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1. Identifikační údaje 
 
Název školy:  Střední škola Vimperk, Nerudova 267 
REDIZO:   600008681 
IČO:   00477419 
Adresa:   Nerudova 267, Vimperk, PSČ 385 01 
Ředitel:   Ing. Petr Žuravský 
Telefon:   388 411 471, 733 128 960 
Email:   info@stredni-skola.eu 
www:   www.stredni-skola.eu 
Fax:   388 411 471 
Zřizovatel:  Jihočeský  kraj  se  sídlem v Českých Budějovicích 
    U Zimního stadionu  1952/2, 370 76 České Budějovice 
Přepracoval:   Ing. Martin Frnka, Mgr. Jitka Švarcová, Mgr. Martina Slámová 
 
 
 

…………………………………………. 
Ing. Petr Žuravský    

Ředitel SŠ a ZŠ, Vimperk 
 

2. Charakteristika vzdělávacího programu 
  

2.1. Identifikační údaje oboru vzdělání 
 
Název školního vzdělávacího programu:  Stravovací a ubytovací služby 
Kód a název oboru vzdělání :     65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
Stupeň poskytovaného vzdělání :   střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:     3 roky, denní studium 
Platnost školního vzdělávacího programu: od 1.září 2019 počínaje 1.ročníkem 
 
 

2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

2.2.1. Popis celkového pojetí vzdělávacího programu 
 
Školní vzdělávací program Stravovací a ubytovací služby je určen zejména pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 16 ŠZ. RVP navazuje na RVP ZV – 
Přílohu upravující vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a 
sociálním znevýhodněním. Je určen pro přípravu kvalifikovaných pomocných pracovníků nejen 
pro oblast stravovacích služeb a ve službách ubytovacích zařízení, ale i pro oblast komunálních 
služeb,v soukromých ubytovacích zařízeních apod. 

Základním cílem vzdělávacího programu je vedení žáků k využívání získaných vědomostí a 
dovedností v praxi, při řešení konkrétních problémů a situací. Rámec vzdělávání vzdělávacího 
programu tvoří výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti 
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v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieny práce, ochraně a péči o životní 
prostředí. 

Vzdělávací program je orientován předmětově. Povinné vyučovací předměty se dělí na 
všeobecně vzdělávací a odborné. K všeobecně vzdělávacím předmětům patří český jazyk a 
literatura, občanská nauka, matematika, tělesná výchova a informatika. Skupinu odborných 
předmětů tvoří předměty potraviny a výživa, chování pracovníků ve službách, zařízení závodů, 
technologie, provoz stravovacího zařízení, provoz ubytovacího zařízení a odborný výcvik. 

 

2.2.2. Způsoby rozvoje klíčových a odborných kompetencí a začlenění průřezových 
témat 

 

2.2.2.1. Jazykové vzdělávání 
 
Jazykové vzdělávání se realizuje v předmětu český jazyk a literatura.  Jazykové vzdělávání 

plní socializační a kulturně vzdělávací funkci, neboť rozvíjí komunikativní dovednosti žáků v 
mateřském jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim 
uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní 
estetické a jiné hodnoty. Vzhledem k tomu, že jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá 
jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, přispívá 
rovněž k rozvoji estetického cítění a celkové kultivaci osobnosti žáka. 

 

2.2.2.2. Společenskovědní vzdělávání  
 
Společenskovědní vzdělávání připravuje žáky na aktivní a odpovědný občanský i 

soukromý život v demokratické společnosti. Je zastoupeno vyučovacím předmětem občanská 
nauka. Občanská nauka směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli 
slušnými lidmi a odpovědnými občany demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro 
vlastní prospěch, ale také pro veřejný zájem. Učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky 
myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.  

 
 

2.2.2.3. Matematické vzdělávání 
 
Matematické vzdělávání má kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou 

pro odborné vzdělávání. Matematické vzdělávání rozvíjí matematické myšlení a potřebné 
numerické a funkční dovednosti a návyky žáků, vybavuje je základními potřebnými poznatky 
pro studium daného oboru i pro orientaci v každodenním životě. Matematika se výrazně podílí 
na formování intelektuálních schopností žáků, především jejich logického myšlení.  

 

2.2.2.4. Estetické vzdělávání  
 
Estetické vzdělávání se realizuje zejména v literární složce předmětu český jazyk a 

literatura. Postihuje kultivační a výchovné vlivy na žáka, podílí se na rozvoji jeho duševního 
života. Podtrhuje význam estetična jako faktoru tvory životního a pracovního prostředí. V oblasti 
uměleckého vnímání působí prostřednictvím jednotlivých druhů umění především na 
emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a 
norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků.  
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2.2.2.5. Vzdělávání pro zdraví  
 
Vzdělávání pro zdraví je zajištěno vyučovacím předmětem tělesná výchova. Cílem 

vzdělávání pro zdraví je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a 
aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke 
zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali 
potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní 
prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních 
emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na 
výchovu proti závislostem (na alkoholu, drogách, hracích automatech, počítačových hrách atd.) a 
na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Významné jsou i dovednosti potřebné pro obranu a 
ochranu proti nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví i život a pro chování při vzniku 
mimořádných událostí.  

 
 

2.2.2.6. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích  
 
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je obsaženo v předmětu 

informatika. Hlavním cílem je zvládnutí efektivní práce s informacemi a komunikace pomocí 
internetu. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na 
uživatelské úrovni ovládat operační systém osobního počítače, pracovat se základním 
kancelářským systémem a dalším základním aplikačním programovým vybavením. 

 
 
 
 

2.2.2.7. Odborné vzdělávání  
 
Je zastoupeno třemi vzdělávacími okruhy – Chování pracovníků ve službách, Stravovací 

služby a Ubytovací služby. 
 
 

2.2.2.7.1. Chování pracovníků ve službách 
 
V rámci obsahového okruhu základy zahradnické produkce získají žáci vstupní vědomosti 

v oblasti botaniky, mechanizace používané v zahradnictví a základní vědomosti o obecných 
podmínkách pro zahradnickou výrobu, prostředí pro rostliny, pěstování, výživě a ochraně 
rostlin a o mechanizaci, která se v zahradnické výrobě využívá. 

Získané vědomosti jsou podstatné pro vzdělávání v návazných vzdělávacích okruzích a 
současně vytváří v žácích kladný vztah k celému učebnímu oboru. Vzdělávací okruh je realizován 
ve vyučovacích předmětech základy botaniky, stroje a zařízení a základy zahradnické výroby. 

 

2.2.2.7.2. Stravovací a služby 
 
Obsahový okruh stravovací služby je rozpracován do čtyřvyučovacích předmětů –

potraviny a výživa, zařízení závodů, technologie a provoz stravovacího zařízení. Je součástí 
předmětu odborný výcvik. 

Žáci se naučí připravovat běžné pokrmy podle tradičních receptur, pracovat se 
surovinami,vybírat je, opracovávat a využívat je při přípravě pokrmů. Žáci jsou vedeni 
k uplatňovánízásad racionální výživy při přípravě pokrmů. Důraz je kladen na vytvoření návyků 
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žákůk dodržování osobní i provozní hygieny a hygieny prostředí, hospodárnému 
využívánípotravin s ohledem na životní prostředí.  

Žáci získají teoretické základy spojené se stolováníma jednoduchou obsluhou hostů. Tyto 
poznatky mohou uplatnit při práci ve stravovacíchslužbách. Žáci jsou vedeni ke společenskému 
chování. Okruh je úzce propojen s okruhemchování pracovníků ve službách. 

 
 

2.2.2.7.3. Ubytovací služby 
 
Obsahový okruh je rozpracován do vyučovacího předmětu provoz ubytovacího zařízení a 

je součástí předmětu odborný výcvik.  
Příprava je zaměřena na úklid interiérů v ubytovacích zařízeních včetně pokojů a 

přilehlýchprostor. Žáci se seznamují s provozem ubytovacího zařízení, postupem při úklidu, 
pracujís pomůckami a čisticími prostředky, učí se obsluhovat stroje určené k úklidu v souladus 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

Žáci se naučí vykonávat drobnou údržbuv ubytovacím zařízení a vykonávat nenáročné 
činnosti na recepci. Žáci jsou vedenik slušnému jednání s hosty, k poctivosti a ochotě. 
 

 
 

2.2.3. Organizace výuky 
 
Vzdělávání v oboru Stravovací a ubytovací služby formou střídání pravidelných  cyklů 

teoretického vzdělávání a odborného výcviku. Důraz je kladen na získávání praktických 
dovedností v odborném výcviku a jeho úzké navázání na teoretické vyučování. Kromě vyučování 
se žáci účastní odborných exkurzí, plánovaných besed a kulturních akcí podle aktuálního plánu. 

Teoretické vyučování začíná zpravidla v 7,30 hodin a probíhá v kmenových, odborných a 
specializovaných učebnách v hlavní budově školy, podle stanoveného rozvrhu hodin. Mezi 
stěžejní metody výuky patří frontální a skupinová výuka, v rámci předmětových cvičení 
převažuje výuka skupinová, problémová a samostatná práce.  

Odborný výcvik začíná obvykle v 7 hodin a probíhá skupinově v  učebnách odborného 
výcviku (cvičné kuchyně) umístěných v areálu školy a ve školních kuchyních. Ve vyšších 
ročnících je možnost absolvovat část odborného výcviku na smluvně zajištěných pracovištích v 
reálném provozu.  

 
 

2.2.4. Způsob hodnocení žáků 
 
Hodnocení výsledků žáků vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT č. 13/2005 

Sb. a pravidel hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu a klasifikačního řádu SŠ. 
Hodnoceny jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech a 
jeho chování.  

Ověřování stupně zvládnutí výsledků vzdělávání se provádí písemnými pracemi, testy, 
ústním zkoušením, hodnocením praktických dovedností, hodnocením samostatných prací a 
hodnocením aktivity žáka. Při hodnocení vyučující zohledňují specifické vzdělávací potřeby 
žáků, volí metody vhodné k jejich k jejich znevýhodnění a dávají přednost formě ověřování, při 
které žák dosahuje lepších výsledků. 

 
Zvládnutí výsledků vzdělávání je hodnoceno klasifikačními stupni:  
1 - výborný  
2 - chvalitebný  
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3 - dobrý  
4 - dostatečný  
5 - nedostatečný  
 
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za 1. pololetí školního roku lze vydat opis 

vysvědčení. Přesáhne-li v některém pololetí školního roku absence žáka v některém předmětu 
25%  z počtu hodin odučených v tomto předmětu za příslušné pololetí, může na žádost 
vyučujícího nařídit ředitel školy konání komisionální zkoušky k doplnění podkladů pro 
klasifikaci. 

 
Chování žáka se hodnotí stupni:  
1 - velmi dobré  
2 - uspokojivé  
3 - neuspokojivé  
 
Výchovná opatření:  
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a opatření k posílení kázně.  
Za vynikající studijní výsledky, za příkladný přístup ke studiu, za reprezentaci školy, za 

příkladné činy na veřejnosti může být žáku udělena pochvala třídního učitele nebo pochvala 
ředitele školy.  

Podle závažnosti provinění mohou být žákovi udělena tato výchovná opatření k posílení 
kázně: napomenutí třídním učitelem, napomenutí učitelem odborného výcviku, důtka třídního 
učitele, důtka učitele odborného výcviku, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia, 
vyloučení ze studia.  

 
Metodické přístupy, které škola uplatňuje, se týkají úpravy rozsahu učiva, individuálního 

pracovního tempa žáků, formy zkoušení – dle poruchy či postižení se preferuje buď zkoušení 
ústní, nebo naopak písemné, kopírování učebních textů a přesné vyznačení úkolů ke zkoušení, 
zadávání samostatných prací, používání studentských notebooků a v neposlední řadě 
poskytování konzultačních hodin jednotlivými vyučujícími. Vyučující respektují doporučení 
z PPP, případně SPC, nebo jiných odborných diagnosticko-poradenských pracovišť. 

V případě potřeby je odborné vyšetření podkladem pro vytvoření podpůrných programů a 
opatření pro vytvoření dynamických, strukturovaných individuálních vzdělávacích plánů, 
odrážejících specifika daného žáka.  

 

2.2.5. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 
 
Při výuce a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných 

činnostech, škola postupuje dle platných právních předpisů. Při zahájení školního roku škola 
prokazatelným způsobem seznámí žáky se školním řádem, zásadami bezpečného chování, s 
ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany. 

Rozpisem dohledu během přestávek, před a po vyučování škola zajišťuje kontrolu 
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Na provozních pracovištích odborného 
výcviku nepřipustí výuku, pokud prostory nebudou odpovídat požadavkům příslušným 
hygienickým normám a ustanovením stavebního zákona. Výuka odborného výcviku a jakákoliv 
další praxe mimo školu probíhá na základě uzavřené smlouvy mezi školou a osobou, která 
zabezpečuje odborný výcvik, vždy pod vedením příslušného instruktora.  

Škola prověřuje provádění odborného dohledu nebo přímého dohledu při praktickém 
vyučování. Pozornost zaměřuje na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na provozních pracovištích. Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně doškolováni a 
přezkušováni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle platných 
právních předpisů.  
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Škola zabezpečuje systémem pravidelných kontrol a revizí nezávadný stav objektů školy, 
dále všech vyhrazených technických zařízení, dalších strojů, nářadí a vybavení všech prostor, 
které slouží pro výuku nebo činnosti s ní související.  

Bude dodržován soulad časové náročnosti vzdělávání podle školního vzdělávacího 
programu s počtem povinných vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím 
programu, který respektuje fyziologické a psychohygienické potřeby žáků, podmínky a obsah 
vzdělávání.  

Pozornost pedagogických pracovníků, výchovných poradců a metodika prevence sociálně 
patologických jevů je věnována ochraně žáků před násilím, šikanou, drogovými a dalšími 
závislostmi a jinými společenskými negativními jevy.  

Ve škole je průběžně realizováno neustálé zlepšování pracovního prostředí podle 
požadavků hygienických předpisů. Označení nebezpečných předmětů a částí využívaných 
prostor je v souladu s příslušnými normami. Škola důsledně vytváří a dodržuje pracovní 
podmínky mladistvých, které stanovují právní předpisy ke zvýšení ochrany jejich zdraví, a 
podmínky, za nichž mohou výjimečně i jiné práce z důvodu přípravy na povolání. Žáci jsou 
pravidelně seznamováni s požárními předpisy, používáním dostupných hasebních prostředků a 
evakuací v případě požáru pracoviště.  

Je vytvářeno pracovní prostředí a podmínky podporující zdraví žáků ve smyslu národního 
programu Zdraví pro 21. století.   

 

2.2.6. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání 
 
Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., 

vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb. a nařízením vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů.  

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří splnili podmínky 
zdravotní způsobilosti.  

Ředitel školy stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče pro 
tento obor vzdělání přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro daný školní rok a 
zveřejní je nejpozději do konce března.  

 
Podmínky zdravotní způsobilosti jsou dány v příloze nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují uchazeče ze 
vzdělávání v programu vzdělání   jsou:  

• Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických 

• Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 
• Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a kolapsové stavy  
• Prognosticky závažná onemocnění dýchacích cest a plic 
• Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu 

 
 
 

2.2.7. Způsob ukončení vzdělávání 
 
Vzdělávání v oboru Stravovací a ubytovací služby se ukončuje závěrečnou zkouškou. 

Závěrečná zkouška se organizuje podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb. a 
vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů).  
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2.3. Charakteristika školy 
 

2.3.1. Tradice školy a její postavení v regionu 
 
Střední škola, Vimperk vznikla sloučením SOU a U Vimperk, Nerudova 267 se SOU, OU a U 

zemědělským Dub u Prachatic, SPV Vimperk, Pasovská 148 a Domovem mládeže Vimperk, 
náměstí Svobody 44.  Navazuje na dlouholetou tradici přípravy mládeže na povolání v bývalém 
SOU při OSP Vimperk. 

 

2.3.2. Vzdělávací, volnočasové, ubytovací a jiné možnosti a služby 
 
Střední škola ve středním vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a 

hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům 
obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a 
upevňuje jejich hodnotovou orientaci. 

Poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou a také 
speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Organizace dále poskytuje žákům a studentům ubytování, zajišťuje výchovně vzdělávací 
činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu.  

Škola zabezpečuje stravování žáků a studentů a závodní stravování zaměstnanců škol a 
školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy. 

Je příspěvkovou organizací a disponuje několika budovami ve Vimperku. Povolenými 
okruhy doplňkové činnosti navazujícími bezprostředně na hlavní účel a předmět činnosti SŠ jsou 
ubytovací služby, hostinská činnost, výroba videoprogramů, výroba, instalace a opravy 
elektronických zařízení, další vzdělávání dospělých, specializovaný maloobchod a vyučování 
řízení motorových vozidel. 

Teoretická výuka probíhá v učebnách v Nerudově ulici a v několika nově vybudovaných 
odborných učebnách v Pasovské ulici ve Vimperku. 

Odborný výcvik probíhá: 
-u stavebních oborů na odborných pracovištích ve škole a u vybraných stavebních firem, je 
využívána i spolupráce s partnerskou školou BS Waldkirchen  
-u opravárenských oborů ve vlastních dílnách a svářecí škole  
-u elektrotechnických oborů na odloučeném pracovišti Pasovská 148, Vimperk  
 

Přehled oborů vzdělání: 
Obory  vzdělání tříleté s výučním listem: 

zedník         36-67-H/01 
pokrývač        36-69-H/01 
instalatér        36-52-H/01 
tesař         36-64-H/01 
autoelektrikář        26-57-H/01 
elektromechanik pro zařízení a přístroje    26-52-H/01 
opravář zemědělských strojů      41-55-H/01 
zemědělec farmář       41-51-H/01 
zahradník        41-52-H/01 
opravářské práce       41-55-E/01 



9 
 

zednické práce        36-67-E/01 
stravovací a ubytovací služby      65-51-E/01 
zahradnické práce       41-52-E/01  

Obory vzdělání čtyřleté s maturitou: 
mechanik elektronik       26-41-L/01 
mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 39-41-L/02 
 
 

2.3.3. Zapojení školy do místního společenského života, mezinárodní kontakty školy 
 
Naše škola se výrazně podílí na přeshraniční spolupráci zejména s Bavorskem. Od roku 

1991 úzce spolupracujeme se Staatliche Berufsschule Waldkirchen, s níž se nám podařilo 
uskutečnit řadu úspěšných projektů a naše spolupráce se neustále rozvíjí. Partnerství je 
využíváno zejména pro účely odborných praxí našich studentů. Díky studijnímu programu 
SOKRATES byl vybudován ve Vimperku  "Pavilon přátelství", naši studenti se zúčastnili 
zahradnické výstavy  "Natur in Waldkirchen" , kde představili svůj projekt "Hnízdo". Součástí 
expozice byla také jedna z částí "Pavilonu přátelství". 

Na základě přímé zahraniční spolupráce vznikl unikátní česko-anglicko-německý slovník s 
multimediálním CD pro tesaře, pokrývače a klempíře. Díky dobře odvedené práci studentů a 
učitelů vzniklo jedinečné odborné dílo, které funkčně pomáhá při výuce a odborných praxích. 

Studenti mají dnes k dispozici tři televizní studia a několik digitálních střižen včetně 
nejnovější technologie HD, kde se podílejí na výrobě pořadů pro kabelovou televizi města 
Vimperk, jejímž provozovatelem je TV studio Epigon. Tam studenti oboru mechanik elektronik 
také vykonávají svoji odbornou praxi. 

Do provozu byla uvedena nová učebna měření vybavená špičkovými měřícími přístroji a 
nová učebna pro výuku počítačové grafiky  a střihových programů, která je svým vybavením 
unikátní v celém Jihočeském kraji a kde studenti  pracují na počítačích iMac – Apple Macintosh. 
Střední škola Vimperk tak vyučuje nadčasové technologie, jejichž ovládání bude v budoucnu 
nevyhnutelné. Tím systematicky připravuje své studenty na budoucí povolání a umožňuje jim 
získat kvalitní znalosti v oboru, čímž zvyšuje jejich profesionální standard a uplatnění v 
pracovním životě.  

Škola úspěšně podala několik grantových programů, například turnaj v sálové kopané, 
mezinárodní turnaj v bowlingu, adaptační kurz pro studenty, program Leonardo da Vinci 
"BLESK" - Bavorským lesem s kamerou, obnova a vybavení posilovny SŠ Vimperk, programování 
jednočipových mikroprocesorů a další. 

 
 

2.3.4. Důvody, proč by se měli zájemci vzdělávat právě na této škole 
 
Skladba oborů vychází ze zájmu o absolventy na trhu práce. Výrazný nedostatek 

pracovníků a trvalá poptávka je ve všech oborech pro stavebnictví, pro široký rozsah odborných 
dovedností a univerzální uplatnění jsou vyhledáváni i absolventi opravářských oborů.  U oborů 
orientovaných na elektroniku a elektrotechniku je jejich dobré uplatnění v praxi výsledkem 
především vysoké odbornosti a specializace. Vzhledem k turistické atraktivitě našeho regionu 
najdou absolventi uplatnění v oblasti služeb v pohostinských a ubytovacích zařízeních. 

Protože nepatříme ke školám s velkým počtem žáků, daří se udržovat "rodinnou" 
atmosféru vzájemné důvěry mezi žáky navzájem i mezi žáky, pedagogy i ostatními pracovníky 
školy. Osobní přístup dovoluje včas zachycovat případné vznikající negativní jevy a pružně 
reagovat na výchovné problémy žáků. Příjemné a klidné vztahové prostředí a celkově přátelské 
ovzduší je dalším z důvodů, pro které se děti rozhodují pro vzdělávání na naší škole.   
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2.4. Profil absolventa 
 
 

2.4.1. Uplatnění absolventa v praxi 
 
Absolvent se uplatní ve stravovacích službách přivýrobě pokrmů jako kuchař, dále 

například v provozovnách rychlého občerstvení při přípravěpokrmů. Absolvent bude 
připravovat teplé a studné pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů,teplé nápoje apod. 

Protože je do programu zařazen i volitelný okruh ubytovací služby, najdeabsolvent 
uplatnění i ve službách ubytovacích například při úklidu v pokojích a dalšíchprostorách 
ubytovacího zařízení, při vykonávání drobné údržby v zařízení a vykonáváníslužeb spojených s 
ubytováním hostů. Jedná se tedy zejména o práci pokojské, vrátného,nosiče zavazadel apod. 

Úspěšný absolvent školního vzdělávacího programu v oboru středního vzdělání s výučním 
listem 65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávat 
pomocné a základní jednoduché činnosti v oblastech: 

• hotelový a restaurační provoz 
• provoz ubytovny a soukromého penzionu 
• provoz závodní, nebo školní kuchyně 
• práce v zázemí provozoven obchodních řetězců 
• pracovník provozu potravinářské výroby 
• pracovník v drobných provozovnách komunálních služeb, kantýnách apod. 
• úklidové a pomocné práce ve výrobních podnicích 

 
 
 

2.4.2. Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa 
 
 

2.4.2.1. Všeobecné kompetence 
 
 
 
a) Kompetence k učení 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností 
a možností efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si 
stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolvent: 

• má pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 
• ovládá adekvátní techniku učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 
• ovládá práci s textem, umí vyhledávat a zpracovávat informace; 
• porozumí mluvenému projevu (např. výklad, přednáška, proslov aj.), 
• pořizuje si poznámky; 
• využívá ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; 
• sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků 

učení od jiných lidí 
• zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 
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b) Kompetence k řešení problémů 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností 
a možností samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolvent: 

• porozumí zadání úkolu nebo rozpozná jádro problému, získává informace potřebnék 
řešení problému buď samostatně, nebo s vedením jiných lidí navrhuje způsobřešení; 

• volí prostředky a způsoby vhodné pro splněníjednotlivých aktivit, využívá zkušeností a 
vědomostí nabytých dříve; 

• spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi. 
 

c) Komunikativní kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností 
a možností vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních 
i pracovníchsituacích,tzn. že absolvent: 

• se vyjadřuje přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvenýchi 
psaných a vhodně se prezentuje při oficiálním jednání  

• formuluje srozumitelně své myšlenky 
• naslouchá druhým, vyjadřuje se přiměřeně tématu diskuse 
• zpracovává věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná odborná 

témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti a podání na instituce,zaměstnavatelům apod., 
strukturovaný životopis, vyplňovat formuláře aj.) 

• vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 
d) Personální a sociální kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni podle svých schopností 
a možností stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního 
rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními 
a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolvent: 

• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednánía 
chování v různých situacích 

• stanovuje si cíle a priority podle své zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; 
• reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze stranyjiných 

lidí, přijímá radu i kritiku 
• ověřuje si získané poznatky, zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí 
• má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je sivědom 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
•  adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a je připraven řešit svésociální i 

ekonomické záležitosti 
• pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 
• přijímá a odpovědně plní 
• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobnímkonfliktům 

a diskriminaci 
• je finančně gramotný 

 
e) Občanskékompetence a kulturní povědomí 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali podle svých schopností a možností 
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, tzn.že absolvent: 

• jedná odpovědně a samostatně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu 
• dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich 

kulturníspecifika) a oprostí se od nesnášenlivosti, xenofobie a diskriminace 
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• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívák 
uplatňování hodnot demokracie 

• uvědomuje si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národnía 
osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých 

• zajímá se o politické a společenské dění u nás a ve světě 
• chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje 
• uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní života spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
• uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnostv evropském a 

světovém kontextu 
• podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury 

 
 
f) Kompetence k pracovnímu uplatnění 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností 
a možností využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění 
ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu 
celoživotního učení, tzn. že absolvent: 

• má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání 
• uvědomuje si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat seměnícím se 

pracovním podmínkám 
• má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru 
• má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o 

požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umí je srovnávat se svýmipředstavami a 
předpoklady 

• umí získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, 
takvzdělávání 

• vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli 
• zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků. 

 
g) Matematické kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni podle svých schopností 
a možností funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. 
že absolvent: 

• správně používá a převádí běžné jednotky 
• používá pojmy kvantifikujícího charakteru 
• čte různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.) 
• provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
• rozpozná základní tvary předmětů a jejich vzájemnou polohu v rovině i prostoru 
• aplikuje matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 

 
h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali podle svých schopností a možností 
s osobním s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, 
ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně 
pracovali s informacemi, tzn. absolvent: 

• pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 
komunikačníchtechnologií 

• pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
• komunikuje elektronickou poštou 
• získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítěInternet 
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• uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačníchzdrojů a 
kriticky přistupuje k získaným informacím 
 

2.4.2.2. Odborné kompetence 
 
a) Kompetence uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, tzn., že absolvent: 

• dodržuje osobní hygienu a hygienu práce v průběhu pracovních činností 
• provádí úklid a čištění zařízení a prostor pro výrobu pokrmů a dodržuje sanitační řád 
• skladuje suroviny a nápoje v souladu s požadavky na jejich uskladnění a na hygienu 
• provádí úklid a čištění skladových prostor 

 
 

b) Ovládat přípravu vybraných druhů pokrmů a nápojů, tzn., že absolvent: 
• pomáhá při přípravě pokrmů 
• připravuje teplé pokrmy a přílohy 
• připravuje vybrané studené pokrmy 
• připravuje teplé nápoje 
• čistí, udržuje a zabezpečuje inventář po jeho použití 
• dodržuje posloupnost prací a časový harmonogram 
• používá a udržuje technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu 

 
c) Vykonávat práce spojené s provozem ubytovacího zařízení a poskytováním 
služeb hostům, tzn., že absolvent: 

• vykonává drobnou údržbu inventáře a zařízení 
• obstarává drobné pochůzky podle požadavku hosta, péči o domácí zvíře hosta apod. 
• vykonává jednoduché práce na recepci, např. vydává a přebírá klíče od hostů, pomáhá se 

zavazadly, apod. 
• jedná slušně a poctivě ve styku s hosty 
• dbá na bezpečnost hostů 
• uklízí prostory v ubytovacím zařízení, pokoje a jejich příslušenství 
• používá vhodné čisticí prostředky a úklidové pomůcky 
• obsluhuje stroje a zařízení používané při úklidu za dodržení bezpečnostních zásad 

 
 
 

d) Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tzn., že absolvent: 
• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků a 

dalších osob vyskytujících se na pracovišti 
• zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 
• má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně 

zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznají 
možnost nebezpečí úrazu, nebo ohrožení zdraví 

• zná systém péče o zdraví, umí uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací 
a nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce 

• mají vědomosti o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění, nebo 
úrazu a umí poskytnout první pomoc 
 

e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn.,že absolvent: 
• chápekvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
• dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
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• dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 
zohledňuje požadavky hosta 
 

 f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn.,že 
absolvent: 

• zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 
ohodnocení 

• zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na 
životní prostředí, sociální dopady  

• efektivně hospodaří s finančními prostředky 
• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 
 
 
 

2.4.2.3. Odborné kompetence obecněji vyžadované 
 
Vzdělávání je systematicky zaměřeno k tomu, že absolvent 

• si uvědomuje  odpovědnost za výsledky své práce 
• dodržuje technologickou a pracovní kázeň 
• je schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce 
• dodržuje požadavky kladené na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při  práci 
• respektuje své reálné odborné i osobnostní kvality, konstruktivně přistupoval k důvodné 

kritice 
• uvažuje a jedná ekonomicky v osobním i pracovním životě 

 
 

2.4.3. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace 
 

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je 
vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní 
zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se 
řídí platnými předpisy. 

 
 
 

2.5. Podmínky realizace ŠVP 
 

2.5.1. Materiální podmínky 
 
V současné době Střední škola Vimperk disponuje celkem pěti budovami ve Vimperku, 

Nerudova 267 (hlavní budova SŠ, domov mládeže, dílny, elektrodílny) o celkovém počtu 14 tříd, 
kapacitou školní jídelny 300 strávníků, kapacitou domova mládeže 100 ubytovaných a kapacitou 
SŠ 360 žáků, dále domovem mládeže Brantlova 244 s kapacitou 34 ubytovaných a kapacitou 
školní jídelny 330 strávníků, školní jídelnou Rožmberská 71 s kapacitou 330 strávníků, budovou 
v Pasovské ul. 148 a ulici Boubínské, kde jsou dílny odborného výcviku. 
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Budovy jsou klasické, zděné, v roce 1995 provedena plynofikace kotelny, která je v užívání  
Střední školy. Zároveň byla provedena změna vytápění domova mládeže – místo akumulačních 
kamen vytápění ústřední, napojené na plynovou kotelnu SŠ,  vytápění je horkou vodou. 

Odborný výcvik u  probíhá ve vlastních dílnách odborného výcviku a cvičné kuchyni a na 
smluvních pracovištích v provozu. 

 
 
 
 
 
 
 

2.5.2. Personální podmínky 
 
 

 Fyzické 
osoby Kvalifikace Od. praxe Způsobilost Prac. poměr 

Vedení školy 1 + 1 100% 32 let 100% 2x doba neur. 

Učitelé 15 100% 29 let 100% 

1 ext. učitelé 
+  
1x doba urč. 
13x doba neur. 

Učitelé OV 13 100% 28 let 100% 12x doba neur. 
1x doba urč. 

Vychovatelé 6 100% 32 let 100% 6x doba neur. 

Ped.pracovníci 
celkem 36 100% 30 let 100% 

1x ext. učitelé 
33x doba neur. 
2x doba urč. 

Ostatní 25 100% 29 let 100% 
19x doba neur. 
4x doba urč. 
2x soub. p.p. 

Pracovníci 
Celkem 61 100% 29,5 let 100% 

1x ext. učitelé 
2x soub. p.p. 
52x doba neur. 
6x doba urč. 

 
Vzdělávací program je realizován kvalifikovaným pedagogickým týmem, který uplatňuje 

principy systémového řízení. Důraz je kladen především na: 
• žáky jako příjemce vzdělávací služby 
• zapojení žáků do identifikace a vyhodnocení vzdělávacích potřeb 
• podíl všech pracovníků školy na tvorbě vzdělávacích strategií 
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• zapojení všech partnerů školy do identifikace a evaluace vzdělávacích cílů 
• týmovou spolupráci 
• pozitivní motivaci 
• metody autoevaluace 
• principy trvalého zlepšování 

Všichni pracovníci školy jsou vedeni k důslednému splnění kvalifikačních předpokladů pro 
výkon činnosti pedagogických pracovníků v souladu s platnými předpisy. 

Pro zjištění klimatu školy bylo provedeno dotazníkové šetření, s jehož výsledky byli 
seznámeni všichni pracovníci školy. Předpokládá se, že se bude tento způsob autoevaluace 
pravidelně opakovat a stane se jedním z kritérií posuzování úspěšnosti ŠVP. 

 

2.5.3. Organizační podmínky 
 
 

• průběh vzdělávání je koncipován tak, aby byl zajištěn soulad mezi 
teoretickým vyučováním, praktickým vyučováním i výchovou mimo 
vyučování 

• odborný výcvik žáků zajistí škola na vlastních pracovištích a na pracovištích 
partnerských firem 

• osvěta, výchova a vzdělání v oblasti životního prostředí a výchova ke zdraví 
budou vedeny v souladu se Státním programem environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty  

• rozvoj znalostí a dovedností souvisejících s uplatněním žáků ve světě práce 
bude prováděn ve spolupráci se sociálním partnerem Úřadem práce v 
Prachaticích 

• škola je dostatečně vybavena, aby mohla provádět aktivní rozvoj kompetencí 
žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií 

• do výuky budou zařazována témata z problematiky ochrany člověka za 
mimořádných situací 

• zvýšená pozornost bude věnována vzdělávání a integraci žáků se zdravotním 
a sociálním znevýhodněním a žákům mimořádně nadaným. 

 
 

 

2.5.4. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávacích akcích 
 
Škola vychází z platných zákonů, předpisů a metodických pokynů v návaznosti na rizika 

vyplývající z provozu školy a průběhu odborného výcviku. 
 

 
 

2.6. Spolupráce se sociálními partnery 
 

Mezi sociální partnery školy patří Úřad práce Prachatice,  Rohde Schwartz Vimperk,  IT 
Profi Vimperk, Agrozet Husinec, Hansa Kralovice a další firmy a organizace, s nimiž škola 
spolupracuje v rámci odborného výcviku žáků. 

Dlouholetým partnerem je i Staadtliche Berufschule Waldkirchen se kterou 
spolupracujeme na řadě společných projektů. 
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Neméně důležitými sociálními partnery jsou rodiče žáků, kteří mohou prostřednictvím 
školské rady ovlivňovat vzdělávací proces. 

 
 
 
 
 

3. Učební plán 
 

3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP 
          

 Škola Střední škola, Vimperk, Nerudova267     
 Kód a název oboru vzdělávání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby     
 Název ŠVP Stravovací a ubytovací služby     
 

RVP   ŠVP     
 Vzdělávací oblasti  Min. počet Vyučovací předmět Počet týdenních Využití  
 a obsahové okruhy týden. vyuč. 

 
vyučovacích dispon.  

   hodin celkem   hodin celkem hodin 
 Jazykové vzdělávání         
      Český jazyk 2 Český jazyk a liter. 2   
 Občanský vzdělávací základ 3 Občanská nauka 3   
 Matematické vzdělávání 3 Matematika 3 

  Estetické vzdělávání 1 Český jazyk a liter. 1   
 Vzdělávání pro zdraví 3 Tělesná výchova 3   
 Vzdělávání v IKT 3 Informatika 3   
 

Chování pracovníků ve službách 8 
Chování pracovníků ve 
službách 

2 
  

     Odborný výcvik 6 
  

Stravovací služby 33 
 

Potraviny a výživa 5   
 Zařízení závodů 2   
 Technologie  8 

  Provoz stravovacího zařízení 2 
  Odborný výcvik 16 
  Volitelný okruh 

 
Provoz ubytovacího zařízení 3 3 

 Ubytovací služby   
     Odborný výcvik 27 27 
 Disponibilní hodiny 40 Odborný výcvik 14 14 
           
 Celkem 96   100 44 
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3.2. Učební plán oboru vzdělávání 
 

Názvy vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin  

V ročníku Celkem 
týdně/studium 1. 2. 3. 

Povinné vyučovací předměty      
Všeobecně vzdělávací předměty 5 5 5 15/480 
Český jazyk a literatura 1  1 1 3/96 
Občanská nauka 1 1 1 3/96 
Matematika 1 1 1 3/96 
Informatika 1 1 1 3/96 
Tělesná výchova  1 1 1 3/96 
Odborné předměty 27 29 29 85/2718 
Chování pracovníků ve službách 1 1 - 2/66 
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3.3. Poznámky k učebnímu plánu 
• učební plán je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – zákon 561/2004 

Sb., §16   
• estetické vzdělávání je zahrnuto do předmětu český jazyk a literatura 
• žáci nemají cizí jazyk 
• disponibilní hodiny jsou využity v předmětu odborný výcvik a provoz ubytovacího 

zařízení 
 

3.4. Přehled využití týdnů ve školním roce 
 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3.ročník 
Výuka podle rozpisu učiva 33 33 30 
Lyžařský výcvikový zájezd 1 0 0 
Sportovně turistický kurz 0 1 0 
Závěrečná zkouška 0 0 1 
Časová rezerva 6 6 5 
Celkem týdnů 40 40 36 

 
 
Forma a podíl praktického vyučování 

Výuka je rozvržena do cyklů po 2 týdnech, jeden celý týden a jeden den probíhá 
odborný výcvik, zbylé čtyři dny probíhá teoretická výchova   

4. Učební osnovy 
 

4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace, estetické vzdělávání 
 

4.1.1. Učební osnova předmětu český jazyk a literatura 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Hlavním obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvoj komunikačních kompetencí žáků, učí je 

užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, sdělování, výměně informací na základě 
jazykových a slohových znalostí. Dalším obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvoj sociálních a 
odborných kompetencí žáků. Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke kultivovanému 
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich praktického, profesního a duchovního života. 

 

Potraviny a výživa 2 1 2 5/159 
Zařízení závodů - 1 1 2/63 
Technologie 2 3 3 8/255 
Provoz stravovacího zařízení - 1 1 2/63 
Provoz ubytovacího zařízení 1 1 1 3/96 
Odborný výcvik 21 21 21 63/2016 
Celkem 32 34 34 100/3198 
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2. Charakteristika učiva 
Výuka českého jazyka navazuje na poznatky získané v základním vzdělávání a dále je pak rozvíjí. 

Zvýšená pozornost se věnuje těm tematickým celkům, ve kterých je možné aktivně rozvíjet 
vyjadřování žáků a využít jazyk jako nástroj myšlení. Vybraná literární díla využít k utváření názorů, 
postojů, zájmů a vkusu žáků a celkově rozvíjet a kultivovat jejich duchovní život. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby prezentovali výsledky své práce, správně se vyjadřovali a 

vystupovali, jsou vedeni k toleranci a respektování odlišných skupin, ras a národností a spolužáků 
s handicapem.   

 
4. Výukové strategie 
Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem ke 

společenskému a profesnímu zaměření žáků. Cílem je tyto vědomosti prohloubit, rozšířit, posunout na 
vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň a využívat je jako nástroj žákovy výchovy a sebevýchovy. 
Výuka českého jazyka a literatury má být proto poutavá. Je tedy třeba doprovázet výklad učiva 
názornými ukázkami, prací s texty, besedami a exkurzemi. 

Jádrem vyučování českému jazyku je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, který se opírá o častý 
stylistický výcvik.Literatura svým zaměřením a obsahem plní funkci esteticko-výchovnou a 
prostřednictvím vybraných literárních děl, literárních poznatků a literárně-výchovných činností se 
podílí na utváření názorů a zájmů žáků. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 
Do hodnocení výsledků žáků se zahrnují kontrolní diktáty, jazykové rozbory, písemné práce po 

uzavření tematických celků, průběžně ústní zkoušení i ověřování schopnosti interpretovat vybraná 
umělecká díla, dovednosti stylistické, schopnost porozumět textu a opravit stylistické nedostatky. 

 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 
Komunikativní kompetence jsou u žáků rozvíjeny zcela zásadním způsobem. Jsou těžištěm 

předmětu. Žák získává nejen teoretické poučení o jazykových vědomostech, komunikační a slohové 
výchově, o práci s textem a o získávání informací, ale je kladen důraz na jejich systematické 
procvičování, praktickou aplikaci a zpětnou kritickou analýzu. 

Kompetence personální – žák na základě práce v týmu dokáže spolupracovat, přijímá hodnocení. 
Sociální kompetence – žák je schopen práce ve skupině, aktivně se podílí na řešení zadaného 

úkolu, navrhuje postupy řešení, vybírá optimální řešení. 
Kompetence řešení běžných pracovních a mimopracovních problémů – dovede pochopit a 

analyzovat zadání úkolu, stanovit pracovní postup, zvolit vhodnou metodu. 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
I. ročník - 1h týdně, 33 hod 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
 

Žák:  
- vysvětlí jazyk jako společenský jev 
-  rozlišuje spisovné a nespisovné útvary národního jazyka 
-  dovede pracovat se Slovníkem spisovné češtiny, má přehled o 

odborných slovnících 
 
 
 

- umí rozlišit kořen slova, předponu, příponu a koncovku 
- umí rozlišit slovo složené a zkratku a zná rozdíl mezi synonymy, 

homonymy, antonymy 

 
Český jazyk 
 
1. Obecné poznatky o jazyce   
  

- jazyk jako nástroj dorozumívání 
- jazykové příručky  

 
 
2. Slovní zásoba a její obohacování 

- tvoření slov 
- synonyma, homonyma, antonyma 

 

 
 
 
2  
 
 
 
 
 
2  
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- rozlišuje slovní druhy 
- určuje slovní druhy a mluvnické kategorie u jmen 

 
 
 
 
 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu 
- umí odůvodnit pravopis koncovek podstatných a přídavných jmen 

 
 
 

- umí pracovat s textem 
- rozumí obsahu přiměřeného textu i jeho částem, dovede obsah 

vyjádřit vlastními slovy 
-  

 
- zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a hodnotí je 
- používá klíčová slova při vyhledávání informací 

 
 
 
 
 
 
 

- zná vybraná díla probíraných českých autorů 
- rozliší konkrétní literární díla podle druhů a žánrů 
- text interpretuje a debatuje o něm 
- postihne význam textu 

 
 
 
 

 
 

- zná vybrané díla české literatury 
- rozliší konkrétní literární díla podle druhů a žánrů 
- umí popsat události ovlivňující literární díla české i světové 

literatury 
- umí zařadit vybraná literární díla do příslušného období 
- text interpretuje a debatuje o něm  
- postihne význam textu 

 
 
 

- interpretuje vybraná literární díla a diskutuje o nich 
- porovnává českou a světovou literaturu 
- orientuje se v nabídce kulturních institucí, zejména ve svém 

regionu 
 

 

 
 

3. Slovní druhy    
- slova ohebná a neohebná 
- podstatná jména 
- přídavná jména 
- zájmena 

 
4. Pravopis 

- vyjmenovaná slova 
- koncovky podstatných jmen 
- koncovky přídavných jmen 

 
5. Ústní a písemné formy společenského styku 

- reprodukce textu – vypravování 
 
 
 

6. Práce s textem 
- práce s informacemi na internetu, v novinách i 

časopisech 
 
 
Český jazyk – literatura 
 
1.Literární druhy a žánry  

- lyrika 
- epika 
- drama 
- pohádky 
- bajky 
- báje 
- balady 
- pověsti 
- četba a interpretace literárního textu 
- beseda o vybraných dílech podle zájmu žáků 

 
2. Světová literatura první poloviny 19. století 
                 - národní obrození 

-K. H. Mácha 
-J. K. Tyl 
- K. J. Erben 
- L. Čelakovský 
- četba a interpretace literárního textu 
- beseda o vybraných dílech podle zájmu žáků 

 
 

 
3. Literatura podle zájmu žáků, čtenářská beseda  

- četba a interpretace vybraných děl na základě 
zájmu žáků 

- video  

 
 
6  
 
 
 
 

 
 
4  
 
 
 
1  
 
 
 
 
1,5  
 
 
 
 

 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 

II. ročník -  1h týdně, 33hod 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák: 

- dovede vyhledávat informace 
- zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a hodnotí je 
- používá klíčová slova při vyhledávání informací 
- vyjadřuje se věcně, správně a srozumitelně 
- umí správně stylizovat osobní dopis 

 
 

- rozlišuje a určuje slovní druhy a mluvnické kategorie u sloves 
 

 
Český jazyk  
1. Ústní a písemné formy společenského styku  

- vyhledávání informací 
- zvuková stránka věty 
- kultivované vystupování 
- osobní dopis 

 
2. Slovní druhy   

- číslovky 
- slovesa 

 
5 
 
 
 
 
 
 
3 
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- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu 
- umí odůvodnit psaní předložek a předpon 
- rozlišuje předpony a předložky 

 
 
 
 

- umí rozlišit osobní a úřední dopis z hlediska funkčního a správně 
stylizovat obě formy dopisu 

- umí rozlišit zprávu a oznámení 
 
 

- umí pracovat s textem 
- zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a hodnotí je 
- používá klíčová slova při vyhledávání informací 

 
 
 

 
 
 

- zná vybraná díla probíraných českých autorů 
- rozliší konkrétní literární díla podle druhů a žánrů 
- umí zařadit vybraná literární díla do příslušného období 
- text interpretuje a debatuje o něm 
- postihne význam textu 

 
 

 
 
 

 
- zná vybrané díla světové literatury 
- rozliší konkrétní literární díla podle druhů a žánrů 
- umí popsat události ovlivňující literární díla české i světové 

literatury 
- umí zařadit vybraná literární díla do příslušného období 
- text interpretuje a debatuje o něm  
- postihne význam textu 

 
 
 

- interpretuje vybraná literární díla a diskutuje o nich 
- porovnává českou a světovou literaturu 
- orientuje se v nabídce kulturních institucí, zejména ve svém regionu 

 

- neohebné slovní druhy 
 

3. Pravopis    
  

- psaní slabik bě, pě, mě, vě 
- psaní předpon s, z 
- psaní předložek s, z 
- procvičování pravopisu 

  
4. Písemnosti v praktickém životě  

- úřední dopis 
- oznámení, zpráva, inzerát 

 
 

5. Práce s textem     
- práce s informacemi na internetu, v novinách a 

časopisech 
 

 
Český jazyk – literatura 
 

1. Česká literatura  19. století   
- próza 
- poezie 
- drama 
- B. Němcová 
- K. H. Borovský 
- J. Neruda 
- J. V Sládek 
- A. Jirásek 
- četba a interpretace literárního textu 
- beseda o vybraných dílech podle zájmu žáků 

 
   
2. Světová literatura – vybraní autoři 

- próza 
-J. London 
-A. Exupery 
-E. Hemingway 
- E. A. Poe 
- četba a interpretace literárního textu 
- beseda o vybraných dílech podle zájmu žáků 
 
 

3. Literatura podle zájmu žáků, čtenářská beseda  
- četba a interpretace vybraných děl na základě 

zájmu žáků 
- video    

    
 

 
 
4  
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
3,5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

III. ročník -1 h týdně, 33 hodin 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák: 

 
 

- umí rozlišit evropské a světové jazyky 
 
 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu 
- klade správně interpunkci ve větě jednoduché a v souvětí 
- zná pravidla pro psaní shody podnětu s přísudkem 

 

 
Český jazyk  

 
1. Evropské a světové jazyky 

 
2. Pravopis 

- interpunkce ve větě 
- shoda podmětu s přísudkem 

 
 

3. Věta jednoduchá a souvětí   

 
 
 
1  
 
 
3  
 
 
 
4 
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- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 
- rozlišuje větu hlavní a vedlejší 
- dovede se logicky ptát na větné členy a druhy vedlejších vět 

 
 

- umí napsat vlastní životopis 
- umí vyplnit tiskopisy 
- pořizuje výpisky z odborného textu 

 
 
 

- dovede napsat popis pracovního postupu a charakteristiku 
 
 
 

- umí pracovat s textem 
- zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a hodnotí je 
- používá klíčová slova k vyhledávání informací 

 
 
 
 
 
 

- zná vybraná díla probíraných českých autorů 
- rozliší konkrétní literární díla podle druhů a žánrů 
- umí zařadit vybraná literární díla do příslušného období 
- text interpretuje a debatuje o něm 
- postihne význam textu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- interpretuje vybraná literární díla a diskutuje o nich 
- porovnává českou a světovou literaturu 
- orientuje se v nabídce kulturních institucí, zejména ve svém 

regionu 
 

- věta jednoduchá a souvětí 
- základní skladební dvojice 
- rozvíjející větné členy 

 
4. Písemnosti v praktickém životě 

- životopis 
- vyplňování tiskopisů  
- výpisky 

 
5. Popis 

- popis pracovního postupu 
- charakteristika 
- samostatná práce 

 
6. Práce s textem 

- práce s informacemi na internetu, 
v novinách i časopisech 
 
 

Český jazyk – literatura 
 

1. Česká literatura 20. století   
- próza 
- poezie 
- drama 
- K. Čapek 
- J. Hašek 
- K. Poláček 
- J. Wolker 
- J. Seifert 
- J.   Drda 
- O. Pavel 
- J. Žáček 
- S. Rudolf 
- M. Viewegh 
- Osvobozené divadlo 
- četba a interpretace literárního textu 
- beseda o vybraných dílech podle zájmu žáků 

 
 
 

2. Literatura podle zájmu žáků, čtenářská beseda  
- četba a interpretace vybraných děl na 
základě zájmu žáků 
- video    
    

 
 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2. Občanský vzdělávací základ 
 

4.2.1. Učební osnova předmětu občanská nauka 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
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1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Vzdělávání v občanské nauce přispívá k hlubšímu pochopení života v současné 

demokratické společnosti. Klade si za cíl pozitivně ovlivnit hodnotovou orientaci, podnítit zájem 
o to, aby se žák stal aktivním občanem svého státu, jednal odpovědně a uvážlivě nejen 
k vlastnímu prospěchu, ale také pro veřejný zájem a prospěch. 

 
2. Charakteristika učiva 
Výuka občanské nauky na střední škole navazuje na poznatky získané na základní škole a 

dále je prohlubuje a rozšiřuje. 
 

1. ročník  
• V kapitole Člověk a jiní lidé výuka směřuje k tomu, aby byl žák vybaven základními 

sociálními návyky pro styk s lidmi, naučil se základním zásadám společenského 
chování, aby chápal důležitost správného využití volného času . 

• V celku člověk v širší a užší rodině se žák naučí chápat význam rodiny, znát její 
funkce. 

• V celku Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí se seznámí s hlavními 
zásadami ochrany obyvatel. 

• V celku Člověk a životní styl se naučí odlišit vhodné způsoby nacházení životní 
spokojenosti od náhradních forem (závislost na alkoholu, nikotinu, drogách…) 

• V celku Člověk a jeho vztah k přírodě se naučí aktivně přistupovat k ochraně 
životního prostředí. 

 
2.ročník 

• V celku Člověk v demokratickém a právním státě se žák seznámí s pojmy stát, 
národ, politické strany, volby, občanství, posoudí dodržování lidských práv a 
svobod, seznámí se s historií a současností Ústavy ČR, pozná fungování 
zákonodárné a výkonné moci v našem státě i možnost každého jedince ovlivnit 
komunální nebo i vrcholovou politiku. 

• V celku Člověk a péče o zdraví se žák seznámí se zdravým životním stylem i 
s nejdůležitějšími civilizačními onemocněními.  

•  V celku Ochrana člověka za mimořádných situací se žák naučí odpovědně se 
chovat při vzniku živelních pohrom. 

• V celku Člověk v užší rodině se žák seznámí s podmínkami dobrého fungování 
rodiny, s důležitostí volby vhodného životního partnera, s prevencí rodinných 
konfliktů i se sociální politikou státu týkající se rodiny. 

• V kapitole Člověk ve světě práce bude seznámen se základními zásadami 
pracovního práva i s finančním hospodařením v rodině. 

 
 

3. ročník 
• V celku Lidé a svět se žák seznámí s nejrozšířenějšími světovými náboženstvími, 

naučí se chápat důležitost mezilidské komunikace a rozumět globálním 
problémům soudobého světa. 

• V celku Člověk, morálka, mravnost se žák naučí chápat lidská práva, seznámí se 
s problematikou národnostních menšin. 

• V celku Ochrana člověka za mimořádných okolností  se žák seznámí s druhy 
nebezpečných látek a se způsoby ochrany proti nim. 

• V celku Ekonomické otázky v životě člověka se žák naučí chápat fungování trhu, 
seznámí se se základními pracovně právními vztahy. 

 
 

3.Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
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Předmět občanská nauka má výchovný charakter, není tedy předmětem naukovým. 
Obecným cílem předmětu je přispět k přípravě žáků na soukromý a občanský život 
v demokratické společnosti a pomoci jim porozumět složitému světu. Občanská nauka má žáky 
vést k osobní odpovědnosti a ke kritickému myšlení jako základu pro uvážlivé ujednání v životě. 

Při výuce bude využívána audiovizuální technika ( video, DVD, internet). Bude využívána 
skupinová práce. Součástí mohou být také exkurze. Žáci budou pracovat s texty. Využívány 
budou metody diskuse a debaty.  

 
 

4. Výukové strategie 
Výuka směřuje k tomu, aby žák po jejím ukončení: 

• využíval svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě, 
ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek 
právního a sociálního charakteru 

• získával a kriticky hodnotil informace z různých zdrojů a pramenů 
• formuloval věcně, pojmově i formálně správně své názory na sociální, politické, 

praktické, ekonomické a etické otázky, podložil je argumenty a debatoval o nich 
• jednal odpovědně a přijímal odpovědnost za své rozhodnutí a jednání 
• žil čestně 
• byl občansky aktivní 
• vážil si demokracie a svobody a usiloval o její zachování a zdokonalování 
• respektoval lidská práva 
• chápal meze lidské svobody a tolerance 
• kriticky posuzoval skutečnost kolem sebe, přemýšlel o ní, tvořil si vlastní úsudek, 

nenechal se manipulovat 
• uznával, že základní hodnotou je život 
• na základě vlastní identity ctil identitu jiných lidí 
• cílevědomě zlepšoval životní prostředí 
• vážil si hodnot lidské práce 
• kladl si v životě praktické otázky filozofického nebo etického charakteru a hledal 

na ně odpovědi 
 

5. Hodnocení výsledků žáků 
Kriteriem hodnocení budou prověřené znalosti žáků. Významná bude hloubka 

porozumění společenským jevům a procesům, schopnost využívat poznatky při praktickém 
řešení různých problémů, kriticky myslet a diskutovat a pracovat s nejrůznějšími texty a 
informacemi. 

 
 

6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových 
témat 

• Komunikativní kompetence znamená, že absolventi budou schopni se vyjadřovat 
přiměřeně účelu jednání, formulovat myšlenky, aktivně se účastnit diskusí, 
zpracovat texty na nejrůznější témata a formulovat podstatné myšlenky z textu i 
projevu jiných lidí. 

• Personální kompetence znamená, že absolventi budou připraveni reálně 
posuzovat své fyzické a duševní možnosti, stanovovat si cíle podle svých osobních 
schopností a zájmů, efektivně se učit a pracovat, využívat zkušenosti jiných a dále 
se vzdělávat. 

• Sociální kompetence znamená, že absolventi budou schopni se adaptovat na 
měnících se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly a 
přispívat k vytváření dobrých mezilidských vztahů. 
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• Kompetence k pracovnímu uplatnění znamená, že absolventi mají přehled o 
možnostech uplatnění na trhu práce, reálnou představu o pracovních, platových a 
jiných podmínkách, jsou schopni vhodně komunikovat s potenciálními 
zaměstnavateli. 

 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
I. ročník -  1h týdně, 33 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák: 

 
- vysvětlí biologickou a společenskou podmíněnost osobnosti 
- vysvětlí,  proč dodržujeme mravní normy  
- objasní postupy vhodného jednání, stane-li se obětí nebo 

svědkem kriminálního jednání 
 
 

- zná práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči, mezi partnery, ví, 
kde má v této oblasti hledat informace nebo pomoc ve svých 
problémech 

 
 
 
 

- zná hlavní zásady ochrany obyvatelstva a pomoc při vzniku 
mimořádných událostí 

 
 
 
 

- zná zásady zdravého životního způsobu 
- chápe význam aktivního využití volného času 

 
 
 
 
 

 

- osobnost 
Člověk a jiní lidé  

- mezilidské vztahy  
- člověk jako člen společnosti 
- zásady slušného chování 
- prevence násilí, šikany 
 

- přátelství a láska 

Člověk v užší a širší rodině 
 

- rodina, její význam a funkce 
- krize rodiny 
- rodinná ekonomika 
 
 

- zabezpečení ochrany obyvatel při hrozbě nebo 
vzniku mimořádné situace 

Ochrana člověka za mimořádných situací 
 

- základní úkoly ochrany obyvatel 
 
 

- způsoby nacházení spokojenosti v životě 

Člověk a životní styl  
 

- vliv toxikomanie, prevence. legislativa 
- volný čas, celoživotní vzdělávání 

 

 
 
9  
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
6  
 
 

- uvede příklady globálních problémů a možnosti jejich řešení ve 
vztahu k problémům regionálním a lokálním 

- charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska 
jejich obnovitelnosti 

- dokáže posoudit vliv člověka na prostředí 
- orientuje se ve způsobech nakládání s odpady a možnostech 

snížení jejich produkce 
- uvede znečišťující látky v ovzduší a ve vodědokáže získat 

informace o aktuální situaci z různých zdrojů 

- péče o životní prostředí 

Člověk a jeho vztah k přírodě 
 

- kulturní a historické památky 
- příklady globálních problémů 
- třídění odpadů 
 
 

6 hodin 
 

 
 
II. ročník -  1h týdně, 33 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák:  

- vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede příklady právní 
ochrany a právních vztahů 

- popíše soustavu soudů v ČR, činnost soudů, advokacie a 
notářství 

 

- lidská práva 

Člověk v demokratickém a právním státě  
 

- Česká republika – vznik, ústava, politické 
strany, volby, samospráva, státní symboly, 

 
 
12. 
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- vysvětlí způsobilost k právním úkonům, trestní odpovědnost 
- popíše, jaké závazky vyplývají z běžných smluv a vlastnického 

práva 
-  objasní pojem stát, národ, národnost 
-  zná státní symboly 

 
 

- vysvětlí pojem hygiena 
- zná zásady zdravého způsobu života 
- vysvětlí příčinu vzniku některých civilizačních nemocí 

 
 
 

- vysvětlí pojem živelní pohroma 
- zná základní pravidla chování občanů při vzniku živelní 

pohromy 
- umí pomoci druhým v případě živelní pohromy 

 
 

- vysvětlí pojem plánované rodičovství a zná základní způsoby 
ochrany před nechtěným otěhotněním partnerky 

- dokáže předcházet vzniku konfliktů nejen v rodině 
- orientuje se v sociální politice státu týkající se rodiny 

 
 
 

- orientuje se v základních záležitostech pracovního práva 
- zná nutné náležitosti pracovní smlouvy  
- vysvětlí nutnost vyváženého rodinného rozpočtu 
- objasní pojem majetek, hospodaření s ním 
- ví, co je rodinný rozpočet, rozlišuje příjmy a výdaje 

 
 
 

občanství 
- státní zastupitelství, advokacie 
- trestní právo 
- občanské právo 
- dědictví 

 

- hygiena a prevence 
Člověk a péče o zdraví 

- zdravý způsob života 
- civilizační nemoci 

 
 

- živelní pohromy 

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí 
 

 
 
 

- volba životního partnera, sexualita, plánované 
rodičovství 

Člověk v užší rodině 

- podmínky dobrého fungování rodiny 
- rodinné konflikty a jejich prevence 
- sociální politika státu týkající se rodiny 

 

- pracovní právo 
Člověk ve světě práce 

- majetek 
- státní sociální podpora 
- rodinný rozpočet 

 
 
 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6  
 
 
 
 
 
5 
 

 
 
III. ročník -  1h týdně, 33 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák: 

- objasní smysl poznávání minulosti 
- vysvětlí významné změny, které v dějinách nastaly 
- zná základní světová náboženství 
- vysvětlí důvody vzniku i možnosti předcházení globálním 

problémům 
- uvede příklad projevů globalizace v různých oblastech, debatuje 

o názorech na její důsledky 
 
 
 

- vysvětlí pojem morálka 
- dovede předcházet projevům rasismu a násilí 
- vytvoří si pevný hodnotový systém 

 
 

 

- lidstvo a jeho dějiny 
Lidé a svět 

- náboženství, církve, sekty 
- práce, výroba, vědeckotechnický pokrok – 

vztah k životnímu prostředí 
- komunikace mezi lidmi 
- globální problémy soudobého světa 

 
 

- morálka a mravnost 
Člověk, morálka, mravnost 

- rasismus, xenofobie, násilí 
- hodnotový systém, životní plány a ideály 

 
 

 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
7  
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- seznámí se s druhy nebezpečných látek 
- zná způsoby chování při haváriích s únikem nebezpečných látek 

 
 
 

- zná základní životní potřeby  
- chápe základní principy fungování trhu 
- rozliší pojmy hrubá a čistá mzda 
- vysvětlí obsah pracovní smlouvy, vznik a zánik pracovního 

poměru 
- vysvětlí pojem rekvalifikace, její stupně 
- vysvětlí nárok na dovolenou 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací – havárie 
s únikem nebezpečných látek 
 
 
 

- životní potřeby a jejich zajišťování 
Ekonomické otázky v životě člověka 

- trh a jeho fungování 
- peníze, banky, vklady, úvěry, půjčky 
- zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda  
- daně a pojištění 
- pracovněprávní vztahy, zákoník práce 
- pracovní smlouva, vznik a zánik prac. poměru, 

dovolená 
- sociální politika státu, sociální problémy 

mládeže 
 

3 
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4.3. Matematické vzdělávání 
 

4.3.1. Učební osnova předmětu matematika 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Vzdělávací cíle předmětu matematika vycházejí z tradicí ověřeného rozvoje kognitivních a 

komunikačních schopností a dovedností žáků. Důraz klademe na dobré porozumění pojmům a 
souvislostem, na bezpečné zvládnutí základních dovedností, na správné používání symbolického 
jazyka matematiky, na rozvoj logických schopností a geometrického vnímání světa. Výuka 
matematiky zohledňuje aktuální rozvoj výpočetní techniky. Vzdělávací cíle rovněž odrážejí 
současné pojetí vzdělávacího procesu a zejména akcentují schopnost tvořivě pracovat s 
informacemi, dovednost kultivovaně formulovat a argumentovat.  

 
2. Charakteristika učiva 
Jedná se o předmět, který rozvíjí matematické a logické myšlení. Požadavky na zvládnutí 

učiva jsou diferencovány podle významu tematického celku a dle dotací počtu vyučovacích 
hodin.  

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
Výuka ve všech tematických celcích vede žáky k rozvoji schopnosti aplikovat poznatky v 

odborné složce vzdělávání i v profesním životě.Učivo předmětu navazuje také na poznatky žáků 
získané na základní škole, tyto dále rozvíjí. Jsou zdůrazněny mezipředmětové vazby. Vyučující 
při volbě vyučovacích metod přihlíží k úrovni žáků ve třídě(k dosaženému předchozímu 
vzdělání), kombinuje výklad, rozhovor. Pro snazší pochopení učiva vyučující pracuje s učebnicí, 
učebními texty, názornými učebními pomůckami, využívá audiovizuální pořady, počítače.  

 
4. Výukové strategie 
Vyučující při volbě vyučovacích metod přihlíží k úrovni žáků ve třídě(k dosaženému 

předchozímu vzdělání), kombinuje výklad, rozhovor. Pro snazší pochopení učiva vyučující 
pracuje s učebnicí, učebními texty, názornými učebními pomůckami, využívá audiovizuální 
pořady, počítače. 
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5. Hodnocení výsledků žáků 
Učitel posuzuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné 

terminologie, samostatnost a plynulost projevu žáka a jeho aktivitu. Ústní a písemné 
prověřování osvojeného učiva, samostatné práce žáků, práce na počítači, práce s učebnicí.  

 
 

6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových 
témat 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické 

dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi umí správně používat a převádět 
běžné jednotky, používat pojmy kvantifikujícího charakteru, číst různé formy grafického 
znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.), provádět reálný odhad výsledku řešení 
dané úlohy, nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, aplikovat 
znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru, aplikovat 
matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.  

 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
 

I. ročník -  1h týdně, 33 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

Žák 
-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 
 
 
 
 
 
 
aplikuje znalosti 

 
1 Úvodní hodina 
 
5. Přirozená čísla-prohloubení učiva o 

množinách, množina N 
 

6. Zlomky –počítání se zlomky 
 

7. Desetinná čísla –počítání s desetinnými 
čísly 

 
8. Jednotky měření a jejich převádění – 

převody jednotek 
 

9. Procentový počet – počítání s procenty 
 

10. Písemné práce a jejich rozbor 

 
1 

 
7 

 
 

6 
 

5 
 
 

4 
 
 

6 
 

4 
 

 
II. ročník -  1h týdně, 33 hod 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák 
- umí spočítat základ, procentovou část a počet procent 
- sestrojí trojúhelník, různé druhy rovnoběžníků a určí jejich obsah a obvod 
- umí využít znalostí pro různé úlohy z praxe 
-upravuje efektivně výrazy s proměnnými, určuje definiční obor výrazu, rozkládá 
mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců 

- aplikuje znalosti 
 

 
1. Úvodní hodina 
 
2. Procentový počet – počítání s procenty 

 
3. Planimetrie - trojúhelník, mnohoúhelníky, kruh 
 
4. Úlohy z praxe 
 
5. Poměr, měřítko 
 
6. Výrazy 
 
7. Písemné práce a jejich rozbor 

 
1 
 

5 
 

6 
 

3 
 

6 
 

8 
 

4 
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III. ročník -  1h týdně, 33 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

Žák 
-řeší jednoduché lineární rovnice o jedné neznámé 
-formuluje a zdůvodňuje vlastnosti funkce  
-vysvětlí a použije data vyjádřená v diagramech, grafech a tabulkách 
-určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů v prostoru  
-využívá náčrt při řešení problému  
-sestrojí a zobrazí rovinný řez hranolu a jehlanu nebo jejich průnik s přímkou 
-využívá náčrt při řešení problému  
-určuje vzdálenosti a odchylky 
-aplikuje vzorce pro objemy a povrchy těles  
-efektivně využívá kalkulátor 

 
 

-aplikuje znalosti 

 
1. Úvodní hodina 
 
2. Rovnice 
 
3. Úměrnost, úměra 
 
4. Grafy a diagramy 
 
5. Streometrie – vzájemná poloha, odchylka přímek 

a rovin, objemy a povrchy hranolu, válce, koule, 
jehlanu, kuželu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Písemné práce a jejich rozbor 

 
 

 
1 
 

9 
 

7 
 

2 
 

10 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4.4. Vzdělávání pro zdraví 

4.4.1. Učební osnova předmětu tělesná výchova 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 
 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Výchova a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních 

vlastností osobnosti. 
 
 2. Charakteristika učiva, metody a pomůcky 
 Učivo předmětu tělesná výchova navazuje na učivo základní školy. Základním kritériem  

výběru učiva je respektování vzdělávacích cílů ve shodě s konkrétní úrovní žáků a v jejich 
prospěch. 

Součástí předmětu tělesná výchova jsou sportovně turistický kurz a zimní lyžařský výcvik. 
Tyto kurzy budou buď s denní docházkou v rozvrhu pěti dnů po pěti vyučovacích hodinách, 
nebo ve formě pětidenního zájezdního kurzu do prostředí k obsahu kurzu vhodnějšího. 

Metody: výklad, názorná ukázka, videoprojekce, využití informačních technologií 
Pomůcky: stopky, pásmo, prostředky na úpravu doskočiště pro skok daleký, doskočiště 

pro skok vysoký, laťky, lehkoatletické nářadí a náčiní, míče, sítě, gymnastické náčiní a nářadí, 
hokejky na florbal, branky, vybavení posiloven. 
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  3. Cíle vzdělávání  
Naučit žáky pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu 

prožívání života. Znát prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat 
svůj pohybový projev.Pociťovat vědomí a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti. 

 
    4. Výuková strategie 
Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém 

učení. Dodržováním zásad fair play a pravidel ovládají své jednání a chování při sportu a při 
pohybových činnostech vůbec.Navrhují pohybové aktivity dle svého zájmu zařaditelné do 
předmětu tělesná výchova podle možností školy. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 
Měření lehkoatletických disciplín, testování herních činností jednotlivce a družstva, 

testování silových výkonů, hodnocení provedení gymnastických prvků a sestav, hodnocení kázně 
a připravenosti na vyučování, hodnocení obecných pohybových dovedností. 

 
    6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat 

• Komunikativní kompetence – vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami 
kultury projevu a chování. 

• Personální kompetence – kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si 
vlastní přednosti i meze a nedostatky. Dále se vzdělávat, pečovat o svůj fyzický a 
duševní rozvoj. 

• Sociální kompetence – pracovat samostatně i v týmu, tzn. spolupracovat s 
ostatními, podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, aktivně 
podporovat společná rozhodnutí. 

• Informační a komunikační technologie – získávat informace z otevřených zdrojů, 
zejména pak z celosvětové sítě Internet. 

 
 
 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
 
Ročník: I., II., III.,  1h týdně, 33 h 
 
Náročnost a požadavky učiva v jednotlivých ročnících budou stanoveny podle úrovně 

žáků,  jejich výkonnosti, zvládnutí učiva v předcházejícím ročníku. 
 
 
 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák: 
 

- volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/odpovídající 
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, 
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a 
ošetřovat 
 

-  komunikuje při pohybových činnostech-dodržuje smluvené 
signály a vhodně, používá odbornou terminologii 
 

 
Teoretické poznatky 
 

- význam pohybu pro zdraví; prostředky ke 
zvyšování síly,rychlosti, vytrvalosti, obratnosti 
a pohyblivosti  

- technika a taktika 
- zásady sportovního tréninku 
- odborné názvosloví 
- výstroj, výzbroj; údržba 
- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení- 

 
33 
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4.5. Vzdělávání v IKT 
 

4.5.1. Učební osnova předmětu informatika 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Cílem předmětu informatika je předat žákům základní znalosti o možnosti využití 

informačních a komunikačních technologií. Předmět je zaměřen tak, aby se žáci samostatně 
orientovali v procesu zpracovávání, přenosu a uchování informací a byli schopni využívat 
moderní technologické postupy. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat se 
základním a aplikačním vybavením počítače a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, 
tak při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují.  

- dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží,  dokáže 
rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců 

- dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým 
činnostem 

- umí si připravit kondiční program osobního rozvoje a 
vyhodnocovat jej 

- umí uplatňovat zásady sportovního tréninku 
 
 
 

- je schopen kultivovat své tělesné a pohybové projevy, dokáže 
vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu 
 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a 
pohyblivost 
 

- ovládá kompenzační cvičení a regeneraci tělesných a 
duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání 
 

- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v základních a 
vybraných sportovních odvětví 
 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách 
 

- umí využívat pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou 
přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti 
 

- ovládá základní herní činnosti jednotlivce a participuje na 
týmovém herním výkonu družstva 
 

- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání 
 
 

- chová se v přírodě ekologicky 
 

-  využívá různých forem turistiky 
 
 
 
 

- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné 
zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se 
zjištěnými údaji pozná chybně a správně prováděné činnosti, 
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo 
výkonu 

- dovede ověřit úroveň své  tělesné zdatnosti a svalové 
nerovnováhy 

cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc 
- zásady chování a jednání v různém prostředí 
- regenerace a kompenzace 
- relaxace 
- pravidla her, závodů a soutěží 
- rozhodování 
- zdroje informací 

 
Pohybové dovednosti 
 
Tělesná cvičení 

- pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 
koordinační, kompenzační aj. jako součást 
všech tematických celků 

 
Atletika 

- běhy 100m, 1500m, 2000m, 3000m, skok 
daleký, skok vysoký, hody, vrh koulí, štafety 

 
Gymnastika 

- cvičení na nářadí, akrobacie, šplh 
- pohybové hry 
- drobné hry 
- sportovní hry – florbal, ringo, kopaná, softbal, 

stolní tenis, sálová kopaná 
 
Lyžování 

- základy sjezdového lyžování 
- základy běžeckého lyžování 
- snowboarding 
- chování při pobytu v horském prostředí 

 
Turistika a sporty v přírodě 

- příprava turistické akce 
- orientace v krajině 
- orientační běh 

 
Testování tělesné zdatnosti 

- motorické testy 
- silové testy 
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2. Charakteristika učiva 
Obsah předmětu informatika je zaměřen na praktické využití počítače. Učivo se skládá z 

několika tematických celků: Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, 
souhrnné cíle; Práce se standardním aplikačním programovým vybavením; Práce v lokální síti, 
elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti internetu; Informační zdroje, 
celosvětová síť internet  

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
Výuka předmětu informatika směřuje k tomu, aby žáci:  

• rozlišovali mezi podstatnými a nepodstatnými informacemi a porovnávali 
poznatky z většího množství alternativních zdrojů  

• poznávali úlohu informací a informačních činností a využívali moderní informační 
a komunikační technologie  

• byli schopni formulovat svůj požadavek  
• využívali výpočetní techniku ke zvýšení efektivnosti svého vzdělávání, později své 

profese  
• šetrně pracovali s výpočetní technikou  
• využívali výpočetní techniku jako pomůcku vedoucí k lepší organizaci práce  
• respektovali práva k duševnímu vlastnictví  
• zaujali odpovědný, etický přístup k nevhodným obsahům vyskytujících se na 

internetu či jiných médií  
• pochopili zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených 

s dlouhodobýmvyužíváním výpočetní techniky  
 
 

3. Výukové strategie 
Předmět se vyučuje v prvním, druhém a třetím ročníku. Hodinová dotace je 1 hodina 

týdně. Výuka probíhá ve specializované učebně, která je vybavena dostatečným počtem 
pracovních stanic, tvořených počítači zapojenými v lokální síti, s přístupem k internetu. Učivo je 
probíráno posloupně, z důvodu faktické provázanosti témat se však jednotlivé tematické celky 
prolínají. Některé tematické celky jsou během studia zařazeny několikrát, ovšem vždy na vyšší 
úrovni. Těžiště výuky je v provádění praktických úkolů. Pokud je použita metoda výkladu, 
následuje praktické procvičení vyloženého učiva, realizované pomocí cvičení, samostatných 
prací a souhrnných prací.  
 

 
4. Hodnocení výsledků žáků 
Výsledky učení jsou kontrolovány průběžně, je oceňována osobní aktivita při výuce. 

Hodnoceny jsou nejčastěji samostatné úkoly, které navazují na praktické procvičování učiva.  
 
 
 

5. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových 
témat 
Při výuce informatiky jsou soustavně rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problémů, 

komunikativní, kompetence sociální a personální.  
Informační a komunikační technologie pronikají dnes již téměř do všech oborů a do všech 

činností, proto se i učivo předmětu informatika prolíná s ostatními předměty a dotýká se všech 
průřezových témat.  
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

 
I. ročník -  1h týdně, 33 hod, praktická cvičení 

 
 
 
 

II. ročník -  1h týdně, 33 hod, praktická cvičení 
 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Dotace hodin 

Žák: 
- ovládá základní práce s tabulkovýmprocesorem (editace, 

vyhledávání,matematické operace, základní funkce,příprava pro tisk, 
tisk); 

- zná hlavní typy grafických formátů, nazákladní úrovni grafiku tvoří a 
upravuje; 

- používá běžné základní a aplikačníprogramové vybavení; 
 

1. Práce se standardním aplikačním programovým 
vybavením 

- textový procesor 
- tabulkový procesor 
- software pro práci s grafikou 
- sdílení a výměna dat 

 

 
 
 

20 

 
 
 

- volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky k jejich získávání 

4. informační zdroje, celosvětová počítačová síť 
internet 

- informace, práce s informacemi 
- informační zdroje 
- internet 

 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Dotace hodin 

 
Žák: 

- používá počítač a jeho periferie  
- je si vědom možností a výhod, ale i rizik(zabezpečení dat před 

zneužitím, ochranadat před zničením, porušování autorských 
- práv) a omezení (zejména technickýcha technologických) spojených 

s používánímvýpočetní techniky; 
- dodržuje zásady zabezpečení dat předzneužitím a ochrany dat před 

zničením; 
- nastavuje uživatelské prostředí operačníhosystému; 
- orientuje se v systému adresářů, ovládázákladní práce se soubory 

(vyhledávání,kopírování, přesun, mazání), odlišujea rozpoznává 
základní typy souborůa pracuje s nimi; 

- pracuje s nápovědou; 
- uvědomuje si analogie ve funkcích a vezpůsobu ovládání různých 

aplikací; 
- vybírá a používá vhodné programovévybavení pro řešení běžných 

konkrétních 
úkolů 

1. Práce s počítačem, operační systém, soubory, 
adresářová struktura, souhrnné cíle 
 

- hardware, software,  osobní počítač,  části, 
periferie, základní a aplikační programové 
vybavení 
 

- operační systém (Windows, pohyb po 
struktuře, tvorba adresářů) 
 
 

- data (nosiče dat, struktura dat, komprese 
dat, zabezpečení dat), soubor, složka, 
souborový manažer, nápověda, manuál 
 

- ochrana autorských práv 

 
 

5 

 
 

- vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty 
- tiskne textové dokumenty 

2. Práce se standardním aplikačním programovým 
vybavením 
 

- textový procesor, ovládání, tvorba a úpravy 
textu, tisk 
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- vyhledává informace pomocí internetu 
- porovnává různé zdroje informací 

3. informační zdroje, celosvětová počítačová síť 
internet 
 

- informace, internet 

 
8 
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III. ročník -  1h týdně, 33 hod, praktická cvičení 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Dotace hodin 

 
 
 

- ovládá běžné práce s textovým a tabulkovým procesorem 
- zná hlavní typy grafických formátů 
- na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje,  
- sdílí, importuje a exportuje data 
- pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní oblasti 

2. Práce se standardním aplikačním programovým 
vybavením 
 

- textový procesor 
- tabulkový procesor 
- software pro práci s grafikou 
- sdílení a výměna dat, jejich export a import 
- další aplikační programové vybavení 
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- chápe specifika práce v síti 
- samostatně komunikuje elektronickou poštou, zasílá i otvírá přílohy 
- využívá další funkce poštovního klienta 
- zvládá komunikaci online, offline, vyměňuje data 

3. Práce v lokální síti, elektronická komunikace, 
komunikační a přenosové možnosti internetu 
 

- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a 
prostředků 

- e-mail, organizace času a plánování, chat, 
messenger, videokonference, telefonie, 
FTP... 

 
 

8 

 
 
 

- volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky k jejich získávání 

- porovnává různé zdroje informací 
- získává a využívá informace u otevřených zdrojů, k tomu používá 

zejména internet 
- informace třídí, analyzuje, vyhodnocuje, orientuje se v nich 
- správně interpretuje získané informace, výsledky jejich zpracování 

prezentuje vhodným způsobem s ohledem na jejich další uživatele 
- rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím (schémata, 

grafy apod.) 

4. informační zdroje, celosvětová počítačová síť 
internet 
 

- informace, práce s informacemi 
- informační zdroje 
- internet 
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4.6. Chování pracovníků ve službách 
 

4.6.1. Učební osnova předmětu chování pracovníků ve službách 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 
 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Tento vyučovací předmět je koncipován jako povinný předmět specializace průpravného 

charakteru.  Žáci se učí správnému jednání s hosty, jsou vedeni k ochotě, spolehlivosti, poctivosti 
a odpovědnosti za svěřenou práci.  Cílem je naučit žáky dodržování osobní hygieny a hygieny 
gastronomického a ubytovacího provozu, jednání podle bezpečnostních zásad a dodržování 
ekologických a požárních předpisů.  

 
 
2. Charakteristika učiva 
Učivo předmětu chování pracovníků ve službách navazuje na předměty potraviny a výživa, 

technologie, provoz ubytovacího a stravovacího zařízení a odborný výcvik. Žáci jsou při výuce 
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vedeni k pozitivnímu postoji a vztahu k hostům, práci podle pokynů nadřízených, rozvíjení 
schopnosti týmové práce a dodržování časového harmonogramu práce. 

 
 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vyučovací předmět chování k hostůmsměřuje k tomu, aby žáci 
• jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli kriticky tolerantní a 

solidární 
• cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody 
• byli ochotni angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem 
• nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
• jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
• pracovali kvalitně a pečlivě 
• dodržovali normy a technologické postupy 
• dodržovali zásady a předpisy BOZP 
• vážili si kvalitní práce jiných lidí 
• byli schopni se kriticky dívat na výsledky své práce 
• vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí 

 
 

4. Výukové strategie 
Vyučující při volbě vyučovacích metod přihlíží k úrovni žáků ve třídě(k dosaženému 

předchozímu vzdělání), kombinuje výklad, rozhovor. Pro snazší pochopení učiva vyučující 
pracuje s učebnicí, učebními texty, názornými učebními pomůckami, využívá audiovizuální 
pořady, počítače. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 
Učitel posuzuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné 

terminologie, samostatnost a plynulost projevu žáka a jeho aktivitu. Ústní a písemné 
prověřování osvojeného učiva, samostatné práce žáků, práce na počítači, práce s učebnicí.  

 
 
 

6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových 
témat 
Žáci by si měli v předmětu chování k hostům osvojit tyto kompetence : 

• k učení - využití různých informačních zdrojů, porozumění výkladu, vytvoření studijního 
režimu 

• k řešení problémů - návrh řešení problémů, spolupráce v týmu 
• komunikativní - formulace myšlenek v diskuzích při řešení situací s hosty. 
• personální a sociální - další vzdělávání, adaptace na různé pracovní podmínky, přispívání 

do práce týmu 
• k pracovnímu uplatnění - odpovědný postoj k budoucímu povolání, reálná představa o 

uplatnění v oboru 
• provádění odborné činnosti v oboru – práce v provozu stravovacího a ubytovacího 

zařízení. 
 

Uplatnění průřezových témat: 
Po celou dobu studia se v předmětu uplatňují tato průřezová témata: 

• občan v demokratické společnosti - při jednání s lidmi, řešení problémů a hledání 
kompromisních řešení 

• člověk a životní prostředí - chápání souvislostí mezi životním prostředím a 
správnýmipostupy v provozu stravovacího a ubytovacího zařízení 
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• člověk a svět práce - orientace v oboru, schopnost rozhodovat se na základě získaných 
informací 

 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
 
 

I. ročník -  1 h týdně, 33 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 
Dotace hodin 

 
 
Žák: 

 
 
 

- ovládá ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární prevence 

- zná postupy při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů které jsou v 
 souladu s předpisy a pracovními postupy 

- uvede příklady bezpečnostních rizik, nejčastější příčiny úrazů a 
jejich prevenci 

- ovládá první pomoc při úrazu druhé osoby 
- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 
 

- je seznámen s uplatněním kritických bodů (HACCP) 
- vysvětlí hygienické předpisy stanovené pro práci v gastronomických 

provozech a ubytovacích zařízeních 
- správně využívá prostředky k zajištění hygieny a sanitace, dodržuje 

sanitační řád 
 

- jedná v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí 
- ovládá pravidla nakládání s odpady a obaly podle platných předpisů 
- zná metody třídění odpadů 
- šetří energii a vodu při činnostech ve výrobě pokrmů a 

v ubytovacích službách 
 

 
I  Úvod      

- význam předmětu, seznámení s předmětem
   

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, 
požární prevence   

- pracovně právní problematika BOZP 
- bezpečnost technických zařízení  
- první pomoc 

 
 
 
 
 
III. Hygienické zásady   

- hygienické předpisy  
- kritické body HACCP  
- prostředky pro úklid a sanitaci  

 
   

IV. Ochrana životního prostředí 
- Ochrana životního prostředí 
- nakládání a odpady a obaly 

 
 
 

 
 
 

1 
 
 

5 
 

 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

II. ročník -  1 h týdně, 33 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 
Dotace hodin 

 
 
Žák: 
 

- ovládá zásady přípravy pracoviště na provoz 
- vykoná přidělené pracovní úkoly podle pokynů 
- vysvětlí úlohu pracovníků ve výrobním středisku 
- vysvětlí úlohu pracovníků v odbytovém středisku 
- vysvětlí úlohu pracovníků v úseku ubytování 
- ovládá posloupnost stanovených prací a sestaví časový 

harmonogram jejich provádění 
- zná zásady udržování pořádku na pracovišti během provozu a jeho 

úklidu po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky 
 
 

 
- ovládá zásady společenského chování k hostům 
- ovládá profesní pravidla při jednání s hosty 
- rozlišuje druhy pracovních oděvů a situace pro jejich použití 
- ovládá způsoby práce v týmu   
- rozdělení úkolů při přípravě pokrmů, systémy obsluhy hostů 

 
I  Organizace práce v ubytovacím a stravovacím provozu
      

- organizace a rozdělení práce v úseku výroby, 
odbytu a ubytování 

- příprava a úklid pracoviště 
 
 
 
 
 
 
   

II. Komunikace ve službách   
- společenské chování, základní společenská a 

profesní pravidla 
- pracovní oděv  
- práce v týmu 

 

 
 
 

1 
 
 

5 
 

 
 
 
 

27 
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4.7. Stravovací služby 
 

4.7.1. Učební osnova předmětu potraviny a výživa 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 
 
 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
V předmětu potraviny a výživa žáci získají základní vědomosti z nauky o výživě a osvojí si 

odbornou terminologii. Vyučovací předmět je průpravou k dalším odborným předmětům, 
zejména k technologii a odbornému výcviku. 

 
2. Charakteristika učiva 
Obsah učiva je zaměřen tak, aby žáci dostali ucelený přehled o hlavních surovinách pro 

výrobu jídel a nápojů, jejich vlastnostech, odborném ošetřování a skladování. Součástí učiva jsou 
zásady správné výživy, diferencované stravy a léčebné výživy a základní pravidla hygieny 
výživy, zásady hospodárného využívání potravin, osobní a provozní hygieny a péče o životní 
prostředí 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí 
Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci 
• jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli tolerantní a solidární 
• cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody 
• nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
• jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
• pracovali kvalitně a pečlivě 
• dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
• dodržovali zásady a předpisy BOZP 
• vážili si kvalitní práce jiných lidí 
• dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
• byli schopni kriticky se dívat na výsledky své práce 
• vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí a snažili se ho zachovat pro 

příští generace 
 
4. Výukové strategie 
Předmět je zařazen ve všech ročnících – v prvním a třetím ročníku ve dvouhodinové dotaci 

týdně, ve druhém v jednohodinové. Při probírání nového učiva je volena metoda výkladu 
spojeného s ukázkami surovin, materiálů a učebních pomůcek a je doplněna řízeným 
rozhovorem, při kterém mohou žáci nejen využít znalostí z jiných předmětů, jako jsou 
technologie a odborný výcvik, ale i s osobního života. Výuka je vhodně doplněna exkurzemi.  

 
5. Hodnocení výsledků žáků 
Ústní a písemné prověřování znalostí. Je hodnocena i osobní aktivita žáků při výuce a 

samostatnost. 
 
 
 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 
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Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji kompetencí 
• komunikativních, souvisejících s poznáváním a popisem potravin, jejich složením a 

použitím. Žák se učí používat správné názvosloví, vhodně formulovat svoje názory, 
postoje a při diskusi respektovat názory druhých 

• personálních, efektivně se učit a pracovat, dále se vzdělávat a využívat zkušeností svých 
i ostatních 

• matematických, které je možno rozvíjet především při stanovení složení potravin 
s ohledem na základní živiny a výpočtu energetické hodnoty potravin. 

• sociálních, adaptovat se na měnící se pracovní podmínky, pracovat v týmu, přijímat a 
odpovědně plnit svěřené úkoly 

• řešit samostatně běžné pracovní problémy 
• využívat prostředky informační technologie a pracovat s informacemi 
• při práci bere ohled na ochranu životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

 
I. ročník -  2h týdně, 66 hod 

 
 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- ovládá základní rozdělení potravin, je schopen je charakterizovat 
- zná základní předpisy o skladování potravin a manipulaci s nimi 
- zná zásady hygieny při práci s potravinami 
- je schopen provádět základní skladovou evidenci 
- zná příčiny kažení potravin a vzniku otrav a nákaz, je schopen jim 

zamezit 
 

 
1.  Úvod do předmětu 
 

- charakteristika a rozdělení poživatin 
- základní předpisy o skladování potravin 

a manipulaci s nimi, hygieně (HACCP) a 
skladové evidenci 

- příčiny kažení potravin, alimentární 
nákazy a otravy 

 
 

15 

 
 
 

- rozdělí potraviny podle původu 
- vysvětlí význam základních živin pro organizmus 
- objasní energetickou a biologickou hodnotu potravin, ovládá 

jednoduché výpočty 
- vysvětlí fyziologické procesy v organizmu, trávení a vstřebávání živin 

v těle 
 

 
2.  Složení potravin 
 

- rozdělení potravin podle původu 
- živiny 
- biologická a energetická hodnota 

potravin 
- základní fyziologie výživy 

 

 
15 
 
 

 

 
 
 

- vysvětlí význam brambor a jejich složení 
- orientuje se v užití různých druhů brambor 
- ovládá zásady skladování brambor 
- vyjmenuje hlavní výrobky z brambor  

 
 

 
3. Brambory 
 

- význam, složení tržní druhy 
- skladování a použití v kuchyni 
- výrobky z brambor 

 
 
8 
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- vysvětlí význam zeleniny, ovoce a hub pro výživu a přípravu pokrmů 
- rozdělí jednotlivé druhy a uvede základní rozdíly ve složení 
- uvede způsoby konzervace zeleniny, ovoce a hub a zásady jejich 

skladování 
- vysvětlí použití zeleniny, ovoce a hub v kuchyni 

 

 
4.Zelenina, ovoce, houby 
 

- význam, složení, rozdělení, konzervování 
- skladování 
- použití v kuchyni 
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- vysvětlí význam luštěnin pro výživu člověka 
- pojmenuje jednotlivé druhy luštěnin 
- ovládá zásady skladování luštěnin a možnosti jejich použití v kuchyni 

 
5. Luštěniny 
 

- význam, složení, druhy luštěnin 
- skladování a použití v kuchyni 
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- vysvětlí význam obilovin pro výživu člověka, rozliší jednotlivé druhy 
obilovin 

- rozliší druhy mlynářských výrobků, ovládá zásady jejich skladování a 
použití v kuchyni 

- rozlišuje druhy těstovin a jejich použití v kuchyni 
- pojmenuje základní druhy pekařských výrobků a rozliší jejich vady 
- uvede druhy kypřících prostředků a vysvětlí jejich funkci 

 

 
6. Obiloviny, mlýnské výrobky a kypřící 
prostředky 
 

- obiloviny- druhy, složení, význam 
- mouka, krupice – druhy, skladování, 

vady, použití v kuchyni 
- těstoviny – výroba, druhy, použití 

v kuchyni 
- chléb a pečivo – druhy, výroba, vady 
- kypřící prostředky – druhy 
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II. ročník -  1 h týdně, 33 hod 
 

 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- je schopen vysvětlit význam a složení vajec 
- zná základní předpisy o skladování vajec a ukazatele jejich jakosti 
- zná zásady hygieny při práci s vejci 
- zná příčiny kažení vajec a vzniku otrav a nákaz, je schopen jim zamezit 

 

 
1.  Vejce 
 

- struktura, složení, význam 
- jakost, třídění, nákazy 
- skladování 
- použití v kuchyni 

 
 

4 

 
 
 

- vysvětlí význam mléka pro výživu, objasní energetickou a biologickou 
hodnotu mléka 

- zná zásady skladování mléka 
- zná druhy mléčných výrobků, jejich výrobu a použití 

 

 
2.  Mléko a mléčné výrobky 
 

- význam, složení, druhy, skladování 
- mléčné výrobky –druhy výroba použití 

 

 
9 
 
 

 

 
 
 

- vysvětlí význam tuků pro výživu 
- orientuje se v užití různých druhů tuků v kuchyni 
- ovládá zásady skladování  

 
3. Tuky 
 

- rozdělení, význam, získávání a uchování 
- použití v kuchyni 

 

 
 
8 
 

 

 
 
 

- vysvětlí význam cukru, medu a umělých sladidel pro výživu a přípravu 
pokrmů 

- rozdělí jednotlivé druhy a uvede základní rozdíly ve složení 
- uvede zásady jejich skladování 
- vysvětlí použitív kuchyni 

 

 
4.Cukr, med, umělá sladidla 
 

- význam, složení, rozdělení 
- skladování 
- použití v kuchyni 

 

 
 
5 
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- vysvětlí význam koření pro výživu člověka 
- pojmenuje jednotlivé druhy koření 
- ovládá zásady skladování koření a možnosti jejich použití v kuchyni 
- vysvětlí význam čaje, kávy (náhražek), kakaa a čokolády pro výživu 

člověka, a jejich použití v kuchyni 

 
5. Povzbudivé pochutiny 
 

- koření - význam, druhy, skladování, 
vady, použití v kuchyni, směsi koření 

- čaj 
- káva a kávové náhražky 
- kakao, čokoláda 

 

 
 
 
5 

 
 
 

- vysvětlí význam dochucovacích prostředků, rozliší jednotlivé druhy  
- ovládá zásady jejich skladování a použití v kuchyni 
- uvede druhy želírovacích prostředků a vysvětlí jejich funkci 

 

 
6. Ostatní pochutiny 
 

- dochucovací prostředky používané 
v kuchyni 

- želírovací prostředky 

 
 
 
2 

 
III. ročník -  2 h týdně, 66 hod 
 
 

 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- je schopen rozdělit a charakterizovat jateční maso 
- zná základní předpisy o skladování masa a ukazatele jeho jakosti 
- zná zásady hygieny při práci s masem 
- zná příčiny kažení masa a vzniku otrav a nákaz, je schopen jim zamezit 

 

 
1. Jateční maso 
 

- rozdělení, charakteristika, složení, 
jakostní znaky 

- zrání, kažení, veterinární kontroly, 
značení, skladování masa 

 
 

 
8 

 
 
 

- charakterizuje hovězí maso, zná názvosloví 
- zná způsoby použití v kuchyni 
- charakterizuje hovězí droby a jejich využití 

 
2.  Hovězí maso 
 

- charakteristika 
- dělení masa 
- použití v kuchyni 
- hovězí droby 

 

 
 
 
6 
 
 

 

 
 
 

- charakterizuje telecí, zná názvosloví 
- zná způsoby použití v kuchyni 
- charakterizuje telecí droby a jejich využití  

 
3. Telecí maso 
 

- charakteristika 
- dělení masa 
- použití v kuchyni 
- telecí droby 

 

 
 
2 
 

 

 
 
 

- charakterizuje vepřové maso, zná názvosloví 
- zná způsoby použití v kuchyni 
- zná vlastnosti vepřového sádla a slaniny a jejich použití 
- charakterizuje vepřové droby a jejich využití 

 
4.Vepřové maso 
 

- charakteristika 
- dělení masa 
- použití v kuchyni 
- vepřové sádlo, slanina a jejich použití 
- vepřové droby 
 

 
 
6 

 
 
 

- charakterizuje skopové, jehněčí a kůzlečí maso 
- zná způsoby použití v kuchyni 

 

 
5. Skopové maso 
 

- charakteristika 
- použití v kuchyni 
- jehněčí a kůzlečí maso 

 
 
 
2 

 
 

- charakterizuje vedlejší jatečné produkty a způsoby použití v kuchyni 
 

 
6. Vedlejší jateční produkty 

- kosti, krev, střeva a jejich použití 
 

 
 
 
2 
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- rozlišuje druhy masných výrobků 
- zná hlavní vady masových konzerv a zásad jejich skladování 

 
7. Masné výrobky 

- rozdělení a jejich použití 
- masové konzervy – druhy, vady 

skladování 

 
 
2 

 
 

- vysvětlí význam ryb pro výživu 
- provede základní rozdělení ryb 
- uvede druhy rybích konzerv a výrobků 

 
8. Ryby 

- charakteristika a rozdělení 
- rybí konzervy a výrobky 

 
2 
 
 

 
 

- charakterizuje a rozdělí drůbež 
- uvede druhy výrobků z drůbežího masa 

 
9. Drůbež 

- charakteristika a rozdělení 
- drůbeží konzervy a výrobky z drůbežího 

masa 
 

 
 
3 

 
 

- provede rozdělení zvěřiny 
- zná zásady ošetření a zrání masa 

 
10. Zvěřina 

- charakteristika a rozdělení 
- ošetření a zrání masa 

 

 
 
3 

 
 

- vysvětlí význam a způsoby konzervace masa 

 
11. Konzervace masa 

- význam konzervování 
- způsoby konzervace 

 
 
3 
 

 
 

- uvede nejrozšířenější nealkoholické a alkoholické nápoje 
- vysvětlí působení alkoholu na zdraví člověka 

 
12. Nealkoholické a alkoholické nápoje 

- pitná voda, minerální vody 
- ostatní nealkoholické nápoje 
- pivo, víno, lihoviny 
- vliv alkoholu na zdraví člověka 

 

 
 
5 
 

 
 

- vysvětlí rozdíl mezi smíšenou a diferencovanou stravou 

 
13. Hlavní znaky správné výživy 

- smíšená strava 
- základy diferencované stravy 

 
 
2 

 
 

- vysvětlí význam základních živi a jejich trávení 
- vysvětlí změny BH potravin během jejich zpracování a uchovávání 

 
14. Biologická a energetická hodnota potravin 

- fyziologie výživy 
- hospodárnost při zacházení 

s potravinami 
- změny biologické hodnoty potravin při 

jejich zpracování 
- změny biologické hodnoty při 

uchovávání potravin 
 

 
 
 
8 

 
 

- objasní podstatu jednotlivých výživových směrů 
- vysvětlí projevy a vliv nadbytku živin ve stravě 

 

 
15. Směry ve výživě 

- smíšená strava 
- vegetariánství 
- makrobiotika 
- nadbytek bílkovin, tuků sacharidů ve 

stravě 

 
 
5 

 
 

- uvede základní druhy léčebných diet a jejich hlavní znaky 

 
16. Léčebná výživa 

- význam a rozdělení léčebných diet 
- druhy diet a jejich základní znaky 

 
 
3 

 
 

- ovládá pravidla osobní hygieny při práci s potravinami 
- prokáže znalosti základů obecné epidemiologie ve vztahu 

k alimentárním nákazám 

 
17. Základní pravidla hygieny výživy 

- osobní hygiena člověka 
- obecná epidemiologie 

 
 
4 
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4.7.2. Učební osnova předmětu zařízení závodů 
 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 
 
 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
V předmětu zařízení závodů se žáci seznámí se zařízením závodů stravovacího provozu a 

osvojí si odbornou terminologii. Vyučovací předmět navazuje na předmět technologie a odborný 
výcvik a využívá zkušeností žáků z konkrétních pracovišť. 

 
2. Charakteristika učiva 
Obsah učiva je zaměřen tak, aby žáci dostali ucelený přehled o jednotlivých druzích strojů 

a zařízení a uměli je bezpečně obsluhovat a využívat v technologickém postupu při přípravě 
pokrmů a nápojů. Žáci se naučí provádět jednoduchou údržbu a seřízení strojů a zařízení. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí 
Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci 
• jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli tolerantní a solidární 
• cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody 
• nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
• jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
• pracovali kvalitně a pečlivě 
• dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
• dodržovali zásady a předpisy BOZP 
• vážili si kvalitní práce jiných lidí 
• dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
• byli schopni kriticky se dívat na výsledky své práce 
• vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí a snažili se ho zachovat pro 

příští generace 
 
4. Výukové strategie 
Předmět je zařazen ve druhém a třetím ročníku v jednohodinové dotaci týdně. Při 

probírání nového učiva je volena metoda výkladu spojeného s ukázkami a učebních pomůcek a 
je doplněna řízeným rozhovorem, při kterém mohou žáci nejen využít znalostí z jiných 
předmětů, jako jsou technologie a odborný výcvik, ale i s osobního života. Výuka je vhodně 
doplněna exkurzemi.  

 
5. Hodnocení výsledků žáků 
Ústní a písemné prověřování znalostí. Je hodnocena i osobní aktivita žáků při výuce a 

samostatnost. 
 
 
 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji kompetencí 
• komunikativních, souvisejících s poznáváním a popisem strojů a zařízení, jejich 

konstrukcí a použitím. Žák se učí používat správné názvosloví, vhodně formulovat 
svoje názory, postoje a při diskusi respektovat názory druhých 

• personálních, efektivně se učit a pracovat, dále se vzdělávat a využívat zkušeností svých 
i ostatních 
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• sociálních- adaptovat se na měnící se pracovní podmínky, pracovat v týmu, přijímat a 
odpovědně plnit svěřené úkoly 

• řešit samostatně běžné pracovní problémy 
• využívat prostředky informační technologie a pracovat s informacemi 
• při práci bere ohled na ochranu životního prostředí 
 
 
 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

II. ročník -  1 h týdně, 33 hod 
 

 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- je schopen vysvětlit formy provozu stravování a ubytování 
- ovládá zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
1.  Úvod do předmětu 
 

- formy společného stravování, střediska 
výroby, odbytu a ubytování 

- ostatní prostory, hygienická a sociální 
zařízení 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 
 

6 

 
 
 

- zná druhy jednoduchých zařízení ve výrobních střediskách, jejich 
konstrukci, obsluhu a údržbu 

 

 
2.  Zařízení výrobních středisek 
 

- jednoduchá zařízení ve skladovacích, 
výrobních a ostatních prostorách – váhy, 
pracovní stoly, přepravní vozíky 

- nádobí a náčiní pro výrobu pokrmů 

 
6 
 
 

 

 
 
 

- ovládá práci se zařízením pro ohřev vody a mytí nádobí a nářadí 
- ovládá a dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

 
3. Zařízení pro hygienu nádobí a nářadí 
 

- zásobníkové a průtokové ohřívač vody 
- umývací stroje a dřezy 
- dodržování pravidel BOZP 

 
 
8 
 

 

 
 
 
 

- uvede jednotlivé druhy strojů a zařízení, vysvětlí jejich konstrukci a 
činnost 

- uvede zásady jejich použití, obsluhy, údržby a desinfekce 
- vysvětlí zásahy BOZP při práci se stroji 

 

 
4. Stroje pro mechanické zpracování potravin, 
 ostatní kuchyňské stroje 
 

- univerzální stroje a přídavná zařízení 
- jedno a víceúčelové strojky 
- stroje na zpracování těsta 
- stroje na zpracování masa 
- mytí a desinfekce kuchyňských strojů 
- BOZP při práci se stroji 

 

 
 
13 
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III. ročník -  1 h týdně, 33 hod 

 
 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- uvede druhy používaných strojů, jejich použití, konstrukci, 

obsluhu a údržbu  
- ovládá zásady BOZP 

 
1.  Zařízení pro tepelné zpracování pokrmů 
 

- druhy zařízení 
- obsluha zařízení 

 
 

11 

 
 
 
 

- uvede druhy používaných strojů, jejich použití, konstrukci, 
obsluhu a údržbu  

- vysvětlí rozdíl v působení vlhkého a suchého tepla na pokrmy 
- ovládá zásady BOZP 

 

 
2.  Zařízení pro uchovávání pokrmů a nápojů za  tepla 
 

- vodní lázeň, ohřívací stoly a skříně – režóny 
- vliv suchého a vlhkého tepla na pokrmy, 

termosy 
- dodržování BOZP 

 

 
5 
 
 

 

 
 
 

- uvede druhy používaných strojů, jejich použití, konstrukci, 
obsluhu a údržbu  

- ovládá zásady hygieny provozu a sanitace 

 
3. Chladící a mrazící zařízení 
 

- druhy chladících zařízení 
- druhy mrazících zařízení 
- hygiena provozu chladících a mrazících 

zařízení 
 

 
 
5 
 

 

 
 
 

- uvede druhy zařízení ve skladech 
- vysvětlí způsoby a zásady údržby a hygieny ve skladech 
- ovládá zásady BOZP ve skladech 

 
4. Sklady 
 

- vybavení skladů 
- údržba a hygiena skladů 
- BOZP ve skladech 

 
 
5 

 
 
 

- uvede požadavky na vybavení jednotlivých typů středisek 
- vysvětlí podstatu a možnosti doplňkového prodeje a služeb pro 

hosty 

 
5. Odbytová střediska 
 

- požadavky na zařízení odbytových středisek 
- vybavení a zařízení jednotlivých středisek 
- osvětlovací tělesa, vzduchotechnika, 

klimatizace a podlahy 
- doplňkový prodej a služby pro hosty 

 
 
 
7 
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4.7.3. Učební osnova předmětu technologie 
 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
 V předmětu technologie se žáci seznámí s technologickými postupy přípravy pokrmů a 

nápojů, jejich uchováváním a estetickou úpravou při expedici. Cílem předmětu je teoreticky i 
prakticky připravit žáky pro práci v odborném výcviku. Vyučovací předmět navazuje na 
předměty potraviny a výživa, zařízení závodů a odborný výcvik. 

 
2. Charakteristika učiva 
Obsah učiva je zaměřen tak, aby žáci dostali ucelený přehled o hygieně a bezpečnosti práce 

při přípravě pokrmů a nápojů, naučili se technologické postupy jejich přípravy, včetně pokrmů 
cizích kuchyní a dietních a uměli je v praxi používat. Žáci se naučí správně uchovávat suroviny a 
hotové pokrmy a nápoje a esteticky je upravovat před expedicí. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí 
Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci 
• jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli tolerantní a solidární 
• cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody 
• nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
• jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
• pracovali kvalitně a pečlivě 
• dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
• dodržovali zásady a předpisy BOZP 
• vážili si kvalitní práce jiných lidí 
• dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
• byli schopni kriticky se dívat na výsledky své práce 
• vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí a snažili se ho zachovat pro 

příští generace 
 
4. Výukové strategie 
Předmět je zařazen ve všech ročnících studia, v prvním s dvouhodinovou, ve druhém a 

třetím ročníku s tříhodinovou dotací týdně. Při probírání nového učiva je volena metoda výkladu 
spojeného s ukázkami a učebních pomůcek a je doplněna řízeným rozhovorem, při kterém 
mohou žáci nejen využít znalostí z jiných předmětů, jako jsou potraviny a výživa, zařízení 
závodů, provoz stravovacího zařízení a odborný výcvik, ale i s osobního života. Výuka je vhodně 
doplněna exkurzemi.  

 
5. Hodnocení výsledků žáků 
Ústní a písemné prověřování znalostí. Je hodnocena i osobní aktivita žáků při výuce a 

samostatnost. 
 
 
 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji kompetencí 
• komunikativních, souvisejících s poznáváním a popisem technologických postupů a 

jejich použitím. Žák se učí používat správné názvosloví, vhodně formulovat svoje 
názory, postoje a při diskusi respektovat názory druhých 
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• personálních, efektivně se učit a pracovat, dále se vzdělávat a využívat zkušeností svých 
i ostatních 

• sociálních- adaptovat se na měnící se pracovní podmínky, pracovat v týmu, přijímat a 
odpovědně plnit svěřené úkoly 

• řešit samostatně běžné pracovní problémy 
• využívat prostředky informační technologie a pracovat s informacemi 
• při práci bere ohled na ochranu životního prostředí 
 
 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

I. ročník -  2 h týdně, 66 hod 
 

 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- vysvětlí význam technologie 
- ovládá zásady osobní hygieny v kuchyni a BOZP 
- uvede a zdůvodní zásady správné výživy 
- vysvětlí zásady správného skladování potravin 

 
1.  Úvod do předmětu 

- vývoj kuchařství 
- význam technologie 
- osobní hygiena, BOZP 
- zásady správné výživy 
- skladování potravin 

 

 
 

11 

 
 
 

- uvede způsoby předběžných prací při přípravě potravin 
- vysvětlí správný technologický postup doplňkových prací 

v technologických postupech 
- ovládá zásady kořenění potravin 

 

 
2.  Předběžná úprava potravin 
 

- předběžné práce u potravin rostlinného původu 
- předběžné práce u potravin živočišného původu 
- mletí, cezení, filtrování, šlehání a tření 
- kořenění potravin 

 

 
10 
 
 

 

 
 
 

- uvede druhy úprav za studena a za syrova a tech. postupy 
- ovládá technologické postupy tepelných úprav potravin 

 
3. Základní technologické úpravy 
 

- úprava potravin zastudena a zasyrova 
- základní tepelné úpravy –vaření, dušení, pečení, 

smažení 
- další tepelné úpravy – spařování, zadělávání, 

zapékání 
 

 
 
10 
 

 

 
 
 

- předvede orientaci v odborné kuchařské literatuře 
- prokáže znalost odborného názvosloví 
- vysvětlí význam používání receptur 

 
4. Seznámení s odbornou literaturou 
 

- odborná kuchařská literatura, kuchařské 
názvosloví 

- význam receptur (norem) 

 
 
5 

 
 
 

- popíše způsoby jedování a dochucování polévek 
- uvede druhy vývarů a způsoby jejich úprav 
- vysvětlí postupy úprav zavářkami a vložkami 
- ovládá technologické postupy výroby bílých, přesnídávkových a 

zdravotních polévek 

 
5. Polévky 
 

- význam a rozdělení, zjemňování a dochucování 
- druhy vývarů, jejich úprava 
- zavářky a vložky do polévek 
- bílé polévky a jejich úprava 
- přesnídávkové a zdravotní polévky 

 

 
 
 
10 
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- vysvětlí význam bezmasých pokrmů pro výživu 
- zná technologické postupy výroby bezmasých pokrmů 

 
6. Bezmasé pokrmy 

- význam a podávání 
- pokrmy z brambor, těstovin, rýže, krup, zeleniny 

a hub 
- pokrmy z luštěnin 
- pokrmy ze sýrů a tvarohu 
- úprava a použití vajec 

 
 
20 

 
 

II. ročník -  3 h týdně, 99 hod 
 
 

 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- vysvětlí význam moučníků zmrzlin a ovocných salátů  
- zná technologické postupy výroby moučníkových těst a 

moučníků, náplní a polev 
- uvede druhy a způsob výroby zmrzlin a zmrzlinových pohárů 
- vysvětlí zásady správného skladování potravin 
- zná druhy a postupy výroby ovocných salátů 

 
1. Moučníky, zmrzliny a ovocné saláty 
 

- význam a rozdělení 
- kaše, pudinky, nákypy, lité, piškotové, 

bramborové a kynuté těsto, moučníky z tvarohu a 
tvarohového těsta, moučníky z těstovin 

- náplně do těst 
- listové, linecké, vaflové těsto, pálená hmota, 

šlehané hmoty, sladké teplé omáčky 
- polevy 
- druhy zmrzlin, zmrzlinové poháry 
- druhy ovocných salátů 

 

 
 

20 

 
 
 

- vysvětlí význam omáček 
- uvede způsoby zjemňování a dochucování 
- vysvětlí správný technologický postup výroby a úprav omáček 

 

 
2.  Omáčky 
 

- význam a rozdělení, zjemňování, dochucování 
- omáčky a jejich úpravy 

 

 
10 
 
 

 

 
 
 

- uvede druhy a použití částí hovězího masa 
- ovládá technologické postupy tepelných úprav hovězího masa a 

drobů 

 
3. Pokrmy z hovězího masa 
 

- rozdělení 
- použití jednotlivých částí 
- úprava vařením, dušením a pečením 
- úprava hovězích drobů 

 

 
 
12 
 

 

 
 
 

- uvede druhy a použití částí telecího masa 
- ovládá technologické postupy tepelných úprav telecího masa a 

drobů  

 
4. Pokrmy z telecího masa 
 

- rozdělení 
- použití jednotlivých částí 
- úprava zaděláváním, dušením a pečením 
- úprava telecích drobů 

 
 
5 

 
 
 

- uvede druhy a použití částí vepřového masa 
- ovládá technologické postupy tepelných úprav vepřového masa 

a drobů  
- vysvětlí způsoby úprav uzeného masa 
- vysvětlí technologické postupy při vepřových hodech 

 
5. Pokrmy z vepřového masa 
 

- rozdělení 
- použití jednotlivých částí 
- úprava vařením, dušením, pečením a smažením 
- úprava uzeného masa 
- vepřové hody 
- úprava vepřových drobů 

 

 
 
 
17 
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- uvede druhy a použití částí skopového (kůzlečího) masa 
- ovládá základní technologické postupy  úprav  

 
6. Pokrmy ze skopového masa 
 

- rozdělení 
- použití jednotlivých částí 
- základní technologické úpravy 

 
 
5 

 
 
 

- uvede druhy a použití rybího masa 
- ovládá technologické postupy tepelných úprav rybího masa a 

vnitřností 

 
7. Pokrmy z ryb 
 

- rozdělení 
- úprava vařením, dušením, pečením a smažením 
- úprava rybích vnitřností 

 
 
5 

 
 

- uvede druhy drůbežího masa 
- ovládá technologické postupy tepelných úprav drůbežího masa 

a drůbků 

 
8. Pokrmy z drůbeže 
 

- rozdělení 
- úprava vařením, zaděláváním, dušením, pečením 

a smažením 
- úprava drůbků 

 
 
10 

 
 
 

- uvede druhy zvěřiny 
- ovládá základní technologické úpravy zvěřiny 

 
9. Pokrmy ze zvěřiny 
 

- rozdělení, nakládání 
- základní technologické úpravy 

 
 
5 

 
 
 

- vysvětlí způsoby přípravy a úprav mletého masa 
- ovládá technologické postupy přípravy pokrmů z mletého masa 

 
10. Pokrmy z mletého masa 
 

- příprava, úprava a druhy pokrmů 
- pokrmy z mletého masa – směsi 
- pokrmy z telecího a vepřového masa 

 
 
10 

 
 
 
 
 

III. ročník -  3 h týdně, 99 hod 
 
 

 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- vysvětlí význam moučníků zmrzlin a ovocných salátů  
- zná technologické postupy výroby moučníkových těst a 

moučníků, náplní a polev 
- uvede druhy a způsob výroby zmrzlin a zmrzlinových pohárů 
- vysvětlí zásady správného skladování potravin 
- zná druhy a postupy výroby ovocných salátů 

 
1. Pokrmy na objednávku 
 

- charakteristika, rozdělení masa, předpříprava, 
zásady při tepelné úpravě 

- pokrmy na objednávku z jatečního masa, drobů a 
drůbeže 

- dokončovací práce 

 
 

22 

 
 
 

- vysvětlí význam omáček 
- uvede způsoby zjemňování a dochucování 
- vysvětlí správný technologický postup výroby a úprav omáček 

 

 
2.  Pokrmy studené kuchyně 
 

- význam a druhy výrobků studené kuchyně 
- úprava aspiku, rosolu, marinád, majonéz, 

složitých salátů, plněných a obložených vajec, 
plněné zeleniny a ovoce, výrobků v rosolu a 
aspiku, masitých a sýrových pěn, pochoutkových 
másel 

- obložené mísy, kanapky – chuťovky, obložené 
chlebíčky 
 

 
28 
 
 

 



50 
 

 
 
 

- uvede druhy a použití částí hovězího masa 
- ovládá technologické postupy tepelných úprav hovězího masa a 

drobů 

 
3. Předkrmy 
 

- studené předkrmy a jejich úprava 
- teplé předkrmy a jejich úprava 

 
 
13 
 

 

 
 
 

- uvede druhy a použití částí telecího masa 
- ovládá technologické postupy tepelných úprav telecího masa a 

drobů  

 
4. Nápoje 
 

- teplé nápoje a jejich úprava 
- studené nápoje a jejich úprava 

 
 
10 

 
 
 

- uvede druhy a použití částí vepřového masa 
- ovládá technologické postupy tepelných úprav vepřového masa 

a drobů  
- vysvětlí způsoby úprav uzeného masa 
- vysvětlí technologické postupy při vepřových hodech 

 
5. Zásady dietního stravování 
 

- diety –rozdělení 
- všeobecná pravidla dietního stravování 
- receptury dietních pokrmů 

 
 
 
18 

 
 
 

- uvede druhy a použití částí skopového (kůzlečího) masa 
- ovládá základní technologické postupy  úprav  

 
6. Pokrmy cizích kuchyní 
 

- charakteristika a rozdělení 
- základní technologické úpravy 

 
 
6 

 
 
 

- uvede druhy a použití rybího masa 
- ovládá technologické postupy tepelných úprav rybího masa a 

vnitřností 

 
7. Polotovary 
 

- význam, rozdělení a použití polotovarů 

 
 
2 

 
 
 
 

4.7.4. Učební osnova předmětu provoz stravovacího zařízení 
 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
 V předmětu provoz stravovacího zařízení se žáci seznámí s členěním provozu 

stravovacího zařízení (výrobního střediska), úkoly, druhy a provozem odbytových středisek, 
základy stolničení a obsluhy, postupy, organizací a rozdělením práce v stravovacím zařízení a 
základními hospodářskými výpočty. Cílem předmětu je teoreticky i prakticky připravit žáky pro 
práci v odborném výcviku. Vyučovací předmět navazuje na předměty potraviny a výživa, 
zařízení závodů, technologie, chování pracovníků ve službách a odborný výcvik. 

 
2. Charakteristika učiva 
Obsah učiva je zaměřen tak, aby žáci dostali ucelený přehled o organizaci provozu ve 

stravovacím zařízení, hygieně a bezpečnosti práce při obsluze, naučili se technologické postupy 
při stolničení, přípravě a úklidu pracoviště. Součástí učiva jsou základní hospodářské výpočty. 
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3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí 
Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci 
• jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli tolerantní a solidární 
• cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody 
• nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
• jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
• pracovali kvalitně a pečlivě 
• dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
• dodržovali zásady a předpisy BOZP 
• vážili si kvalitní práce jiných lidí 
• dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
• byli schopni kriticky se dívat na výsledky své práce 
• vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí a snažili se ho zachovat pro 

příští generace 
 
4. Výukové strategie 
Předmět je zařazen ve druhém a třetím ročníku studia, vždy s jednohodinovou dotací 

týdně. Při probírání nového učiva je volena metoda výkladu spojeného s ukázkami učebních 
pomůcek a je doplněna řízeným rozhovorem, při kterém mohou žáci nejen využít znalostí 
z jiných předmětů, jako jsou chování pracovníků ve službách, zařízení závodů, technologie a 
odborný výcvik, ale i z osobního života. Výuka je vhodně doplněna exkurzemi.  

 
5. Hodnocení výsledků žáků 
Ústní a písemné prověřování znalostí. Je hodnocena i osobní aktivita žáků při výuce a 

samostatnost. 
 
 
 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji kompetencí 
• komunikativních, souvisejících s poznáváním a popisem postupů ve stravovacím 

zařízení a jejich použitím. Žák se učí používat správné názvosloví, vhodně formulovat 
svoje názory, postoje a při diskusi respektovat názory druhých 

• personálních, efektivně se učit a pracovat, dále se vzdělávat a využívat zkušeností svých 
i ostatních 

• sociálních- adaptovat se na měnící se pracovní podmínky, pracovat v týmu, přijímat a 
odpovědně plnit svěřené úkoly 

• řešit samostatně běžné pracovní problémy 
• využívat prostředky informační technologie a pracovat s informacemi 
• při práci bere ohled na ochranu životního prostředí 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
 
 

II. ročník -  1 h týdně, 33 hod 
 
 

 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- vysvětlí pojem a význam stolničení 
- ovládá pravidla a zásady chování 

 
1. Stolničení 
 

- pojem a význam stolničení 
- obecná pravidla a zásady chování na pracovišti, 

ve společnosti, ve styku s hosty a při jídle 

 
 

3 

 
 
 

- zná druhy a použití oblečení a pomůcek obsluhujícího 
- vysvětlí správný technologický postup úklidu a přípravy 

pracoviště 

 
2.  Úklidové a přípravné práce, 
 

- pracovní oblečení a pomůcky obsluhujících 
- úklid a příprava pracoviště 

 
5 
 
 

 

 
 
 

- uvede druhy a použití částí malého a velkého inventáře 
- ovládá technologické postupy čištění a údržby inventáře 

 
3. Inventář na úseku obsluhy 
 

- malý a velký inventář 
- čištění a údržba inventáře 

 
 
4 
 

 

 
 
 

- uvede druhy, použití a náležitosti jídelních lístků 
- ovládá pravidla sestavování jídelního a nápojového lístku 

 
4. Jídelní a nápojový lístek 
 

- jídelní lístek – druhy, náležitosti, gastronomická 
pravidla pro sestavování  

- nápojový lístek- náležitosti, sortiment nápojů 

 
 
5 

 
 
 

- zná základní povinnosti obsluhujícího 
- vysvětlí systémy a techniku obsluhy 
- vysvětlí pravidla podávání jídel a nápojů 

 
5. Základní pravidla obsluhy 
 

- povinnosti obsluhujících 
- systémy a technika obsluhy 
- podávání jídel a nápojů 

 
 
 
9 

 
 
 

- uvede druhy a význam hostin 
- ovládá základní přípravu a prostírání slavnostních tabulí 

 
6. Slavnostní stolničení 
 

- význam, druhy a účel hostin 
- příprava a prostírání slavnostních tabulí 

 
 
5 

 
 
 

- vysvětlí různé způsoby prodeje, obsluhy a služeb 

 
7. Různé způsoby prodeje, obsluhy a služeb 
 

- způsoby prodeje 
- obsluha v dopravních prostředcích 

 
 
2 
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III. ročník -  1 h týdně, 33 hod 
 
 

 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- ovládá přepočty peněžních jednotek 
- ovládá procentový počet 
- zvládá přepočty norem, výpočet energetické hodnoty a jedlého 

podílu 

 
1. Základní hospodářské výpočty 
 

- peněžní jednotky – přepočty v Kč a valutách 
- procentový počet 
- přepočty surovinových norem 
- výpočet jedlého podílu 
- výpočet energetické hodnoty 

 

 
 

10 

 
 
 

- orientuje se v cenovém systému 
- provede základní výpočet ceny surovin, kalkulační a prodejní 

ceny pokrmů a nápojů 

 
2.  Výpočet ceny pokrmů a nápojů 
 

- cenový systém 
- výpočet ceny surovin 
- výpočet kalkulační a prodejní ceny pokrmů a 

nápojů 
 

 
10 
 
 

 

 
 
 

- vysvětlí podstatu přirozených ztrát zásob, ovládá základní 
výpočty 

- vysvětlí způsob inventarizace a podstatu inventury zásob 
- je schopen vést základní evidenci zásob 

 

 
3. Výpočty zásob 
 

- normy přirozených ztrát zásob 
- inventura a inventarizace 
- příklady operativní evidence 

 

 
 
6 
 

 

 
 
 

- uvede způsob organizace a členění stravovacího provozu 
- ovládá základní hygienické předpisy a zásady HACCP 
- zná pravidla nakládání s obaly a odpady vzhledem k ochraně 

životního prostředí a dodržení hygieny provozu 

 
4. Organizace práce ve stravovacím provozu 
 

- organizace a rozdělení práce v úseku výroby a 
odbytu 

- základní členění a vybavení výrobního střediska 
- dělení a vybavení skladů 
- hygienické předpisy, kritické body (HACCP) 
- nakládání s odpady a obaly 
- ochrana životního prostředí 

 
 
7 

 
 
 
 
 

4.8. Ubytovací služby 
 
 
 

4.8.1. Učební osnova předmětu provoz ubytovacího zařízení 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět provoz ubytovacího zařízení předmětem volitelného okruhu, 

kterýrozšiřujezákladní odborné vědomosti žáků pro oblast služeb poskytujících ubytování 
hostů. Žácise naučí vykonávat úklidové práce, drobnou údržbu v ubytovacím zařízení a 
nenáročné činnosti na recepci. Žáci jsou vedeni ke slušnému jednání s hosty, poctivosti a ochotě. 
Cílem předmětu je teoreticky připravit žáky pro práci v odborném výcviku. 
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2. Charakteristika učiva 
Obsah učiva je zaměřen tak, aby žáci dostali ucelený přehled o organizaci provozu v 

ubytovacím zařízení, hygieně a bezpečnosti práce při provozu ubytovacího zařízení, naučili se 
technologické postupy při úklidu, činnosti pokojské služby, drobných údržbách a provozu 
recepce. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí 
Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci 
• jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli tolerantní a solidární 
• cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody 
• nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
• jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
• pracovali kvalitně a pečlivě 
• dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
• dodržovali zásady a předpisy BOZP 
• vážili si kvalitní práce jiných lidí 
• dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
• byli schopni kriticky se dívat na výsledky své práce 
• vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí a snažili se ho zachovat pro 

příští generace 
 
4. Výukové strategie 
Předmět je zařazen v každémročníku studia, vždy s jednohodinovou dotací týdně. Při 

probírání nového učiva je volena metoda výkladu spojeného s ukázkami učebních pomůcek a je 
doplněna řízeným rozhovorem, při kterém mohou žáci nejen využít znalostí z jiných předmětů, 
jako jsou chování pracovníků ve službách, zařízení závodů, provoz stravovacího zařízení a 
odborný výcvik, ale i z osobního života. Výuka je vhodně doplněna exkurzemi.  

 
5. Hodnocení výsledků žáků 
Ústní a písemné prověřování znalostí. Je hodnocena i osobní aktivita žáků při výuce a 

samostatnost. 
 
 
 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji kompetencí 
• komunikativních, souvisejících s poznáváním a popisem postupů v ubytovacím zařízení 

a jejich použitím. Žák se učí používat správné názvosloví, vhodně formulovat svoje 
názory, postoje a při diskusi respektovat názory druhých 

• personálních, efektivně se učit a pracovat, dále se vzdělávat a využívat zkušeností svých 
i ostatních 

• sociálních- adaptovat se na měnící se pracovní podmínky, pracovat v týmu, přijímat a 
odpovědně plnit svěřené úkoly 

• řešit samostatně běžné pracovní problémy 
• využívat prostředky informační technologie a pracovat s informacemi 
• při práci bere ohled na ochranu životního prostředí 
 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
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I. ročník -  1h týdně, 33 hod 
 

 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- vysvětlí turistickou atraktivitu ČR 
- objasní podstatu a význam infrastruktury zajištující turistiku 
- vysvětlí význam ochrany UNESCO 

 

 
1. Úvod do předmětu 
 

- postavení ČR v Evropě, ČR jako turisticky 
atraktivní země 

- infrastruktura zajišťující rozvoj turistiky 
- dotační programy, záštita UNESCO 

 

 
 

5 

 
 
 

- orientuje se v systému hodnocení a označení ubytovacích 
zařízení 

- vysvětlí základní rozdíly ve výbavě ubytovacích zařízení 
jednotlivých kategorií 

 
2.  Ubytovací zařízení 
 

- druhy ubytovacích zařízení 
- klasifikace jednotlivých kategorií 
- základní vybavení ubytovacích zařízení podle 

kategorií 
 

 
12 
 
 

 

 
 
 

- vysvětlí podstatu práce pokojské, uvede činnosti pokojské 
- charakterizuje způsob ošetřování prostor 
- ovládá technologický postup úklidových a ostatních prací 

pokojské 
- zná a umí správně používat úklidové, čistící a prací prostředky a 

pomůcky 
- uvede přednosti a rizika čisticích prostředků s ohledem na 

zdraví a životní prostředí 

 
3. Úklid interiéru ubytovacích zařízení 
 

- pracovní oblečení a pomůcky pokojské 
- práce pokojské, etika chování k hostům 
- další činnosti spojené s úklidem v ubytovacím 

zařízení 
- úklidové, čisticí a prací prostředky 
- úklidové pomůcky 
- vliv na životní prostředí, BOZP 

 
 
16 
 

 

 
 
 
 

II. ročník -  1h týdně, 33 hod 
 

 
 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- volí vhodný stroj pro požadovanou práci 
- popíše postup při práci se strojem 
- vysvětlí správné dávkování úklidových, čistících, nebo pracích 

prostředků 
- popíše způsob ošetření a běžnou údržbu stroje po ukončení 

provozu 
- ovládá zásady bezpečnosti práce se stroji 

 
1. Stroje a zařízení 
 

- rozdělení strojů a zařízení pro úklid 
- vysavače 
- šamponovače 
- mycí a leštící stroje 
- pračky 
- volba a dávkování úklidových, čisticích a pracích 

prostředků 
- bezpečnost práce se stroji 

 
 

20 

 
 
 

- orientuje se v nástrojích a nářadí pro drobnou údržbu a opravy 
- provede drobné opravy spojené s provozem ubytovacího 

zařízení (výměna poškozených součástek, natírání, malování…) 
- ovládá práce při výzdobě interiéru 
- zvládá péči o živé rostliny v interiéru 

 
2.  Drobná údržba a výzdoba v ubytovacích zařízeních 
 

- vybavení pro drobnou údržbu 
- drobná údržba mobiliáře 
- drobná údržba zařizovacích předmětů 
- drobná údržba dveří, oken, stěn atd. 
- úpravy výzdoby interiérů, (sezonní výzdoba, 

drobné aranžérské práce 
- péče o květinovou výzdobu 

 

 
6 
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- vysvětlí zásady skladování zásob čisticích prostředků a 

uchovávání načatých balení 
- vysvětlí způsob nakládání s použitými obaly od čisticích 

prostředků 
- ovládá zásady práce s nebezpečnými látkami (louhy, kyseliny., 

ředidla) 
- zná zásady ochrany vodních zdrojů 

 

 
3. Ochrana životního prostředí při údržbě a úklidových 
pracích 
 

- skladování a uchovávání čisticích a úklidových 
prostředků 

- nakládání s použitými obaly 
- manipulace s nebezpečnými a zdraví 

ohrožujícími látkami  
- ochrana vodních zdrojů 

 

 
 
7 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
III. ročník - 1h. týdně,33 hod 

 
 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
 

Tematické celky 
 

 
 

Dotace hodin 

 
Žák:  

 
- orientuje se v základních předpisech 
- vysvětlí způsoby rozdělení práce a organizace provozu 

v ubytovacím zařízení 
- zná základní náležitosti domovního (ubytovacího) řádu 
- zná a dodržuje požární řád 

 
1. Provoz ubytovacího zařízení 
 

- základní předpisy pro provoz ubytovacího 
zařízení 

- organizace a rozdělení práce v ubytovacím 
zařízení 

- domovní řád 
- požární řád  

 

 
 

10 

 
 
 

- orientuje se v provozu recepce 
- vysvětlí postupy při provádění činností na recepci 
- zná zásady péče o znevýhodněné občany 
- vede základní evidenci obsazování pokojů a jejich stavu 
- vede evidenci půjčování sportovních potřeb, doplňkového 

prodeje 

 
2.  Provoz recepce 
 

- telefonní provoz 
- základní činnosti na recepci -  rezervace, způsoby 

platby, ubytování, kontrola a převzetí pokojů 
- komunikační služby 
- parkování vozidel hostů 
- péče o zdravotně a tělesně znevýhodněné hosty 
- péče o zavazadla hostů 
- zajištění zdravotní péče 
- ostatní doplňkové služby a doplňkový prodej 

 

 
13 
 
 

 

 
 
 

- vysvětlí podstatu evakuačního plánu 
- ovládá postupy chování v mimořádných situacích 
- umí poskytnout první pomoc, včetně neodkladné resuscitace a 

řešení záchvatových stavů 
- zná základy jednání s agresivními hosty 

 
3. Mimořádné situace v ubytovacím zařízení 
 

- evakuační plán ubytovacího zařízení 
- chování při živelných katastrofách 
- běžná první pomoc 
- pomoc při záchvatových stavech 
- urgentní zdravotní pomoc, resuscitace 
- jednání s agresivními hosty 

 

 
 
10 
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4.9. Odborný výcvik 
 
 

 

4.9.1. Učební osnova předmětu odborný výcvik 
 
 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Cílem předmětu odborný výcvik v oboru Stravovací a ubytovací službyje dát žákům 

praktický základ pro jejich budoucí povolání. Umožní žákům získat odborné vědomosti, 
dovednosti a návyky potřebné pro jednoduché a pomocné kuchařské práce a ostatní práce 
spojené s provozem stravovacího a ubytovacího zařízení. Při všech těchto činnostech žáci 
používají vhodné nástroje, nářadí, pomůcky a udržují je v dobrém technickém stavu. Při 
odborném výcviku jsou žáci vedeni k dodržování základních právních předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární prevence a k ekologickému chování.  
 

2.Charakteristika učiva 
Učivo odborného výcviku je rozděleno do tří ročníků:  
 V prvním ročníku jsou probírána témata předběžné úpravy a přípravy potravin, základní 

technologické postupy, úprava polévek, příloh a bezmasých pokrmů. Do okruhu ubytovacích 
služeb jsou zařazena témata věnovaná úklidu interiérů. 

 Témata druhého ročníku jsou moučníky, základy a omáčky a příprava pokrmů z masa, 
ryb, drůbeže a zvěřiny.V okruhu ubytovací služby jsou témata práce s úklidovými stroji a 
zařízením, drobné údržbářské práce a výzdoba interiérů.  

Do třetího ročníku je zařazena příprava předkrmů, pokrmů na objednávku, nápojů, 
výrobků studené kuchyně, dietních pokrmů, stolničení a obsluha hostů. Do okruhu ubytovacích 
služeb jsou zařazeny práce na recepci a nácvik jednání v mimořádných situacích. 

 Ve druhém a třetím ročníku mohou žáci při procvičování dovedností absolvovat výuku 
odborného výcviku na pracovištích fyzických nebo právnických osob pod vedením a za dozoru 
pověřených zaměstnanců a na základě smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického 
vyučování.     

Během celého vzdělávání je kladen důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
hygienu práce a požární prevenci.  
 
 

3.Cílevzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
Průběh výuky v předmětu odborný výcvik musí vést k cílovým znalostem a dovednostem, 

kde žáci zvládají teoreticky i prakticky:   
• znají a dodržují bezpečnostní a hygienické předpisy. 
• umí předběžně upravovat suroviny pro přípravu pokrmů a nápojů 
• umí připravovat základní druhy polévek, příloh a doplňků k hlavním jídlům, 

bezmasá jídla, saláty, omáčky, jídla z jatečních mas, drůbeže, ryb a zvěřiny, 
předkrmy, pokrmy studené kuchyně, moučníky, zmrzliny a nápoje, dietní jídla 
a pokrmy zahraničních kuchyní. 

• umí připravit jídla na objednávku 
• umí esteticky upravit jídlo před expedicí 
• ovládají stolničení, přípravu tabule a obsluhu hostů 
• provádí úklidové práce v ubytovacím zařízení, včetně práce s úklidovými stroji 
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• ovládají práci v recepci 
• provádí drobnou údržbu a výzdobu interiéru 

 
 
 

4. Výukové strategie 
Pojetí výuky  
 Výuka odborného výcviku probíhá skupinově pod vedením učitele odborného výcviku. Ve 

druhém a třetím ročníku mohou žáci při procvičování dovedností absolvovat vyučovací jednotky 
na provozních pracovištích odborného výcviku pod vedením a za dozoru pověřených 
pracovníků. Při výuce odborného výcviku jsou žáci seznámeni s probíranou látkou formou 
instruktáže, po které následuje praktický nácvik, při kterém si žáci osvojují a zdokonalují svoje 
manuální dovednosti, návyky a využívají teoretické znalosti. Žáci jsou vedeni k samostatné práci, 
k tomu, aby používali a orientovali se v odborné literatuře, využívali informační technologie, 
volili správné nářadí, přípravky a pomůcky.  
 

5.Hodnocení výsledků žáků 
 

Žáci jsou hodnoceni:  
• na základě písemných a ústních přezkoušení teoretických znalostí,  
•  průběžným hodnocením při cvičné i produktivní práci učitelem odborného 

výcviku,  
•  hodnocením souborných prací.  

 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových 

témat 
 
 Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni samostatně řešit běžné pracovní problémy, při 

řešení problémů uplatňovali různé metody myšlení, volili prostředky (nářadí, přístroje) vhodné 
pro splnění zadaných úkolů. Zároveň aby využívali zkušenosti a vědomosti nabyté dříve, 
popřípadě spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi.  
 
Průřezová témata :  
 
Občan v demokratické společnosti  

 Žák je vychováván, aby byl schopen komunikace se hostem,spoluzaměstnancem, 
nadřízeným. Je v něm rozvíjena schopnost vyjednávání, řešení problémů.  
 
Člověk a životní prostředí  

 Žák je vychováván tak, aby jednal v souladu se strategií udržitelného rozvoje,tzn. aby 
jednal, posuzoval a plánoval určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) s ohledem  
k vlivu na životní prostředí. Rovněž musí nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a 
jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.  
 
Člověk a svět práce  

 Žák v odborném výcviku je veden k odpovědnému rozhodování na základě vyhodnocení 
získaných informací. Je v něm prohlubována schopnost verbální komunikace při jednání se 
zákazníkem, spolupracovníkem i nadřízeným.  
 
Informační a komunikační technologie  

 Žák v odborném výcviku využívá informační a komunikační technologie zejména při 
přepočtech norem a receptur, vedení provozní evidence, práci v recepci a poskytování 
doplňkových služeb hostům. 



59 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

I. ročník -  751 hod 
 

 
Výsledky vzdělávání a kompetence 

 

 
Tematické celky 

 
Dotace hodin 

 
 
Žák:  

 
 

- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární prevence  

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 
zařízení postupuje v souladu s předpisy a 
pracovními postupy  

- uvede příklady bezpečnostních rizik, eventuálně 
nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci  

- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti  
- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v 

případě pracovního úrazu  
 
 

 
1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena 
práce, požární prevence  
 

- seznámení s organizací odborného 
výcviku 

- základní předpisy o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví 

- nejčastější zdroje pracovních úrazů 
- druhy ohrožení při práci a způsoby 

ochrany pracovníků 
- prevence rizik při pracovních činnostech 

v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb 
- základní první pomoc při úrazech 
- pracovněprávní problematika bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci  
- požární ochrana 
- bezpečnost technických zařízení 
- exkurze ve stravovacích a ubytovacích 

provozech 

 
25 

 
 

- využívá odbornou terminologii 
- vhodně volí technologický postup předběžných 

prací u potravin rostlinného i živočišného původu 
a bez chyb ho provádí 

- ovládá postupy při mletí, cezení, filtrování, šlehání 
a tření 
 

 
2. Předběžná úprava potravin 

- odborná terminologie  
- zelenina, ovoce, brambory 
- předběžné práce u potravin živočišného 

původu 
- mletí, cezení, filtrování, šlehání a tření 

 
 

 
120 

 
 

- posuzuje použitelnost jednotlivých 
technologických úprav  

- ovládá postupy při tepelných úpravách potravin 

 
    3. Základní technologické úpravy 

- tepelné zpracování potravin – vaření, 
dušení, pečení, smažení, spařování, 
zadělávání, zapékání, grilování 

 

 
120 

 
 

- vysvětlí význam a rozdělení polévek 
- správně používá postupy pro zjemňování a 

dochucování polévek 
- zhotoví zavářky a vložky do polévek 
- ovládá postup vaření polévek a jejich úprav  

 

 
4. Úprava polévek 

- význam a rozdělení 
- hnědé polévky – vývary, zavářky, vložky  
- bílé polévky  
- přesnídávkové a zdravotní polévky 

 
66 

 
 
 
 

- vysvětlí význam a podávání příloh 
- vysvětlí postup práce a zhotoví jednotlivé druhy 

příloh 
 

 
5. Přílohy  

- z brambor 
- z těstovin 
- z rýže 
- z mouky 
- ze zeleniny 
- z luštěnin 

 

 
120 

 
 

 
-  vysvětlí význam a podávání bezmasých pokrmů 
- popíše postup práce a zhotoví bezmasé pokrmy 
- provádí úpravy vajec a zhotovuje pokrmy z vajec 

 
6.  Bezmasé pokrmy 

- jídlaz brambor 
- jídla za zeleniny 
- jídla z rýže a krup 
- jídla z těstovin 
- jídla z luštěnin 
- jídla z vajec 
- jídla ze sýrů a tvarohu 
- sladké pokrmy 

 
240 
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- popíše pracovní pomůcky a oblečení pokojské 
- vykonává činnosti pokojské, dodržuje etiku 

chování k hostům 
- provádí činnosti spojené s úklidem ubytovacího 

zařízení 
- správně používá úklidové, čistící a prací 

prostředky a úklidové pomůcky 
- dodržuje zásady ochran y životního prostředí a 

BOZP při provádění úklidových prací 

 
8. Úklid interiérů ubytovacích zařízení 

- pracovní oblečení a pomůcky pokojské 
- práce pokojské, etika chování k hostům 
- další činnosti spojené s úklidem 

v ubytovacím zařízení 
- použití úklidových, čisticích a pracích 

prostředků 
- úklidové pomůcky 
- vliv na životní prostředí, BOZP 

 
 

60 

 
 
 
 

II. ročník -  682hod 
 

 
Výsledky vzdělávání a kompetence 

 

 
Tematické celky 

 
Dotace hodin 

 
 
Žák:  

 
 

- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární prevence  

- uvede základní bezpečnostní požadavky při práci 
se stroji a zařízeními na pracovišti a dbá na jejich 
dodržování  

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 
zařízení postupuje v souladu s předpisy a 
pracovními postupy  

- uvede příklady bezpečnostních rizik, nejčastější 
příčiny úrazů a jejich prevenci  

- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v 
případě pracovního úrazu  

 
 

 
1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena 

práce, požární prevence  
 

- pravidla bezpečnosti práce v podmínkách 
odborného výcviku na smluvních 
pracovištích 

- pracovněprávní problematika bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

- bezpečnost při používání technických 
zařízení 

 
14  

 
 
 

- vysvětlí význam a podávání moučníků 
- vysvětlí postup práce a zhotoví jednotlivé druhy 

moučníků 
- zhotoví základní druhy náplní do těst 

 
2. Moučníky 

- moučníky z kynutého těsta 
- moučníky z litých těst 
- moučníky z lineckého a vaflového těsta 
- moučníky z piškotového a třeného těsta 
- moučníky z listového těsta 
- moučníky z pálené hmoty 
- moučníky z tvarohového těsta a tvarohu 
- kaše, pudinky, sladké teplé omáčky 
- náplně do těst 

 
105 

 

 
 
 

- vysvětlí význam a uvede druhy základů 
- vysvětlí postup práce a připraví jednotlivé druhy 

základů 
- ovládá postupy při zahušťování 

 
3. Základy 
 

- druhy základů 
- způsoby zahušťování 

 
 

 
35 

 
 
 

- vysvětlí význam a podávání omáček 
- vysvětlí rozdíly mezi hrubými a jemnými 

omáčkami 
- vysvětlí postup práce a zhotoví jednotlivé druhy 

omáček 

 
4.Omáčky 

- rozdělení 
- hrubé omáčky hnědé, bílé 
- jemné omáčky studené, teplé 
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- rozdělí části hovězího a vepřového masa a vysvětlí 
jejich použití 

- provede předběžnou úpravu masa 
- vysvětlí technologický postup a provede úpravu 

masa vařením, pečením, dušením a smažením 
- upraví hovězí a vepřové droby 

 
5. Hovězí maso, vepřové maso 

- rozdělení, použití jednotlivých částí 
- předběžná úprava 
- vaření 
- dušení 
- pečení 
- smažení 
- úprava drobů 
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- vysvětlí použití uzeného masa a uzenin 
- provede úpravy uzeného masa 
- rozezná druhy uzenin, uvede příklady využití 

 
6. Uzené maso 

- vaření 
- použití uzenin a uzeného masa 

 
35 

 
 

- vysvětlí použití mletého masa 
- vybere vhodné maso k úpravě mletím 
- popíše technologický postup a připraví pokrmy 

z mletého masa 

 
7. Mleté maso 

- vhodné druhy masa na mletí, vázací 
prostředky 

- příprava pokrmů z mletého masa 

 
 

49 

 
 

- vysvětlí rozdělení a použití drůbežího masa 
- provede předběžnou úpravu masa 
- popíše technologický postup a připraví pokrmy 

z drůbežího masa a drůbků 

 
8. Drůbež 

- rozdělení drůbeže 
- předběžná úprava 
- příprava pokrmů z drůbežího masa a drůbků 

 
 

49 

 
 

- provede předběžnou úpravu ryb 
- popíše technologický postup a připraví pokrmy z 

ryb 

 
9. Ryby 

- předběžná příprava ryb 
- úprava pokrmů z ryb 

 

 
 

35 

 
 

- vysvětlí zásady bezpečnosti práce s úklidovými 
stroji 

- správně obsluhuje úklidové stroje 
- správně volí a dávkuje úklidové, čistící a prací 

prostředky  
- dodržuje zásady ochran y životního prostředí a 

hygieny práce 

 
10.  Stroje a zařízení pro úklid 

- bezpečnost práce se stroji 
- vysavače, šamponovače 
- mycí a leštící stroje 
- pračky 
- volba a dávkování úklidových, čisticích a 

pracích prostředků 
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- provádí drobnou údržbu a výzdobu ubytovacího 
zařízení 

 
11. Drobná údržba a výzdoba ubytovacího zařízení 

- drobná údržba mobiliáře 
- drobná údržba zařizovacích předmětů 
- drobná údržba dveří, oken, stěn atd. 
- úpravy výzdoby interiérů, (sezonní výzdoba, 

drobné aranžérské práce 
- péče o květinovou výzdobu 

 

 
 

70 
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- ovládá standardní úpravy tabule 
- provede úpravu slavnostní tabule 
- vysvětlí postupy obsluhy a připraví různé typy 

hostin 
- ovládá obsluhu  hostů 

 
12. Stolničení, obsluha hostů 

- standardní úpravy tabule 
- úpravy slavnostní tabule 
- hostiny 
- obsluha hostů 

 

 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. ročník -  875 hod 
 
 

 
Výsledky vzdělávání a kompetence 

 

 
Tematické celky 

 
Dotace hodin 

 
 
Žák:  
 

- vysvětlí význam studené kuchyně 
- popíše postup práce při výrobě a úpravě majonéz 
- popíše postup práce a zhotoví základní 

jednoduché a složité saláty 
- vysvětlí význam a použití rosolů a aspiků, připraví 

výrobky s rosolem a aspikem 
- popíše postu práce a zhotoví základní druhy 

obložených chlebíčků a chuťovek 
- připraví plněná a obložená vejce, plněnou 

zeleninu a ovoce 
- popíše postup práce a připraví jednoduché masité 

a sýrové pěny 
- provádí úpravy obložených mís 

 
1. Studená kuchyně 
 

- význam výrobků studené kuchyně 
- úprava majonéz, jednoduchých a složitých 

salátů, rosolu, aspiku 
- úprava obložených chlebíčků, chuťovek, 

kanapek 
- plněná obložená vejce, plněná zelenina a 

ovoce 
- masité a sýrové pěny 
- obložené mísy 

 

 
175 

 
 
 

- provádí přípravu studených nealkoholických 
nápojů 

- popíše postup práce a připraví základní druhy 
kávya čaje 

- popíše způsob ošetření piva, ovládá podávání piva 
- popíše způsob ošetření vína, ovládá podávání vína 

hostům 
- popíše druhy vícestupňových alkoholických 

nápojů a vysvětlí rozdíly v použití a podávání 

 
2. Přípravy nápojů 
 

- studené nealkoholické nápoje 
- káva 
- čaj 
- ošetření a podávání piva 
- ošetření a podávání vína 
- vícestupňové alkoholické nápoje 

 
56 

 
 
 

- vysvětlí význam podávání předkrmů 
- ovládá přípravu základních studených a teplých 

předkrmů 
 

 
3. Předkrmy 
 

- příprava studených předkrmů 
- příprava teplých předkrmů 

 
77 
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- vysvětlí význam dietních pokrmů, zná zásady 
základních druhů diet a jejich použití 

- popíše postup přípravy a zhotoví základní pokrmy 
jednotlivých druhů diet 

- popíše zásady výživy batolat a postupy přípravy 
dětských jídel 

 
4. Dietní pokrmy 
 

- druhy diet a jejich použití 
- pokrmy diabetické diety 
- pokrmy žlučníkové diety 
- pokrmy nízkocholesterolové diety 
- pokrmy redukční diety 
- výživa batolat 

 

 
105 

 
 
 
 

- vysvětlí význam polotovarů při přípravě pokrmů, 
zná zásady základních druhy polotovarů a jejich 
použití 

- popíše postup práce s jednotlivými druhy 
polotovarů a zhotoví pokrmy s využitím 
polotovarů 

- vysvětlí zásady skladování a použití 
konzervovaných potravin, připraví pokrmy 
z konzervovaných potravin 

 
 
5. Polotovary 
 

- práce se základy, jíškami,bujóny, přípravami 
- práce s mraženými polotovary 
- práce s dehydrovanými polotovary 
- práce s vakuově balenými a chemicky 

ošetřenými polotovary 
- práce s konzervovanými potravinami 

 
 
 
 

112 

 
 
 

- vysvětlí funkci recepce, popíše základní činnosti 
na recepci 

- provádí základní činnosti recepční služby 
- vysvětlí specifika péče o zdravotně a tělesně 

znevýhodněné hosty 
- provádí doplňkové služby spojené s provozem 

recepce 

 
5. Provoz recepce 
 

- základní činnosti na recepci -  rezervace, 
způsoby platby, ubytování, kontrola a 
převzetí pokojů 

- péče o zdravotně a tělesně znevýhodněné 
hosty 

- péče o zavazadla hostů 
- ostatní doplňkové služby 

 

 
147 

 
 
 

- vysvětlí funkci evakuačního plánu a činnosti 
prováděné při evakuaci ubytovacího zařízení 

- ovládá zásady první pomoci, předvede způsoby 
poskytování základní první pomoci 

- vysvětlí formy záchvatových stavů a poskytnutí 
pomoci při jednotlivých typech 

- popíše postup při resuscitaci a další urgentní 
pomoci 

- předvede způsoby zastavování krvácení 
- vysvětlí možnosti jednání s agresivními hosty, 

v simulované situaci předvede způsob asertivního 
jednání s agresivním hostem 

 
6. Mimořádné situace v ubytovacím zařízení 
 

- nácvik evakuace ubytovacího zařízení 
- chování při živelných katastrofách 
- nácvik běžné první pomoci 
- nácvik pomoci při záchvatových stavech 
- nácvik urgentní zdravotní pomoci, 

resuscitace 
- nácvik jednání s agresivními hosty, nácvik 

asertivního chování 
 

 
 
 

126 

  
7. Příprava na závěrečné zkoušky 

 
77 
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