravu pracoviště před 

zahájením 

provozu, udržování během provozu 

- pracuje s inventářem, vhodně ho 

používá 

podle způsobu servisu, udržuje a 

ošetřuje 

inventář během i po skončení provozu 

- pracuje s pomocnými stoly a vozíky 

podle 

zásad obsluhy, ovládá rozdělení prádla 

podle použití 

- používá inventář podle jeho rozdělení,  

zakládá vhodné příbory k pokrmům 

- ovládá rozdělení veškerého inventáře 

na 

úseku obsluhy podle jeho použití 

- umí použít správné sklo k určitému 

nápoji, 

Odbytové středisko 

 

Nácvik pracovních činností spojených s 

přípravou odbytového střediska. 

Rozdělení inventáře, příprava malého 

stolního inventáře. 

 

Stolový a sedací inventář, prádlo a jeho 

ošetřování 

 

Kovový inventář na podávání pokrmů a 

nápojů 

Porcelánový inventář 

 

Skleněný inventář na podávání pokrmů, 

teplých a studených nápojů 

Nácvik základních pravidel 

společenského 

chování a technika jednoduché obsluhy, 

společenská pravidla a chování 

obsluhujících na pracovišti 

114 
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ovládá teploty podávaných nápojů 

 

 

 

 

- ovládá správné chování na veřejnosti a 

na pracovišti, správně se vyjadřuje a 

jedná s hostem 

- ovládá veškeré přípravné práce – 

pořadí 

- ovládá dvou i třítalířový způsob, 

zakládání kompotů a salátů, servis 

polévek 

 

- pracuje podle zásad obsluhy, ovládá 
úpravu stolů, zakládání pokrmů a 
nápojů, udržování čistoty během 
provozu 

- podává alko. i nealkoholické studené  
              nápoje, bezpečně ovládá servis 

lahvového vína a oba způsoby servisu 

teplých nápojů 

 

 

Přípravné práce na pracovišti 

Nošení talířů dvou a třítalířovým 

způsobem, 

zakládání kompotů, salátů, nošení pol. 

šálků  

Základní pravidla servisu pokrmů a 

nápojů 

 

 

Podávání studených a teplých nápojů 

 

 

Společenská pravidla, servis 

pokrmů a nápojů, nošení talířů oběma  

způsoby 
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- naučí se sestavovat jednoduché i 

složité 

menu na snídani, založit inventář, 

sortiment pokrmů na přesnídávky a 

svačiny a jeho servis 

- používá správnou techniku při 

podávání 

hlavních jídel a rozdíly mezi 

podáváním 

obědů a večeří 

- pracuje s gastronomickými pravidly 

při 

sestavování, správně řadí pokrmy na  

jídelním lístku, druhy jídelních lístků 

- sestavuje jednoduché i slavnostní 

menu, 

uvědomuje si rozdíl mezi a la carte a 

menu 

- ovládá pořadí nápojů podle druhů 

- prokazuje znalosti získané během I. 

ročníku při obsluze hostů 

Podávání jednotlivých druhů snídaní, 

přesnídávek svačin 

 

 

 

Servis jednoduchých obědů a večeří 

 

 

Sestavování jídelních lístků a la carte 

 

 

Sestavování jídelních lístků menu 

 

Zvyklosti a tradice při sestavování menu 

 

Sestavování nápojových lístků 

Praktické procvičování získaných 

odborných dovedností v odbytovém 

středisku 

115,5 

 

 

ROZPIS UČIVA A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

Odborný výcvik – STOLNIČENÍ ( Odbytové středisko )  

2. ročník 
 

Výsledky vzdělávání Učivo 

 

Hodinová 

dotace 

Žák: 

- dodržuje bezpečnost práce, ovládá 
osobní a pracovní hygienu a 
manipulaci se stroji 

- pracuje s inventářem, vhodně ho 

používá 

podle způsobu servisu, udržuje a 

ošetřuje 

inventář během i po ukončení 

provozu 

- používá inventář podle jeho 

Úvod: Praktické procvičování 

dovedností z I. ročníku, seznámení 

s pracovištěm OV, předpisy o BOZ, PO 

a hygieně  
Rozdělení inventáře, MSI, stolový, sedací a 

prádlo  
Kovový inventář  
Porcelánový inventář  
Skleněný inventář   

 

 

Základní pravidla servisu pokrmů 

36 
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rozdělení,  

zakládá vhodné příbory k pokrmům 

       -    zdokonaluje si základy servisu 

- je seznámen s jednotlivými systémy 

obsluhy 

- sestaví skupinu pro systém vrchního  

číšníka, rozdělí jednotlivé funkce, 

výhody 

a nevýhody tohoto systému 

        -   ovládá obsluhu a její organizaci na 

svém rajonu 

- dokáže vysvětlit podstatu tohoto 

systému, 

popíše jednotlivé funkce, vybavení 

střediska, složitost a náročnost práce 

- ovládá formy nabídky zboží, způsoby 

prodeje a placení 

Systémy obsluhy a formy prodeje 

 

Systém vrchního číšníka 

 

 

Obvodový (rajónový) systém 

 

Francouzský systém 

 

Další systémy obsluhy: kavárenský, 

barový, banketní, rautový, etážový 

Způsoby nabídky,  

způsoby prodeje a placení 

 

 

36 

 

- samostatně připraví pracoviště před 

zahájením provozu, sestaví menu na 

složitou snídani, vysvětlí rozdíl mezi 

svačinou a přesnídávkou, sortiment 

- vysvětlí rozdíl v servisu 

jednoduchých 

obědů a večeří 

- za dodržení gastronomických 

pravidel 

sestavuje jídelní lístky a menu podle 

příležitosti pořádání hostiny 

- samostatně rozhoduje o postupu prací 

po skončení provozu 

Jednoduchá obsluha  

Příprava pracoviště, druhy snídaní a jejich 

podávání, přesnídávky, svačiny 

 

 

Podávání jednoduchých obědů a večeří 

 

Sestavování jídelních lístků a la carte a 

menu 

 

 

Práce po skončení provozu 

42 

 

 

 

 

 

- vysvětí rozdíl mezi jednoduchou a 

složitou 

obsluhou, co vše obsahuje, používaný  

systém a postup obsluhy 

- připraví vozík a nabízí zákazníkům 

aperitivy a digestivy 

- založí inventář na objednaný předkrm 

a  

provede servis i speciálních předkrmů 

- zvládá servis polévek při složité 

obsluze 

a rozdíl při servisu ryb při 

jednoduché a 

složité obsluze (dranžírování) 

- technicky zvládá práci ve dvojici, 

pořadí 

při překládání, práci s překládacím 

příborem, servis pokrmů 

Složitá obsluha  

Formy složité obsluhy, postup při složité 

obsluze, transport pokrmů z kuchyně 

 

Podávání aperitivů a digestivů pomocí 

aperitivního vozíku 

Servis studených předkrmů 

Servis teplých předkrmů – běžné, 

speciální 

Servis polévek a ryb 

 

 

Podávání hlavních jídel 

 

 

Podávání dezertů a kávy 

 

 

120 
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- servíruje dezerty (sýry, moučníky a 

ovoce), 

s patřičným inventářem podle zásad 

složité obsluhy, ovládá přípravu u 

stolu 

hosta a servis různých druhů kávy 

 

- vysvětlí rozdíl mezi složitou a vyšší  

formou složité obsluhy 

- vyjmenuje suroviny na ochucování 

pokrmů, zvládne přípravu, míchání a 

servis předkrmových koktejlů a salátů 

- připraví pracoviště na flambování a 

zručně flambuje palačinky, ovoce, 

maso 

- vyjmenuje části výčepního zařízení a 

jeho 

údržbu, závady při čepování 
- připraví pracoviště v kavárně, vinárně a  

baru, pracuje podle pravidel přípravy a 

obsluhy v těchto střediscích, s rozdíly od 

restaurační obsluhy, je seznámen se 

sortimentem pokrmů a nápojů 

 

Opakování – složitá obsluha 

Vyšší forma složité obsluhy 

 

Dokončování pokrmů u stolu hosta – 

ochucování, míchání salátů, příprava 

dresinků 

Flambování 

 

Obsluha a údržba pivního zařízení, 

čepování piva 

Obsluha v kavárně, vinárně, baru a 

ostatních společensko-zábavních 

střediscích 

 

 

 

Procvičování a opakování získaných 

Odborných dovedností v odbytovém  

Středisku -podávání aperitivu a digestivu 

z ap. vozíku, sortiment a     způsoby 

nabídky studených a teplých předkrmů, 

polévek, ryb, hlavních jídel, dezertů a kávy 

při složité obsluze  vyšší forma složité 

obsluhy – dokončování pokrmů a 

flambování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 
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ROZPIS UČIVA A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

Odborný výcvik – STOLNIČENÍ ( Odbytové středisko )  

3. ročník 
 

 

Výsledky vzdělávání 

Učivo (počet hodin)  

Hodinová 

dotace 

Žák: 

       

- uplatňuje požadavky na hygienu v 

gastronomii na pracovišti 

- jedná v souladu s předpisy BOZP 

- uvědomuje si účel kritických bodů 

HACCP a jeho fungování v praxi  

- rozvíjí vědomosti a praktické 

dovednosti získané v 1. a 2. ročníku 

 

Praktická procvičování učiva za 

1. a 2. ročník  

- seznámení s pracovištěm, 

předpisy BOZ a PO,HACCP 

 v odbytovém středisku 

- jednoduchá a složitá obsluha 

- dokončování pokrmů u stolu 

hosta 

- obsluha a údržba pivního 

zařízení 

- obsluha v kavárně, baru, ostat. 

společensko - zábavních 

střediscích 

 

36 

 

 

 

 

 

 

- vysvětlí funkci ubyt. zařízení, 

- rozlišuje druhy středisek, jejich 

vybavení 

- objasňuje  organizaci práce a úkoly 

pracovníků v ubyt. zařízení  

- dodržuje pořádek a dbá na kvalitu 

služeb, usiluje o získání stálých 

zákazníků,  

- vybere vhodný reklamní prostředek 

pro určitý produkt, 

- použije nástroje na podporu prodeje 

 

 

Ubytovací zařízení – 

EXKURZE v hotelu  

-      význam a úkoly 

-      členění a kategorizace 

ubytovacích  zařízení  

- organizace práce 

- možnosti propagace zařízení a 

jeho produktů, osobní přístup 

v podpoře prodeje 

 

 

12 

 

 

 

- vyjmenuje vybavení baru,prokáže 

znalost inventáře 

- rozlišuje druhy míšených nápojů, 

pravidla a  základní suroviny na 

jejich přípravu 

-     používá s přehledem pomůcky 

barmana 

-     odborně připravuje a servíruje 

míšené nápoje 

-     profesionálně plní přání hostů 

 

 

Míšené nápoje  

- vybavení a zařízení baru 

- barový inventář 

- druhy míšených nápojů 

- používané suroviny 

- práce barmana  

 

 

24 
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- přijímá objednávku, kalkuluje cenu 

- navrhuje menu,vypracuje žádanku 

na inventář 

- zajistí přípravu a realizaci celé 

gastronomické akce podle pravidel 

gastronomie, píše na klávesnici 

v přiměřené rychlosti a přesnosti, 

dodržuje formální, jazykovou a 

věcnou stránku dokumentů 

- ovládá postup přípravných prací 

- dodržuje techniku,hygienu a zásady 

prostírání slavnostních tabulí 

- uplatňuje estetická hlediska při 

jejich výzdobě 

 

 

- organizuje práci s využitím různých 

technik a forem obsluhy,používá 

odpovídající inventář  

- bezpečně ovládá servis jednotlivých 

pokrmů a nápojů ve slavnostním 

menu a obsluhuje podle platných 

pravidel slavnostní obsluhy,provádí 

kontrolu 

- aplikuje různé způsoby vyúčtování 

s hostem 

- dbá na ochranu inventáře při 

ošetřování a  úklidu, dodržuje 

pracovní postup, hygienu 

- rozlišuje druhy slavnostních hostin 

      -     uplatňuje odborná pravidla jejich 

přípravy     

- ovládá organizaci práce 

- rozlišuje jednotlivé způsoby  

obsluhy 

- volí správný inventář k servisu 

pokrmů, nápojů  

- doporučí vhodný sortiment pokrmů 

a nápojů  

- organizuje práce po ukončení 

provozu  

 

 
Slavnostní hostiny  

- celkové organizační a technické 

zajištění  slavnostní 

hostiny/objednávka, menu, 

žádanka/ 

- písemná komunikace s hostem, 

využití technologií 

- přípravné práce/tabule, příruční 

stůl/ 

- prostírání ubrusu, výzdoba 

tabule 

- zakládání inventáře na tabuli 

- organizace práce, formy a 

technika obsluhy slavnostní 

hostiny 

- profesní pravidla obsluhy při 

podávání aperitivů, st.předkrmů 

 

 

- podávání polévek, teplých 

předkrmů, jídel z ryb, hlavních  

chodů, dezertů,  kávy, digestivů 

a ostatních nápojů 

-  vyúčtování slavnostní hostiny 

- práce po ukončení hostiny 

- slavnostní hostiny s nabídkovým 

stolem  -   recepce, společenská 

setkání 

- příprava studeného, teplého a 

nápojového stolu, sortiment jídel 

a nápojů 

- způsob obsluhy a práce po 

skončení provozu 

 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pracuje samostatně 

- ovládá společenské chování na 

veřejnosti 

- uplatňuje všechny získané 

dovednosti spojené s provozem 

- řídí se gastronomickými pravidly a 

 
Procvičování všech 
praktických     dovedností a 
příprava na ZZK.  
- Sestavení slavnostního menu, 

žádanky na inventář, příprava 

slavnostní tabule -  zásady 

 

 

34,5 
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dokáže je uplatnit v praxi 

- ovládá příslušné techniky a způsoby 

obsluhy  

- rozlišuje druhy inventáře a ovládá 

jeho používání a ošetřování 

- dodržuje BOZP a hygienické 

předpisy 

- na základě všech získaných 

vědomostí a dovedností, které  

používá v praxi prokáže u ZZK 

naplnění profilu absolventa 

prostírání, výzdoby, zakládání 

inventáře, způsoby servisu 

jednotlivých chodů a nápojů, 

vyúčtování hostiny 
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VI. POPIS MATERIÁLNÍHO A PERSONÁLNÍHO 
ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY 

 
 

Teoretická výuka 
Teoretická výuka probíhá v běžných i odborných učebnách. Všechny učebny splňují 

hygienické požadavky. Mezi odborné učebny patří počítačové učebny, laboratoř chemie, 

laboratoř biologie, učebny cizích jazyků, cvičné kuchyně, učebna stolničení se školním 

barem, tělocvičny, posilovna, gymnastický sál, dále víceúčelové venkovní hřiště, tenisové a 

volejbalové kurty.  V učebnách je didaktická technika, např. interaktivní tabule, počítače a 

dataprojektory. Kromě instalované techniky využívají učitelé i přenosnou techniku 

(dataprojektor, CD přehrávače). Třídy jsou také vybaveny didaktickými pomůckami (modely, 

reálné předměty a nástroje, nástěnné obrazy).  

 

Praktická výuka 
Praktická výuka je po materiální stránce plně zabezpečena tak, aby odpovídala požadavkům 

moderní výroby. Žáci používají jednak ruční nářadí, jednak stroje nezbytné pro výkon 

zvoleného povolání. 

Praktická výuka oboru probíhá jednak ve školních dílnách, které jsou umístěny v areálu školy, 

dále mohou probíhat i u smluvních partnerů. Žáci prvních ročníků mají výuku ve školních 

zařízeních, žáci vyšších ročníků jsou umístěni podle možností na pracoviště smluvních 

partnerů, popř. také ve školních zařízeních. 

 
Personální zajištění 
Výuku zajišťují učitelé teoretických předmětů a učitelé odborného výcviku. Většinou jsou to 

odborníci, kteří mají splněné všechny kvalifikační předpoklady pro výkon tohoto povolání. 

Ti, kteří tyto požadavky nesplňují, si buď doplňují kvalifikaci nebo ji v zákonné lhůtě začnou 

doplňovat. Pro jednotlivé skupiny předmětů jsou stanoveny předmětové komise, počet členů 

se liší podle počtu žáků a momentálního rozložení úvazku. Komise jsou pro: cizí jazyky, 

český jazyk a společenskovědní předměty, matematiku a přírodní vědy, tělesnou 

výchovu, ICT, ekonomické předměty a odborné předměty oboru.  

 

Materiální podmínky 
Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy, kde každý obor má svoji kmenovou 

třídu. Ve škole jsou také 3 učebny pro výuku počítačových technologií, součástí je 

interaktivní tabule a dataprojektor. Používaná PC pracoviště jsou připojena k internetu. 

Většina učeben je vybavena audio–video technikou, kde je veškeré vybavení pro programové 

vyučování.. Pro výuku tělesné výchovy je využívána vlastní tělocvična a posilovna, které se 

nachází přímo v areálu školy. 

Odborný výcvik oboru se uskutečňuje na pracovišti daného oboru, které je v hlavní budově 

školy. Cvičné pracoviště oboru – dílny, jsou vybaveny veškerým potřebným zařízením pro 

výkon profese. Organizace teoretického i praktického vyučování je řešena tak, aby žáci měli 

potřebné přestávky na oddech a stravování. 
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Škola má vlastní žákovskou knihovnu, ze které si žáci mohou bezplatně vypůjčit literaturu ze 

široké nabídky. Pedagogičtí pracovníci mají vlastní knihovnu s nabídkou odborné literatury, 

včetně literatury zaměřené na speciální pedagogiku. Obě knihovny jsou pravidelně 

doplňovány o nové výtisky. 

 

Pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět do školy je poskytováno ubytování na  Domově 

mládeže. Vstup do Domova mládeže je možný spojovací chodbou mezi hlavní budovou a 

budovou tělocvičen, jedná se o desetipatrovou budovu, ubytování je zpravidla ve 

dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízení (koupelna se sprchou, WC). 

Na chlapeckém i dívčím Domově mají možnost ubytování žáci využívat podle své potřeby 

kuchyňku se základním vybavením. Dále využívají studovnu, společenské místnosti, kde je 

televize, DVD a video technika, tělocvičnu, posilovnu  a počítačové učebny, včetně internetu.  

 

K dispozici jsou prostory s vybavením pro řadu zájmových činností. 

V nabídce jsou zájmové kroužky: 

 

- sportovní  

- recitační a pěvecký 

      -    keramický 

- posilovací 

- pletení z pedigu 

- kroužek výpočetní techniky 

- střelecký 

- ruční práce 

Zájmové činnosti se podle zájmu žáků rozšiřují a doplňují. Zařazují se různé turnaje a další  

aktivity turistické a rekreační oblasti 

 

Při akutních onemocněních a jiných náhlých situacích je využívána místnost (tzv. izolace), 

kde je o nemocné žáky pečováno do jejich odjezdu. 

 

Škola má k dispozici vlastní školní kuchyni a školní jídelnu, které jsou součástí hlavní budovy 

školy. Je zde zajišťováno stravování pro žáky i pracovníky školy. Ubytovaní žáci se stravují 

pětkrát denně, dojíždějící jednou denně. Rovněž je žákům zajištěn v dostatečné míře pitný 

režim. 

 

Personální podmínky 
 

Výuku zajišťuje stálý pedagogický sbor, ve kterém jsou učitelé všeobecně vzdělávacích a 

odborných předmětů a učitelé odborného výcviku. Výchovu a vzdělávání mimo vyučování 

zajišťují vychovatelé skupin. 

 

Vedoucí pracovníci: 

Ředitel školy 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování 

Vedoucí učitel/učitelka odborného výcviku 

Vedoucí vychovatel 

 

Pedagogičtí pracovníci pověření zvláštními úkoly: 

Výchovný poradce 

Školní metodik prevence 
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Metodik ICT 

Pedagogický pracovník pro vedení programu Bakalář 

Třídní učitel 

 

Předměty vyučují s převahou pedagogové vysokoškolsky vzdělaní a se speciálně 

pedagogickou způsobilostí. Část odborných předmětů a odborný výcvik vyučují učitelé 

s úplnou odbornou způsobilostí a ve většině se speciálně pedagogickou způsobilostí. 

U pedagogů, kteří nesplňují kvalifikační požadavky, se jedná o pracovníky s dlouholetou 

pedagogickou praxí, kteří mají i zkušenosti z výrobní praxe a výborné pedagogické výsledky, 

nebo o nově přijaté pedagogické pracovníky. Doplnění potřebné kvalifikace je v zájmu školy i 

pedagogů. K dalšímu vzdělávání jsou využívány semináře a kurzy nabízené vzdělávacími 

institucemi. V rámci školy probíhá další vzdělávání pedagogických pracovníků čtyřikrát do 

roka, rovněž formou seminářů a dále si doplňují odborné znalosti formou samostudia. 

Pro splnění kvalifikačních požadavků volí pedagogové formu dálkového studia při vysokých 

školách. 

 

Provoz školy zajišťují také nepedagogičtí pracovníci, kterými jsou pracovníci na 

ekonomickém úseku, úseku stravování, úklidu a údržby.   

 

Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence  
 

Požadavky bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany jsou součástí teoretického i 

praktického vyučování. Vychází z požadavků platných právních předpisů – zákonů, nařízení 

vlády, vyhlášek a technických předpisů pro danou oblast. Prostory ve kterých je prováděna 

teoretická i praktická výuka, musí odpovídat vyhlášce č. 410/2005 Sb. 

Škola provádí technická a organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména 

s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která nelze 

eliminovat jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají 

bezplatně na základě směrnice a jejichž používání se důkladně kontroluje. 

Problematika BOZP je zakotvena ve školním řádu, se kterým jsou žáci podrobně a 

prokazatelným způsobem na začátku školního roku vždy seznámeni. Je zpracována osnova 

vstupního školení bezpečnosti práce a požární ochrany, na základě které jsou žáci seznámeni 

a prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce a požární ochraně, při zahájení nového školního 

roku. 

Před zahájením odborného výcviku na začátku školního roku jsou žáci seznámení se 

všeobecnými pravidly bezpečnosti práce  a požární ochrany a dále poučení předchází vždy 

každému novému tématu. Žáci jsou prokazatelně seznámeni s návody na obsluhu jednotlivých 

strojů a zařízení a místními provozně bezpečnostními předpisy. Pedagogičtí pracovníci   na 

základě rozpisu vykonávají dozor nad žáky v průběhu vyučování i na všech akcích 

pořádaných školou.  

 

Základními podmínkami bezpečnosti  a ochrany zdraví se rozumí: 

 

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

protipožárními předpisy a s technologickými postupy, 

2. používaní technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním 

předpisům, 

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů, 

4. dodržování maximálního počtu žáků ve svěřené skupině pod dozorem učitel, 

5. vykonávání stanoveného dozoru. 
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Práce pod dozorem – vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na 

dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově 

obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních 

předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví. 

Práce pod dohledem – osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště 

žáků  a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a 

kontroluje. 

 

Školení a požární prevence  

 

Školení požární prevence se provádí na základě platných právních předpisů na začátku 

každého školního roku. Důraz je kladen především na provedení evakuace v případě ohrožení 

v budově školy. 

Školení žáků a pedagogických pracovníků je prováděno na začátku školního roku požárním 

technikem a dále provádí školení žáků o požární ochraně třídní učitelé na základě 

periodického školení. Žáci jsou seznámeni s únikovými cestami a součástí je i důkladné 

seznámení s Evakuačním řádem školy. Rovněž jsou seznámeni se zákazy činností, které by 

mohly vést ke vzniku požáru. Porušení těchto zákazů je řešeno podle Sankčního řádu školy, 

který je součástí Školního řádu. 

Současně jsou seznámeni s označeními, která jsou na každém podlaží, kde je uveden 

evakuační plán,  

plán únikových cest a požární poplachové směrnice, včetně důležitých telefonních čísel.  

 

Protipožární zabezpečení školy: 

Přenosné hasící přístroje (PHP) jsou na každém podlaží a na vybraných pracovištích 

odborného výcviku, kde je zvýšené nebezpečí požáru. Dále pak na internátech, tělocvičně a 

posilovně, které jsou součástí školy. 

Vnitřní požární vodovody (VPV) – hydranty jsou rovněž umístněny v budově školy. 

Revize jsou prováděny jednou ročně bezpečnostním technikem. 

Preventivní kontroly PO a veškerá školení PO a BOZP provádí osoba odborně způsobilá.   
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Charakteristika spolupráce se sociálními partnery 

 
Naše škola již tradičně spolupracuje s  firmami na praktické výuce učňů při přípravě 

na povolání. Z letitých zkušeností s touto spoluprací má naše škola dobré statistické výsledky 

v uplatnitelnosti (konkurenceschopnosti) našich absolventů na trhu práce. Je potřebné 

motivovat a podporovat firmy, které jsou ochotny podílet se na přípravě učňů na povolání.  

 Absolventi oboru Potravinářská výroba mají možnost se seznámit s prací i na 

pracovištích mimo prostory školy, mnozí absolventi pak získávají nabídku, aby v práci pro 

firmy pokračovali. 

 

Jedné se především o tyto partnery: 

 
 Cukrárna Na Vyhlídce Jihlava 

 VEANA  Jihlava 

 U Brány Jihlava 

 Výrobna Lapek Telč 

 Šárka Studená 

 Cukrářská výroba Dačice, Tichá 

 Cukrárna Pelhřimov-mléčná jídelna 

 Cukrárna Hruška Havlíčkův Brod 

 

Spolupráce školy s rodiči a zákonnými zástupci 

 

Škola rozvíjí spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci, kteří jsou informováni o činnostech 

školy a průběžně seznamováni s výsledky vzdělávání žáků. Úkolem školy je včasná a 

dostatečná informovanost zákonných zástupců o průběhu a významných okolnostech 

souvisejících se vzděláváním žáka a činností školy. Zákonní zástupci mají primární 

zodpovědnost za výchovu svého dítěte. Cílem školy je podporovat všestranný rozvoj žáka a 

adekvátní vzdělávací proces. 

Spolupráce školy se zákonnými zástupci má zásadní význam pro úspěšný průběh vzdělávání a 

podporu žáka při studiu. 

 

Základní formy spolupráce: 

- konzultační dny pro zákonné zástupce, 

- schůzky s třídním učitelem, 

- dny otevřených dveří, 

- slavnostní akce (zahájení školního roku, vydávání výučních listů), 

- výchovné komise. 

 

Informovanost zákonných zástupců je zajištěna: 

- korespondencí 

- telefonicky (v omezené míře) 

- elektronicky (škola ON-LINE) 

- ve výjimečných případech návštěva v rodině. 
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V rámci školy jde především o spolupráci třídního učitele, vyučujícího žáka, výchovného 

poradce a vedení školy. Výchovný poradce a třídní učitel je tím, kdo je rodičům i vyučujícím 

k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání žáka. 

 

Ve škole pracuje Školská rada, kde jsou také zastoupeni zákonní zástupci, případně zletilí 

žáci. Školská rada se podílí na činnosti školy, na pravidelných zasedáních je seznamována 

s průběhem, obsahem  a podmínkami vzdělávání. 

 

Spolupráce školy s veřejností 

V rámci své činnosti spolupracuje škola s institucemi státní správy a samosprávy.  

 

 

Jedná se o tyto instituce: 

 

- Městský úřad Třešť 

- Krajský úřad Kraje Vysočina 

- Úřad práce v Jihlavě 

- Policie České republiky 

 

Ve spolupráci s uvedenými institucemi jsou zabezpečovány přednášky a programy zaměřené               

na prevenci a eliminaci sociálně patologických jevů. 

 

Navíc škola spolupracuje s dalšími organizacemi, které se rovněž podílejí na výchově a 

vzdělávání dětí, které působí v regionu školy. 

Jsou to například: Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogické centrum 

Jihlava, OSPOD podle bydliště žáka. 

Cílem spolupráce je včasná podpora žáků ve výchovně vzdělávacím procesu, především žáků, 

kteří vyžadují zvýšenou péči a speciální podporu. 

 

Škola spolupracuje se ZŠ a ZŠ praktickými i speciálními v rámci zvýšení zájmu o nabízené 

obory vzdělávání. 

 

Spolupráce je organizována formou: 

- besedy se žáky ZŠ -  vycházející ročníky, případně s žáky 8. tříd, 

- rozhovory se zákonnými zástupci (rodičovské schůzky), 

- dny otevřených dveří, 

- individuální pohovory ve škole. 

 

Mezi sociální partnery školy patří organizace a nadace, zabývající se podporou dětí a mládeže 

zdravotně postižené a dětí s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou po jejím skončení. 

Jedná se o:  -  Fond Sidus 

             -  Projekt Šance 

Cílem uvedené spolupráce je upevňovat u žáků sociální cítění, vzájemnou empatii a uznání 

práva každého člověka na plnohodnotný život. 
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VII. HODNOCENÍ ŽÁKA A AUTOEVALUACE ŠKOLY 
 

 

Pravidla hodnocení žáků školy jsou zpracovány souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon), dále v souladu s Vyhláškou č. 13/2005 Sb. (o středním vzdělávání). 

 

Vyučující daného předmětu poskytuje žákovi za určité konkrétní období nezbytnou zpětnou 

vazbu o tom, jak se mu daří dosahovat v průběhu výchovně vzdělávacího procesu dílčích 

konkretizovaných výstupů. 

Výběr vhodných forem a metod hodnocení žáka je plně v kompetenci učitele. Při výběru 

vhodné formy hodnocení by měl učitel zvážit její motivační dopad na žáka s ohledem na jeho 

možnosti a schopnosti. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci vyučující učitel 

uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi a přihlíží k věkovým  a 

mentálním zvláštnostem žáka. 

Hodnocení žáka za určité klasifikační období se zakládá na posouzení dosažených 

očekávaných výstupů, které jsou stanoveny v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

školního vzdělávacího programu. Hodnocení musí být zdůvodnitelné, odborně správné a 

doložitelné. 

 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. V prvním pololetí je vysvědčení nahrazeno 

„Výpisem z katalogového listu“. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. 

Základem běžného hodnocení žáka a hodnocení na vysvědčení je tradiční klasifikace 

vyjádřená stupnicí 1 až 5. Učitel je při klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a 

vnitřní normy, především vnitřní klasifikační řád, kde jsou stanovena pravidla pro klasifikaci. 

Pravidla a kritéria pro hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování žáků jsou součástí 

školního řádu a jsou zakotvena ve vnitřním klasifikačním řádu školy. 

 

Za hodnocení žáků odpovídá především učitel. Při hodnocení a při průběžné i celkové 

klasifikaci vyučující učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi a 

přihlíží k věkovým      a mentálním zvláštnostem žáka. 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu a při výrazných změnách v chování žáka  

informuje třídní učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

 

Hodnocení žáků je individuální, před klasifikací se využívá slovního hodnocení, 

sebehodnocení  a kolektivního hodnocení.  

 

 

Možnosti sebehodnocení žáků: 

- sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení a učitel ho může  využít 

všude, kde je to možné 

- sebehodnocení sehrává významnou roli směrem k žákovi, vytváří u něho 

zodpovědnost a smysl vytvořit si pohled na sebe sama a umět objektivně své výkony 

posoudit 

- žák je veden k dovednosti hodnotit sám sebe směrem ke zdravému rozvoji po stránce 

psychické i sociální 

- sebehodnocení nenahrazuje klasické hodnocení učitelem, pouze ho doplňuje a 

motivuje žáka. 
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Hodnocení prospěchu a chování 

Řídí se Vyhláškou č. 13/2005 Sb. a používá se klasická číselná forma hodnocení, jedná se o 

tzv. systém známek.  

 

Prospěch je klasifikován stupni: 

1 –  výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný. 

 

Celkový prospěch je hodnocen: 

a) prospěl s vyznamenáním 

b) prospěl 

c) neprospěl. 

 

Způsob hodnocení se řídí platnými právními předpisy. 

 

Průběžné hodnocení žáků a hodnocení výsledků vzdělávání  

 

Při klasifikaci výsledků v souladu s požadavky učebních osnov a školního vzdělávacího 

programu učitel sleduje a hodnotí: 

      -    stupeň osvojení učiva 

- průběžně výkon žáka  

- aktivitu žáka  při vyučování 

- soustavnou a svědomitou práci  

- samostatné domácí práce 

-     připravenost na vyučování.  

 

Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí. 

 

Při klasifikaci je hodnocena. 

- ucelenost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů a pojmů 

- kvalita a rozsah získaných vědomostí, dovedností a schopností  

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti  

- samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů 

- schopnost využívat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech. 

 

V odborném výcviku se hodnotí také:  

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 

- osvojení si praktických dovedností a návyků 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 

- dodržování technologických postupů 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

- aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa. 
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Hodnocení chování žáků: 

 

Chování je klasifikováno stupni: 

1 – velmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

 

Známka z chování je vždy uzavřena za příslušné pololetí.  

Snížení známky z chování se řídí Pravidly pro hodnocení prospěchu a chování žáků, která 

jsou součástí Školního řádu. 

 

Možnosti použití výchovných opatření: 

- napomenutí třídního učitele 

- napomenutí učitele odborného výcviku 

- důtka třídního učitele  

- důtka učitel odborného výcviku 

- důtka ředitele školy 

- podmíněné vyloučení ze střední školy 

- vyloučení ze střední školy. 

-  

Rovněž udělování výchovných opatření je zakotveno v Pravidlech pro hodnocení prospěchu a 

chování žáků. Napomenutí a důtka  třídního učitele a napomenutí a důtka učitele odborného 

výcviku jsou v kompetenci třídního učitele a učitele odborného výcviku.  

Snížení známky z chování a udělení výchovného opatření od důtky ředitele školy je 

projednáváno  ve výchovné komisi za přítomnosti: 

- výchovné poradkyně 

- zástupce ředitele školy 

- zákonného zástupce, nebo zletilého žáka 

- třídního učitele  

- podle závažnosti dalšího pedagogického pracovníka. 

 

Získávání podkladů pro hodnocení 

Podklady pro hodnocení a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a 

prostředky: 

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

b) sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na výuku 

c) různými druhy zkoušek  (písemné, ústní, praktické, grafické, pohybové) 

d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 

e) analýzou výsledků činností žáka. 

 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady i nedostatky. Při 

ústním zkoušení učitel oznámí žákovi výsledek klasifikace okamžitě. Výsledek písemných 

zkoušek a prací        a praktických činností oznamuje v nejbližším možném termínu. 

Vyučující konzultují termíny písemných prací, především čtvrtletních a pololetních, aby se 

písemné práce z více předmětů nezařazovaly do určitého období a nevytvářela se tak 

nadměrná zátěž žáků. 

Učitel je povinen vést neustále evidenci o klasifikaci žáka. 

Všechny známky jsou zapisovány do žákovských knížek, do třídní knihy (přehled klasifikace)               

a do informačního systém školy. Každému zákonnému zástupci nebo zletilému žákovi školy 
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vydá přístupové údaje k informačnímu systému tak, aby žáci a zákonní zástupci  měli přehled  

o hodnocení  a klasifikaci žáka  

 

 

Autoevaluace školy 

 

Cíle a kritéria autoevaluace  

Cílem autoevaluace školy a její další evaluační činnost je poskytování zpětné vazby o tom, jak 

se škole daří naplňovat stanovené vzdělávací záměry a cíle, které jsou současně také i 

hodnocením kvality školy, hodnocením kvality ŠVP a slouží jako podklad pro plánování a 

realizaci dalšího rozvoje školy. 

 

 

Nástroje autoevaluace 

- rozbor dokumentace školy 

- spolupráce a rozhovory s rodiči a učiteli 

- hodnocení práce třídního učitele na úseku přidělené třídy 

- spolupráce se zástupci státní správy a samosprávy 

- srovnávací prověrky a testy 

- hospitace 

- spolupráce s firmami v regionu školy 

 

Oblasti autoevaluace: 

- materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky vzdělávání   

            z pohledu  každého pedagogického pracovníka 

      -     průběh vzdělávání 

      -     výsledky vzdělávání 

      -     klima ve škole a vzájemné vztahy s rodiči a sociálními partnery 

      -     řízení školy, kvalita personální práce 

      -     kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, soulad realizovaného školního 

            vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem. 

 

Časové rozvržení autoevaluační: 

- hospitační činnost (v průběhu celého školního roku) 

- sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitele školy za uplynulý školní rok. 

 

Průběžně: 

- pracovní rozhovory s učiteli, rodiči, žáky 

- výstupy výchovného poradenství 

- výstupy školního metodika prevence  

- setkání se zástupci firem, ÚP, Policie, OSPODU apod.  

 
 

 

 
 

 


