Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Interní evidence změn ve vzdělávacím obsahu

ŠVP Číšník – barman - barista

v návaznosti na zrušení prezenční výuky od 1. 10. 2020,
platná od 1. 9. 2021

V příloze je uveden výčet předmětů s obsahem učiva (červeně
označené), které bylo přesunuto k výuce do školního roku 2021/2022
v plné šíři.

Identifikační údaje
Název ŠVP

Číšník - barman - barista

Datum

1. 9. 2020

Název RVP

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Verze

1

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem

Platnost

od 1. 9. 2020

Forma vzdělávání

denní forma vzdělávání

Délka studia v letech:

3

Název školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,
Chrudim, Čáslavská 205

Adresa

Čáslavská 205, 537 01 Chrudim

IČ

13582259

REDIZO

600170772

Kontakty

Mgr. Jaroslav Kořínek

Ředitel

Mgr. Jaroslav Kořínek

Telefon

463 354 600

Fax

463 354 659

Email

skola@sos-sou.chrudim.cz

www

www.sos-sou.chrudim.cz

Zřizovatel

Pardubický kraj

Adresa

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ

70 892 822

Doplňující údaje
Číšník – barman - barista č. j. SOŠ CR 579/2021

datum, podpis, razítko

Anglický jazyk I - 2. ročník – skupina 1
Dotace učebního bloku: 66/5
Učivo
Koření a bylinky
Polévky a omáčky
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů oprava chyb, pravdivé x nepravdivé informace, doplňování informací,
výběr z odpovědí, odpovědi na otázky
- receptivní řečová dovednost zraková
čtení a práce s textem včetně odborného
- produktivní řečová dovednost ústní
mluvení zaměřené situačně a tematicky
- produktivní řečová dovednost písemná
zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací,
apod.
texty dle tematických okruhů
jednoduchý popis města, vyprávění o zálibách
- jednoduchý překlad
texty dle tematických okruhů
- interakce ústní
rozhovor (střídání receptivních a produktivních řečových dovedností)
rozhovory dle tematických okruhů
orientace ve městě
rozhovor v informačním centru, ve sportovním centru (zjišťování
informací)
popis činností, kterým se věnuji já i ostatní
žádost (o pomoc)
- interakce písemná
neformální email
článek o volnočasových aktivitách mládeže v ČR
jednoduchá omluva a její důvod
2. Jazykové prostředky
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
slovní a větný přízvuk
výslovnost specifických jevů (-s / -es)
- slovní zásoba a její tvoření (rozvoj obecné a odborné slovní
zásoby)
Záliby a koníčky, volný čas, zábava
Dopravní prostředky, město - přídavná jména pro orientaci na
neznámém místě
Dům a domov, slovní zásoba pro popis místností v domě, domácí
práce
Jídlo a pití na jídelním lístku
Domácí práce
Činnosti v kuchyni a její vybavení
Saláty
Druhy masa (hovězí, vepřové, telecí, jehněčí, atd.)
Další druhy masa (drůbeží, zvěřina, vnitřnosti,...)
Ryby a dary moře
Masité pokrmy
Úpravy masa
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
gerundium
zjišťovací otázky
způsobová slovesa a jejich použití
vazba there is + a / an / some / there are + some
ukazovací zájmena a předložky místa
způsobové sloveso can / can´t
přítomný čas prostý
frekvenční příslovce v přítomném čase
přítomný čas průběhový
předmětné tvary zájmen
- grafická podoba jazyka a pravopis
stažené tvary sloves
grafická podoba v neformálním písemném projevu
3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
- tematické okruhy:
volný čas
moje město
dům a domov
cestování
služby
jídlo a nápoje
- komunikační situace:
získávání a poskytování informací v oblasti osobní, veřejné,
vzdělávací

občerstvení, objednávka v restauraci
informování se na služby, objednávka služby, dotazy v informačním
středisku a na ulici v neznámém městě
orientace ve městě, vzkaz
- jazykové funkce
prosba, vyjádření souhlasu, nesouhlasu
vyjádření zkušeností, zážitků
4. Poznatky o zemích studovaného jazyka
Česká republika, informace ze sociokulturního prostředí příslušných
jazykových oblastí v kontextu znalostí o České republice: tradiční
britská snídaně, porovnání české a anglické kuchyně

Český jazyk 2. ročník – Č2
Vzdělávání a komunikace v českém jazyce
Dotace učebního bloku: 50
Učivo
1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky
hlavní principy českého pravopisu: psaní y- i v koncovkách
podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, velká
písmena, další pravopisné jevy, velká písmena, předpony a
předložky s/z
tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby:
tvaroslovné rozbory, význam slova a jeho změny slovní zásoba, její
vývoj
slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka: systém českých
hlásek, zvuková stránka souvislé řeči, spisovná výslovnost
2. Komunikační a slohová výchova
popis osoby, věci, výklad nebo návod k činnosti: jazyková a
kompoziční stránka popisu, druhy popisu, podstata charakteristiky,
práce s ukázkami, samostatné zpracování popisu a charakteristiky
projevy prostě sdělovací, prakticky odborné, jejich základní postupy
a prostředky (osobní dopisy, osnova, inzerát a odpověď na něj,
podle charakteru oboru odborné dokumenty)
grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů: osobní
dopis, osnova, inzerát a odpověď na něj
3. Práce s textem a získávání informací
práce s různými příručkami pro školu a veřejnost: práce s jazykovými
příručkami,
získávání a zpracovávání informací z textu prostě sdělovacího
a prakticky odborného, jejich třídění a hodnocení

Estetické vzdělávání
Dotace učebního bloku: 16/6
Učivo
klasicismus, národní obrození
Umění a literatura
hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby:
romantismus v české i světové literatuře, realismus, česká literatura 2.
poloviny 19. století, česká a světová literatura do konce 1. světové
války
aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě v období:
romantismus, realismus, přelom století 19./20.
Práce s literárním textem
četba a interpretace literárního textu z období: romantismus,
realismus, přelom století 19./20.
literární druhy a žánry ve vybraných dílech národní a světové
literatury v období: romantismus, realismus, přelom století 19./20.
metody intepretace textu: poezie, druhy verše, práce s texty
tvořivé činnosti
Kultura
společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
kultura bydlení a odívání
ochrana a využívání kulturních hodnot
funkce reklamy a propagačních prostředků a její vliv na životní styl

Ekonomika 2. ročník – Č2

Podnikání, podnikatel
Dotace učebního bloku: 10/3
Učivo
- podnikání, právní formy
- obchodní společnosti, typy

Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
Dotace učebního bloku: 15
Učivo
- struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný majetek
- náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku

Zaměstnanci
Dotace učebního bloku: 8
Učivo
- organizace práce na pracovišti
- druhy škod a možnosti předcházení škodám, odpovědnost
zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele

Matematika 2. ročník – Č2

Dotace učebních bloků celkem: 33

Řešení rovnic a nerovnic v množině R
Dotace učebního bloku: /5
Učivo
- lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou
- soustavy lineárních rovnic a nerovnic
- rovnice s neznámou ve jmenovateli
- úpravy rovnic
- vyjádření neznámé ze vzorce
- slovní úlohy

Funkce
Učivo
- pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf funkce
- vlastnosti funkce
- druhy funkcí: přímá a nepřímá úměrnost, lineární funkce, kvadratická
funkce
- slovní úlohy

Goniometrie a trigonometrie
Učivo
- goniometrické funkce sin α, cos α, tg α v intervalu 0°<α<90°
- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
- slovní úlohy

Planimetrie
Učivo
- základní pojmy, planimetrické pojmy
- polohové vztahy rovinných útvarů
- metrické vlastnosti rovinných útvarů
- trojúhelníky, čtyřúhelníky
- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
- goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
- Pythagorova věta

Německý jazyk II - 2.ročník – skupina 2
Dotace učebního bloku: 33/6
Učivo
- rodina
- polévky, ovoce, zelenina, saláty
- přivlastňovací zájmena
1.Řečové dovednosti
receptivní řečová dovednost sluchová
poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů
- přiřazování informace, doplňování informace, výběr z několika
možností
receptivní řečová dovednost zraková
- čtení jednoduchých textů dle tematických okruhů
produktivní řečová dovednost ústní
mluvení zaměřené situačně i tematicky
- vyslovuje a čte foneticky správně
produktivní řečová dovednost písemná
zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, ..
- texty dle tematických okruhů, krátký text o sobě a o přátelích
jednoduchý překlad
- texty dle tematických celků
interaktivní řečové dovednosti
střídání receptivních a produktivních činností
- jednoduchý rozhovor, představení se
interakce ústní
- dotazy na jméno, bydliště, věk, telefonní číslo
interakce písemná
- jednoduchý e-mail
2. Jazykové prostředky
výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- upevňování správné výslovnosti
slovní zásoba a její tvoření
- rozvoj běžné slovní zásoby, obchody, zboží,
- odborná terminologie (maso, uzeniny, ryby, suroviny, koření, houby,
sladká a moučná jídla)
gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- množné číslo podstatných jmen
- osobní zájmena a jejich skloňování
- časování nepravidelných sloves v přítomném čase
- vazba es gibt
grafická podoba jazyka a pravopis
- pravopis specifických jevů, odlišnosti českého a německého jazyka
3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
tematické okruhy:
- každodenní život
- volný čas a zábava
- jídlo a nápoje
- nakupování
- služby
- Česká republika
komunikační situace:
- získávání a poskytování informací v oblasti veřejné, vzdělávací a
pracovní
- nákupování jízdenek a vstupenek
- sjednání schůzky
- informování se na služby, objednání služby
- vzkaz
- blahopřání
jazykové funkce:
- prosba, žádost, poděkování
- vyjádření projevů radosti
4. Poznatky o zemích
informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí
o České republice
- svátky a zvyky

Stolničení 2.ročník

Odbyt
Dotace učebního bloku: /4
Učivo
Formy prodeje
Způsoby nabídky
• aktivní způsoby nabídky - nabídkové vozíky a stoly, vitríny
• pasivní způsoby nabídky - ústní, jídelní a nápojový lístek
Formy prodeje
• dle jídelního lístku
• dle menu
• skupinový prodej
• nabídkové stoly
• povinná konzumace
• couvert
• hotelová penze
Vyúčtování
• s hostem
• s objednavatelem
• tržeb

Odbyt
Dotace učebního bloku: 34
Učivo
Gastronomická pravidla
Jídelní lístky
• náležitosti jídelních lístků
• druhy jídelních lístků a jejich charakteristiky
• pořadí pokrmů v jídelním lístku
• současné trendy v psaní jídelních lístků
• sestavení jídelních lístků
Nápojové lístky
• náležitosti nápojových lístků
• druhy nápojových lístků a jejich charakteristiky
• pořadí nápojů v nápojovém lístku
• sestavení nápojových lístků
Menu
• charakteristika a dělení menu
• pořadí pokrmů v menu
• pořadí nápojů v menu
• pravidla sestavování menu
• okolnosti, které musíme zohlednit při sestavení menu
• vhodné kombinace pokrmů a nápojů
• sestavení menu

Odbytová střediska
Dotace učebního bloku: 1
Učivo
Členění odbytových středisek
• členění do skupin
• členění do kategorií

Odbytová střediska; Odbyt; Obsluha - vinárny a pivnice
Dotace učebního bloku: 12
Učivo
Vinárny
• druhy a jejich vybavení
• sortiment pokrmů a nápojů
• servis vín
• způsob obsluhy ve vinárnách
Pivnice
• vybavení
• sortiment pokrmů a nápojů
• pivní hospodářství
• čepování a servis piva
• způsob obsluhy v pivnicích

Odbytová střediska; Odbyt - kavárny
Dotace učebního bloku: 18
Učivo
Kavárny
• druhy, typy
• vybavení kaváren
• sortiment pokrmů a nápojů
• příprava a servis jednotlivých druhů káv
• práce baristy a způsob obsluhy v kavárnách

Odbytová střediska; Odbyt; Obsluha - bary
Dotace učebního bloku: 26
Učivo
Bary
• druhy, typy
• vybavení barů
• sortiment pokrmů a nápojů
• barový inventář
• způsob obsluhy v barech
• práce barmana
Míchané nápoje
• dělení míchaných nápojů
• suroviny na přípravu míchaných nápojů
• anatomie míchaných nápojů
• pravidla přípravy míchaných nápojů
• skupiny míchaných nápojů
• pravidla servisu míchaných nápojů

Základy obsluhy
Dotace učebního bloku: 8
Učivo
Formy a pravidla obsluhy
Složitá obsluha nižší forma
• charakteristické znaky
• příprava pracoviště na provoz
• nabídka a servis jednotlivých chodů
• zásady pro překládání pokrmů
• nabídka a servis nápojů

