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Délka studia v letech:

3

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i
malých provozech.
Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. Má základní poznatky
z oblasti účetnictví. Zná zásady podnikového managementu, marketingu a psychologie styku s veřejností.
Orientuje se v oblasti základních právních norem.
Absolvent ovládá technologii přípravy pokrmů a nápojů, přípravu jídel teplé a studené kuchyně, teplých
a studených moučníků pro běžné i slavnostní příležitosti včetně jídel dietních. Posoudí jakost a technologickou
využitelnost surovin, pokrmů a nápojů, zná způsoby správného skladování. Ovládá techniku expedice jídel a
nápojů, techniku obsluhy, sestavuje nabídkové listy služeb a výrobků a realizuje jejich odbyt, provádí vyúčtování.
Zajišťuje provoz výrobních a odbytových středisek, využívá technologická zařízení, organizuje potřebné činnosti
při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vede příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s
hostem jedná profesionálně a komunikuje ve dvou cizích jazycích. Má přehled o zahraniční gastronomii.
Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední vzdělání s výučním
listem. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Očekávané kompetence absolventa
Klíčové kompetence
 Kompetence k učení
• uplatňuje různé techniky učení, vytváří si vhodný studijní režim a podmínky
• využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých a jiných lidí
• s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizuje si
poznámky
• uplatňuje různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), efektivně vyhledává a
zpracovává informace
• kladně přistupuje k učení a vzdělávání
• posoudí možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
• sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, příjmá hodnocení výsledků svého učení ze
strany jiných lidí
 Kompetence k řešení problémů
• uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace
• analyzuje zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení problému,
navrhuje způsob řešení, popř. varianty řešení, zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného
postupu a dosažené výsledky
• spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
• volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění
jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve
 Komunikativní kompetence
• zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
• dodržuje jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii
• zpracovává běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
• účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje
• kvituje výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivován k prohlubování
svých jazykových dovedností
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• komunikuje v základním pracovním uplatnění dle potřeb a charakteru přislušné odborné kvalifikace
(např. správně používá základní odbornou terminologii a základní pracovní pokyny v písemné i ústní
formě)
• v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce komunikuje při základní komunikaci
• vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování
• formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
• vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a
vhodně se prezentuje
 Personální a sociální kompetence
• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhá
předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
• podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje návrhy
druhých
• ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí
• reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímá
radu i kritiku
• stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních
podmínek
• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování v
různých situacích
• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly
• pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností
• adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je
pozitivně ovlivňuje, je připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, je finančně gramotný
• je odpovědný ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom důsledků
nezdravého životního stylu a závislostí
 Občanské kompetence a kulturní povědomí
• dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupuje
proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
• jedná v duchu udržitelného rozvoje a udržuje zdravé životního prostředí pro člověka
• zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
• uplatňuje - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu,
přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých
• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá k uplatňování
hodnot demokracie
• podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen pozitivní vztah
• uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém
kontextu
• uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při
zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
• jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
• využívá poznatků o podstatě a principech podnikání, o právních, ekonomických, administrativních,
osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; vyhledává a posuzuje podnikatelské
příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
• orientuje se v obecném právu a povinnostech zaměstnavatelů a pracovníků
• má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání, uvědomuje si význam
celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
• vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli, prezentuje svůj odborný potenciál a své profesní
cíle
• získává a vyhodnocuje informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,využívá poradenských a
zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
• reálně se orientuje v pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a v požadavcích
zaměstnavatelů na pracovníky a srovnává je se svými představami a předpoklady
• orientuje se v možnostech a uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně
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rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
 Matematické kompetence
• používá pojmy kvantifikujícího charakteru
• správně používá a převádí běžné jednotky
• aplikuje znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
• čte různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
• nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, popíše je a využije pro dané řešení
• provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
• aplikuje matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
• používá nové aplikace
• pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
• pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
• posuzuje rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupuje k získaným
informacím, je mediálně gramotný
• pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých mediích (tištěných, elektronických,
audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
• získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
• komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace

Odborné kompetence
 Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a
nápojích
• rozlišuje vlastnosti a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů
• aplikuje poznatky o výživě, zásadách racionální výživy, druzích diet a alternativních způsobech
stravování
• uplatňuje požadavky na hygienu v gastronomii
• sestaví menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, pravidel racionální výživy a
dalších hledisek
• využívá poznatků o skladování potravin a nápojů
 Ovládat technologii přípravy pokrmů
• používá a udržuje technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu
• připravuje běžné pokrmy české kuchyně i zahraničních kuchyní, používá vhodné technologické
postupy přípravy, kontroluje kvalitu, správně uchovává pokrmy, esteticky dohotovuje a expeduje
výrobky
 Ovládat techniku odbytu
• dbá na estetiku při pracovních činnostech
• společensky vystupuje a profesionálně jedná ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky
• volí vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti, používá vhodný
inventář
• používá různé druhy a techniku odbytu
 Vykonávat obchodně – provozní aktivity
• vyhotoví podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou
• využívá marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a výrobků, využívá
prostředků podpory prodeje
• sestaví nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kriterií
• využívá ekonomických informací pro zabezpečení provozu
• orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu společného stravování
• kalkuluje cenu výrobků a služeb
• připraví podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu
• sjednává odbyt výrobků a služeb, provádí vyúčtování
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 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
• využívá poznatků o systému péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uplatňuje
nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
• aplikuje zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany
zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpozná
nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistí odstranění závad a možných rizik
• dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
prevence
• dodržuje bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob
vyskytujících se na pracovišti, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a
jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem
• používá zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a první pomoc sám
poskytuje
 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
• dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje
požadavky klienta (zákazníka, občana)
• dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným
na pracovišti
• pracuje kvalitně pro zachování dobrého jména podniku a zachování konkurenceschopnosti
 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní
prostředí
• efektivně hospodaří s finančními prostředky
• zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné
náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
• posoudí význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, případně společenské ohodnocení
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3 Charakteristika školy
Název školy
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Čáslavská 205, 537 01 Chrudim

Název ŠVP

Kuchař - číšník

Platnost
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Kód a název oboru

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem
Délka studia v letech:

3

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205, je škola s více jak 50
letou tradicí. Byla založena v roce 1958. Od této doby prošla škola vývojem a postupně nesla název Učňovská
škola, Střední odborné učiliště obchodní a Integrovaná střední škola. Od 1. 1. 2001 nese škola současný název.
Škola sídlila od svého založení postupně ve dvou budovách a k poslední změně jejího sídla došlo v roce 1974, kdy
jí byl převeden areál budov v Čáslavské ulici, kde původně sídlila Střední zemědělská technická škola.
Sídlo školy se nachází v Chrudimi nedaleko autobusového a vlakového nádraží, což je výhodou pro žáky
dojíždějící do školy z bližšího i vzdálenějšího okolí. Areál školy se skládá z 5 budov, sportovního hřiště a
přilehlého parku. Všechny objekty školy byly postupně rekonstruovány a modernizovány zejména v období 1992
– 2008.
Současná Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb je státní škola a jejím zřizovatelem
je Pardubický kraj.
Od svého počátku vyučuje především tříleté a později také čtyřleté obory denního studia z oblasti gastronomie,
obchodu a potravinářství, ke kterým v 90. letech 20. století přibyly obory se zaměřením na ekonomiku a obchod.
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Název školy

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

Adresa

Čáslavská 205, 537 01 Chrudim

Název ŠVP

Kuchař - číšník

Platnost

od 1. 9. 2018

Kód a název oboru

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem
Délka studia v letech:

3

Celkové pojetí vzdělávání – Kuchař, číšník
Cílem vzdělávání dle ŠVP Kuchař, číšník je připravit žáka na výkon práce kvalifikovaného pracovníka, který je
schopen uplatnit své profesní dovednosti na trhu práce. Koncepce vzdělávání vychází ze vzájemného propojení
teoretické a praktické výuky, která reaguje na moderní trendy v oboru. Je rozvíjeno tvořivé myšlení i estetické
cítění žáků a vytvoření kladného vztahu k oboru i k vytvoření správných pracovních návyků. Mezi podporované
okruhy patří Výroba pokrmů a Odbyt a obsluha, které jsou realizovány v předmětech Potraviny a výživa,
Stolničení a Odborný výcvik. K důležitým výchovným cílům patří výchova k zodpovědnosti, samostatnosti,
tvořivosti, k ekologickému uvažování, též pracovní kázni a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Realizace klíčových kompetencí
Společné výchovné a vzdělávací principy a strategie, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí,
jsou uplatňovány pedagogy nejen ve výuce, ale i v rámci jejího celkového vzdělávacího a výchovného působení.
Jsou východiskem pro metodické přístupy, které jsou vymezeny na úrovni vyučovacích předmětů školního
vzdělávacího programu.
Vyučující uplatňují zásady pedagogického působení, zejména:
- přiměřenost,
- individuální přístup,
- systematičnost,
- názornost,
- propojení teorie s praxí,
- rovný přístup.
Společné metody práce jsou při běžné vyučovací hodině:
- slovní, zejména výklad a dialog,
- metody názorně demonstrační v hodinách odborných předmětů,
- metody praktické činnosti žáků a činnostně zaměřeného vyučování při praktickém vyučování,
- metody motivační, zejména hry, soutěže, simulační a situační metody a motivační cvičení s multimediální
technikou.
Vyučování probíhá převážně frontálně, používání ostatních forem práce je podrobněji uvedeno u příslušných
předmětů a závisí i na momentální situaci ve třídě i kvalitě daného třídního kolektivu.
Využívání metod práce je v kompetencích jednotlivých vyučujících, kteří na základě svých zkušeností posoudí
jejich efektivitu a mohou je různě modifikovat.
Mezi další aktivity a příležitosti, které žákům zprostředkuje škola za účelem rozvoje klíčových kompetencí, patří
spolupráce s veřejno-správními institucemi, podniky a firmami (realizace praktické přípravy na reálných
pracovištích). Významnou je účast školy v evropských a regionálních projektech, spolupráce s ostatními školami
a zahraničními školami (výměnné pobyty žáků). Prezentace školy na veřejnosti také přispívá k rozvoji klíčových
kompetencí žáků, kteří se aktivně podílejí na pořádání a zajišťování společenských i kulturních akcí pořádaných
školou (maturitní plesy, přehlídky středních škol, rauty apod.). Velmi přínosný je také podíl žáků na zajištění
hospodářské činnosti školy. Úspěšnou realizaci klíčových kompetencí umožňuje materiální a technické vybavení
školy, které poskytuje žákům dostatek příležitostí k využívání prostředků informačních a komunikačních
technologií nejen ve výuce, ale i mimo ni.
Organizace výuky
Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vždy jeden týden teoretické výuky a jeden týden
odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem a v souladu s RVP daného oboru.
Praktické vyučování probíhá ve školní cvičné kuchyni, gastro učebně a na smluvních pracovištích právnických a
fyzických osob.
Smluvní zajištění praktického vyučování žáků je realizováno v souladu s ustanovením § 65 školského zákona v
podnikové sféře u právnických a fyzických osob na základě smlouvy o praktickém vyučování. Smlouva je
uzavírána vždy na 1 školní rok. Počet hodin odborného výcviku je dán školním vzdělávacím programem daného
oboru. Odborný výcvik se uskutečňuje pod vedením učitele odborného výcviku nebo pod vedením instruktora.
Rozvrh hodin odborného výcviku je v souladu s Vyhláškou č. 13/2005 Sb. v platném znění a zároveň v souladu s
ustanoveními zákoníku práce v platném znění (ranní a odpolední směny - v pracovní dny, o sobotách, nedělích,
vedlejších prázdninách i o svátcích, a to vždy tak, že v rámci jednoho pracovního týdne bude mít žák 5 vyučovacích
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dnů).
Dopolední vyučování ve vyučovacím dni začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování ve vyučovacím dni
končí nejpozději ve 20 hodin. V odůvodněných případech může ředitel školy určit počátek dopoledního vyučování
žáků druhých a třetích ročníků od 6 hodin a konec odpoledního vyučování žáků třetích ročníků ve 22 hodin.
Týdenní rozvrh vyučování žáků je upraven tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem
následujícího dne měli odpočinek alespoň 12 hodin.
Přestávku v práci mají žáci dle rozvrhu hodin odborného výcviku, v souladu se všemi platnými právními předpisy,
a to nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce v délce 30 minut. Přestávka na jídlo a oddech může být rozdělena
do dvou částí v trvání nejméně 15 minut.
Pokud žáci konají odborný výcvik na pracovištích fyzických nebo právnických osob, mají přestávky shodně s
jejich zaměstnanci v souladu s ustanovením zákoníku práce. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání
vyučovacího dne.
Způsob a kritéria hodnocení žáků
Způsob hodnocení je uveden u jednotlivých předmětů vyučovaných v daném oboru. Hodnocení žáků se řídí
pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu. Výňatek ze Školního
řádu je vždy přílohou tohoto dokumentu.
Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
Zásady a cíle vzdělávání:
Žáci jsou vzděláváni bez diskriminace a jsou zohledňovány vzdělávací potřeby jednotlivce. Škola poskytuje
žákům poradenskou pomoc, kterou mohou využívat žáci především v konzultačních hodinách vyučujících i v
konzultačních hodinách třídních učitelů a výchovného poradce.
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění svých vzdělávacích
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání potřebují poskytnutí podpůrných opatření.
Podpůrná opatření prvního stupně realizuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ),
podpůrná opatření druhého až pátého stupně jsou realizována pouze s doporučením ŠPZ.
Žákům mohou být poskytnuty podle jejich potřeb a na doporučení ŠPZ i další druhy podpůrných opatření, např.
využití asistenta pedagoga, poskytnutí kompenzačních pomůcek a speciálních didaktických prostředků, úprava
organizačních podmínek výuky nebo úprava podmínek přijímání a ukončování vzdělávání. Pro žáky s přiznanými
podpůrnými opatřeními může být do IVP na doporučení ŠPZ zařazována pedagogická intervence.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory žáka (PLPP)
Třídní učitel na základě konzultací s ostatními vyučujícími a výchovným poradcem zpracuje plán pedagogické
podpory žáka, který obsahuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního
stupně, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování a naplňování plánu. Výchovný poradce stanoví termín
přípravy PLPP a organizuje schůzky s rodiči, pedagogy a žákem s cílem stanovení metod práce s žákem. Plán
pedagogické podpory výchovný poradce průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení
poskytování podpůrných opatření. Výchovný poradce vyhodnocuje, zda podpůrná opatření vedou k naplnění
stanovených cílů. Pokud tomu tak není, škola doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití
ŠPZ. Dokud ŠPZ nerozhodne jinak, poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu
pedagogické podpory. S PLPP seznámí škola zletilého žáka, zákonného zástupce žáka a všechny vyučující a další
pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na naplňování PLPP. Pro vyučující a další pedagogické pracovníky je
seznam žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními uveřejněn na školním intranetu a je průběžně aktualizován.
Postup školy při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně poskytuje škola okamžitě po obdržení doporučení ŠPZ a udělení
písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce. Výchovný poradce spolu se ŠPZ,
žákem a zákonným zástupcem vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření.
Pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP pro žáky s SVP
Individuální vzdělávací plán
Součástí doporučení ŠPZ může být návrh na individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka s přiznanými
podpůrnými opatřeními. Výchovný poradce za pomoci třídního učitele a učitelů konkrétních vyučovacích
předmětů dle doporučení a metodické podpory ŠPZ sestavuje IVP. IVP je sestaven do jednoho měsíce od podání
žádosti. Sestavení IVP povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka nebo zletilého
žáka. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka. Výchovný poradce hodnotí jeho účinnost
Specifikace provádění podpůrných opatření
• Posilování motivace žáků
• Uplatňování adekvátních metod a forem výuky, hodnocení a komunikace s těmito žáky
• Respektování odlišného stylu učení a pracovního tempa
• Poskytování zpětné vazby žákům
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• Utváření pozitivního klimatu ve třídě a škole
• Na základě odlišných potřeb žáků doporučovat a posilovat specifickou domácí přípravu
• Spolupráce se ŠPZ, s odborníky mimo oblast školství – odbornými lékaři, pracovníky z oblasti sociálně právní
ochrany dítěte. Spoluprací je pověřen výchovný poradce.
Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných - systém vyhledávání a podpory žáků
Mimořádné nadání se může projevovat v celkově nadprůměrných kognitivních schopnostech žáka, kdy žák
dosahuje vynikajících výsledků ve většině nebo ve více oblastech vzdělávání, velmi často se však jedná i o
specifický typ nadání. Takové nadání se pak projevuje např. jako zvýšený zájem, výkonnost a tvořivost žáka
nebo jako prokazování nadprůměrných dovedností v určité odborné oblasti a mnohdy souvisí s vybraným
oborem odborného vzdělání. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí ŠPZ ve
spolupráci se školou.
Způsoby zabezpečení výuky:
• možnost vzdělávání dle IVP
• individuální přístup pedagogů
• možnost účastnit se prestižních soutěží
• konzultace s odbornými učiteli
• možnost stáže nadaného žáka
• poskytnutí Podpůrných opatření doporučených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v případě
doporučení Školského poradenského střediska dle platných právních předpisů
• poskytnutí kontaktu na instituce a subjekty s nabídkou možnosti rozvíjet talent a nadání žáků v rámci
volnočasových aktivit.
Podmínky pro přijímání ke vzdělávání a předpoklady zdravotní způsobilosti
Uchazeč, který chce být přijat ke vzdělávání do 1. ročníku oboru, musí vyhovět následujícím podmínkám:
- splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní
docházky,
- splnění podmínek přijímacího řízení, jejichž kritéria jsou stanovena rozhodnutím ředitele školy, prokázáním
vhodných schopností, vědomostí a zájmů.
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání je určena příslušnými právními dokumenty, pro obor Kuchař platí tato
zdravotní omezení:
• Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že
je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
• Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné
motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
• Přecitlivělost na
a) alergizující látky používané při praktickém vyučování,
b) látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
• Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká
se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při
kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
• Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta
druhá školského zákona.
Kritéria přijímacího řízení (včetně charakteristiky organizace, formy a obsahu přijímacího řízení) jsou ředitelem
školy každoročně stanovena vždy k 31. 1. příslušného roku, ve kterém probíhá přijímací řízení v souladu s § 60
Zákona 561/2004 Sb., v platném znění. Kritéria přijímacího řízení jsou přílohou tohoto dokumentu. Při přijímání
do vyššího ročníku vzdělávání se postupuje podle příslušného ustanovení Školského zákona.
Ředitel školy může stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky po posouzení dokladů uchazeče o předchozím
vzdělávání.

Způsob ukončení vzdělávání
Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky dosáhne absolvent středního vzdělání s výučním
listem. Průběh, obsah a forma závěrečné zkoušky se řídí platnými právními předpisy pro státní závěrečnou zkoušku
a vnitřními dokumenty školy.
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4.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky
1. Materiální zajištění výuky
Prostorové podmínky školy ve vztahu k výuce oboru jsou na velmi dobré úrovni. Pro teoretické vyučování je k
dispozici 15 kmenových učeben vybavených multimediální technikou. Ve všech učebnách školy jsou instalovány
tabule s keramickým povrchem pro popis fixy a učebny jsou vybaveny žákovským nábytkem, který splňuje
příslušné hygienické normy.
Pro zajištění výuky přírodovědného vzdělávání je k dispozici přírodovědná pracovna bohatě vybavená učebními
pomůckami pro výuku biologie, fyziky a chemie. Čtyři odborné počítačové učebny jsou vybaveny PC stanicemi
a další technikou tak, aby každý žák mohl pracovat samostatně. Další dvě jazykové učebny jsou také vybaveny
multimediální technikou i interaktivní tabulí.
Pro výuku tělesné výchovy se používá dobře vybavená školní sportovní hala, venkovní stadion a víceúčelové
hřiště se živičným povrchem. Žáci mají k dispozici 4 šatny vybavené sprchovými kouty.
Šatny žáků vybavené kovovými uzamykatelnými skříňkami se nacházejí v suterénu hlavní budovy školy. Škola
též provozuje pro žáky a zaměstnance prodejnu drobného občerstvení. Žáci mohou v době před, po vyučování i o
přestávkách využívat studovnu, vybavenou 3 PC stanicemi.
Stravování žáků a zaměstnanců školy je zajištěno ve školní restauraci, případně na smluvním pracovišti či domově
mládeže. Dopravní dostupnost školy je velmi dobrá. Autobusové a vlakové spojení navazuje na výuku, pro žáky
ze vzdálených míst škola zajišťuje ubytování na dvou domovech mládeže, které v Chrudimi provozují jiné střední
školy.
K zajištění odborného výcviku žáků slouží moderně a účelně vybavené prostory, mezi které patří školní kuchyně,
školní restaurace a učebna gastro. Někteří žáci vykonávají odborný výcvik na jiných smluvních pracovištích v
závodních kuchyních, restauracích, hotelech i v menších provozovnách pod vedením UOV či instruktorů.
Škola je na velmi dobré úrovni vybavena didaktickou technikou a učebními pomůckami potřebnými pro výuku v
jednotlivých oblastech vzdělávání oboru Kuchař - číšník (Kuchař).
Materiální podmínky školy jsou velmi dobré a umožňují kvalitní výuku a realizaci moderního pojetí vzdělávání
daného oboru.
2. Personální zajištění výuky
Realizaci školního vzdělávacího programu zajišťují v jednotlivých předmětech dle učebního plánu pedagogičtí
pracovníci školy. Kvalifikace vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a odborného
výcviku i dalších pedagogických pracovníků je v souladu příslušnými ustanoveními zákona o pedagogických
pracovnících č. 563/ 2004 Sb., v platném znění.
Pedagogičtí pracovníci se v rámci DVPP účastní seminářů a vzdělávacích akcí pořádaných NIVD, NÚOV,
vysokými školami, vzdělávacími agenturami a dalšími institucemi. Ke zvýšení odbornosti pedagogických
pracovníků přispívá i spolupráce se zahraničními školami, pořádání exkurzí a účast na výstavách a veletrzích.
Vedle vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace škola zaměřuje DVPP do oblasti zavádění a využívání moderních
metod výuky v teoretickém vyučování i v odborném výcviku.

4.2 Začlenění průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Pokryto předmětem
Anglický jazyk I.
Anglický jazyk II.
Německý jazyk I.
Německý jazyk II.
Občanská nauka
Informační a komunikační technologie
Odborný výcvik

Charakteristika ŠVP
4.2 Začlenění průřezových témat

Integrace do výuky

Český jazyk

1. ročník

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

Český jazyk

1. ročník

Estetické vzdělávání

Anglický jazyk I.

1. ročník

Anglický jazyk I - 1. ročník

Anglický jazyk I.

2. ročník

Anglický jazyk I - 2. ročník

Anglický jazyk I.

3. ročník

Anglický jazyk I - 3. ročník

Německý jazyk I.

1. ročník

Německý jazyk I - 1. ročník

Anglický jazyk II.

1. ročník

Anglický jazyk II - 1. ročník

Anglický jazyk II.

2. ročník

Anglický jazyk II - 2. ročník

Anglický jazyk II.

3. ročník

Anglický jazyk II - 3.ročník

Německý jazyk II.

1. ročník

Německý jazyk II - 1. ročník

Občanská nauka

1. ročník

Člověk v lidském společenství

Občanská nauka

1. ročník

Člověk a právo

Občanská nauka

1. ročník

Člověk jako občan

Občanská nauka

1. ročník

Česká republika, Evropa a svět

Občanská nauka

2. ročník

Člověk v lidském společenství

Občanská nauka

2. ročník

Člověk jako občan

Občanská nauka

2. ročník

Člověk a právo

Občanská nauka

2. ročník

Člověk a hospodářství

Občanská nauka

3. ročník

Člověk v lidském společenství

Občanská nauka

3. ročník

Člověk jako občan

Občanská nauka

3. ročník

Člověk a právo

Občanská nauka

3. ročník

Česká republika, Evropa a svět

Informační a komunikační
technologie

3. ročník

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením

Odborný výcvik

2. ročník

Komunikace ve službách. Marketing

Odborný výcvik

2. ročník

Základy obsluhy, Obsluha

Odborný výcvik

3. ročník

Základy obsluhy, Obsluha

Člověk a životní prostředí
Pokryto předmětem

Občanská nauka
Základy přírodních věd
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Technologie
Odborný výcvik

Charakteristika ŠVP

Integrace do výuky

Český jazyk

1.ročník

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

Občanská nauka

2.ročník

Česká republika, Evropa a svět

Základy přírodních věd

1.ročník

Základy biologie

Základy přírodních věd

1.ročník

Ekologie

Základy přírodních věd

1.ročník

Člověk a životní prostředí

Základy přírodních věd

3.ročník

Anorganická chemie

Základy přírodních věd

3.ročník

Organická chemie

Základy přírodních věd

3.ročník

Biochemie

Tělesná výchova

1.ročník

Péče o zdraví

Tělesná výchova

3.ročník

Péče o zdraví

Informační a komunikační
technologie

1.ročník

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

Technologie

1.ročník

Výrobní středisko

Technologie

1.ročník

Základy technologie přípravy pokrmů

Technologie

2.ročník

Základy technologie přípravy pokrmů

Odborný výcvik

1.ročník

Základy technologie přípravy pokrmů

Odborný výcvik

1.ročník

Technologie přípravy pokrmů

Odborný výcvik

1.ročník

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

Odborný výcvik

1.ročník

Hygienické požadavky na provoz společného stravování

Odborný výcvik

1.ročník

Výrobní středisko

Odborný výcvik

2.ročník

Technologie přípravy pokrmů

Odborný výcvik

2.ročník

Odbytová střediska

Odborný výcvik

2.ročník

Základy obsluhy, Obsluha

Odborný výcvik

3.ročník

Technologie přípravy pokrmů

Odborný výcvik

3.ročník

Odbyt, Základy obsluhy

Odborný výcvik

3.ročník

Základy obsluhy, Obsluha

Člověk a svět práce
Pokryto předmětem
Český jazyk
Anglický jazyk I.
Anglický jazyk II.
Německý jazyk I.
Německý jazyk II.
Občanská nauka
Matematika

Charakteristika ŠVP
4.2 Začlenění průřezových témat

Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Technologie
Stolničení
Komunikace ve službách

Integrace do výuky

Český jazyk

1.ročník

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

Český jazyk

2.ročník

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

Anglický jazyk I.

3.ročník

Anglický jazyk I - 3. ročník

Německý jazyk I.

3.ročník

Německý jazyk I - 3. ročník

Anglický jazyk II.

3.ročník

Anglický jazyk II - 3.ročník

Německý jazyk II.

3.ročník

Německý jazyk II - 3. ročník

Občanská nauka

1.ročník

Člověk a hospodářství

Občanská nauka

3.ročník

Člověk a hospodářství

Matematika

3.ročník

Práce s daty v praktických úlohách

Matematika

3.ročník

Pravděpodobnost v praktických úlohách

Informační a komunikační
technologie

3.ročník

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením

Ekonomika

2.ročník

Zaměstnanci

Technologie

1.ročník

Hygienické požadavky na provoz společného stravování

Technologie

1.ročník

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

Technologie

3.ročník

Základy technologie přípravy pokrmů

Stolničení

1.ročník

Základy obsluhy a Odbytová střediska

Stolničení

2.ročník

Základy obsluhy

Komunikace ve službách

3.ročník

Písemná komunikace, využití techniky v komunikaci

Komunikace ve službách

3.ročník

Marketing

Informační a komunikační technologie
Pokryto předmětem

Český jazyk
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Informační a komunikační technologie
Technologie
Stolničení
Odborný výcvik

Integrace do výuky

Český jazyk

3. ročník

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

Charakteristika ŠVP

Občanská nauka

3. ročník

Člověk jako občan

Základy přírodních věd

1. ročník

Základy biologie

Základy přírodních věd

1. ročník

Člověk a životní prostředí

Informační a komunikační
technologie

1. ročník

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením

Informační a komunikační
technologie

2. ročník

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením

Informační a komunikační
technologie

3. ročník

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením

Technologie

3. ročník

Základy technologie přípravy pokrmů

Stolničení

2. ročník

Odbyt

Odborný výcvik

2. ročník

Základy obsluhy, Obsluha

Odborný výcvik

3. ročník

Základy obsluhy, Obsluha

Učební plán

5 Učební plán
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205,
Čáslavská 205, 537 01 Chrudim

Název ŠVP

Kuchař - číšník

Platnost

od 1. 9. 2018

Délka studia v letech:

3.0

Kód a název oboru

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Forma vzdělávání

denní forma vzdělávání

Ročník
Celkem hodin

Předmět

1.

2.

3.

Český jazyk

2

2

1

5

162

2

2

2

6

192

2

1

1

4

129

1

1

1

3

96

1

1

1

3

96

Matematika

2

1

1

4

129

Tělesná výchova

1

1

1

3

96

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

96

Ekonomika

1

1

1

3

96

Potraviny a výživa

1

2

1

4

129

Technologie

2

3

2

7

225

Stolničení

1

1

3

5

156

1

1

30

Anglický/ německý jazyk I 1
Německý/ anglický jazyk II

2

Občanská nauka
Základy přírodních věd

3

Komunikace ve službách
Odborný výcvik
Teoretické vyučování
Celkem

SUMA za studium

15 17,5 17,5 50

1598

17,0 17,0 17,0 51,0

1632

32 34,5 34,5 101

3230

*Cizojazyčná komunikace - projektový den

3 h.

3233

1

) V rámci jazykového vzdělávání vyučujeme dva cizí jazyky – anglický jazyk a německý jazyk.
Žák si na začátku vzdělávání volí jeden z nich. Tento jazyk je vyučován s hodinovou dotací 6
hodin (2 – 2 – 2).
)2 Anglický nebo německý jazyk s hodinovou dotací 4 hodiny (2 – 1 – 1 ). Pokud žák zvolil v pozn.
) 1 jazyk anglický, tento další cizí jazyk je německý a naopak.
)3 Přírodovědné vzdělávání se realizuje v předmětu Základy přírodních věd. Biologické a
ekologické vzdělávání v 1. ročníku, fyzikální vzdělávání ve 2. ročníku a chemické vzdělávání ve
3. ročníku. Hodinová dotace je v každém ročníku 1 hodina.

Přehled využití týdnů:

Učební plán

Kuchař, catering

Rozvržení RVP do ŠVP

Vzdělávací oblasti a obsahové
okruhy

Minimální počet
vyučovacích
hodin za celou
dobu vzdělávání

Celkem hodin

Předměty

Počet
za studium Celkem
hodin
v zděláv ací
Z toho
hodin za
disponibilních
oblasti a
za
studium
obsahov é
týden
okruhy

týdenních celkový

Jazykové vzdělávání a
komunikace

český jazyk

3

dva cizí jazyky

96

Český jazyk
Anglický/německý jazyk

3
6

0
0

192

4

0

129

3

0

96

96

Základy přírodních věd

3

0

96

96

Matematika

4

0

129

129

98

98

321

Společenskovědní vzdělávání

3

320 Německý/anglický jazyk
96 Občanská nauka

Přírodovědné vzdělávání

3

96

4

128

Estetické vzdělávání

2

64

Český jazyk

2

0

64

64

Vzdělávání pro zdraví

3

96

Tělesná výchova

3

0

96

96

Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích

3

96

Informační a komunikační
technologie

3

0

96

96

Ekonomické vzdělávání

3

96

Ekonomika

3

0

96

96

Potraviny a výživa

4

1

129

7

0

225

32,0

32,0

1046

4,5

1,5

141

Odborný výcvik
Komunikace ve
službách
Odborný výcvik

17,5

13,5

535,5

1

0

30

0,5

0

17

Stolničení

0,5

0

15

*Cizojazyčná komunikace - projektový den

3

Matematické vzdělávání

Výroba pokrmů

10

10

320 Technologie
Odborný výcvik

Odbyt a obsluha

Komunikace ve službách

7

2

224 Stolničení

64

Disponibilní hodiny

43

1376

0

0

Celkem

96

3072

101,0

48,0

3233,0

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
SMILE verze 3.2.0

1400

677

65

3233,0

Učební osnovy
6.1.1 Český jazyk

6 Učební osnovy
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205,
Čáslavská 205, 537 01 Chrudim

Název ŠVP

Kuchař - číšník

Platnost

od 1. 9. 2018

Délka studia v letech:

3.0

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Forma vzdělávání

denní forma vzdělávání

Kód a název oboru

6.1 Jazykové vzdělávání a komunikace, estetické vzdělávání
6.1.1 Český jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

2

1

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Český jazyk
Počet hodin výuky: 162 (66+66+30)

Pojetí předmětu:
Učivo vychází z RVP ze vzdělávací oblasti Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a Estetické vzdělávání.
Estetické vzdělávání je v celkovém počtu 64 hodin a je rozčleněno do tří ročníků.
Výuka předmětu se skládá ze dvou částí, které se vzájemně doplňují:
• vzdělávání a komunikace v českém jazyce, která má celkem tři části - zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností, komunikační a slohová výchova a práce s textem a získávání informací
• estetické vzdělávání, které se skládá také ze tří částí - umění a literatura, práce s literárním textem a kultura
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí
se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační
kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a
výměně informací. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení
tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje
jazykový projev žáků.
Dělení hodin na jazykové a literární bude určeno žákům na začátku školního roku.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
• uplatňovat mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;
• využívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle,
formulovali a obhajovali své názory;
• chápat význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;
• získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich
uživatele;
• vypěstovat si potřebu samostatné četby;
• uplatňovat ve svém životním stylu estetická hlediska;
• pochopit význam umění v životě člověka a utvořili si kladný vztah k materiálním i duchovním hodnotám
Přínos k realizaci klíčových kompentencí průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
• Kompetence k učení je realizována různými způsoby práce s textem, efektivním vyhledáváním a zpracováním
informací z různých zdrojů, z odborné i umělecké literatury.
• Kompetence k řešení problémů je realizována aktivizačními metodami, formou řízené diskuze vedoucí k
uvědomění si souvislostí a jejich aplikací do reálného života.
• Komunikativní kompetence je realizována vyjadřováním, které je v souladu se zásadami kultury projevu a

Učební osnovy
6.1.1 Český jazyk

chování. Rozvíjí samostatné vyjadřovací schopnosti, souvislý projev, schopnost obhájit vlastní názor.
Realizace průřezových témat a mezipředmětové vztahy jsou uvedeny u bloků učiva.
Strategie výuky:
Předmět se vyučuje v 1., ve 2. i ve 3. ročníku, je rozdělen do několika celků. Žáci jsou motivováni k samostatné
práci a spolupráci. Učivo je rozfázováno do postupných kroků. K tomu, aby si žáci znalosti pevně ukotvily v
dlouhodobé paměti, je používáno řízené procvičování. Během výuky je používáno - frontální výklad, práce ve
skupinách, samostatná práce žáků s texty, využití moderních vyučovacích metod, vyhledávání informací na PC,
párová výuka. Během výuky jsou používány metody slovní - výklad, vypravování, rozhovor, názorně
demonstrační s využitím didaktické techniky a dalších pomůcek, práce s odbornou literaturou, aktivizační,
problémová metoda a reproduktivní metoda.
Způsob hodnocení žáků
Hodnotí se písemný i ústní projevy žáků. V každém ročníku je zařazena jedna kontrolní slohová práce. Průběžně
jsou zařazovány jiné druhy kontrolních činností, jako jsou diktáty, doplňovací cvičení, jazykové rozbory, testy,
ústní zkoušení. Hodnocení žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve
školním řádu.

1. ročník
2 týdně, P

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
• v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
národní jazyk a jeho útvary
jazyková kultura
hlavní principy českého pravopisu: psaní y - i v základu slova
(vyjmenovaná slova), zdvojené souhlásky, skupiny bě-, pě-, vě-, mě-

• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka

Komunikační a slohová výchova
komunikační situace, komunikační strategie
druhy řečnických projevů: projevy mluvené a psané: jazykové
prostředky, kompozice mluveného projevu, technika mluvení respirace, artikulace, fonace, frázování
slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
vyprávění: podstata vypravování, kompozice vypravování, slohové
rozvrstvení jazykových prostředků, osnova

• přednese krátký projev
• vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
• charakterizuje základní slohové postupy uměleckého stylu
• rozumí obsahu textu i jeho částí
• zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je a
přistupuje k nim kriticky

Práce s textem a získávání informací
druhy a žánry textu
techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v
textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu zpětná
reprodukce textu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS
Průřezové téma je realizováno v tematickém
okruhu národní jazyk a jeho útvary formou
diskuze o důležitosti mateřského jazyka,
kultuře projevu a národní hrdosti. V rámci
komunikační a slohové výchovy se žáci vedou
k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí,
sebeodpovědnosti a schopnosti morálního
úsudku; byli připraveni klást si základní
existenční otázky a uměli hledat odpovědi a
řešení.
ČŽP
V celku Práce s textem lze využít články se
zaměřením na životní prostředí a vést žáky k
tomu, aby pochopili souvislosti mezi různými
jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi
lokálními, regionálními a globálními problémy
a aby se zaměřili na dovednost vyjadřovat a
zdůvodňovat své názory, zprostředkovávat
informace, obhajovat řešení problematiky
životního prostředí a působit pozitivním
směrem na jednání a postoje druhých lidí.
ČSP
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Učební osnovy
6.1.1 Český jazyk

Žáci se učí formulovat vlastní priority, jsou
vedeni při práci s informacemi k tomu, aby si
uvědomili význam vzdělání a učení pro život,
aby se orientovali v profesních příležitostech
a aby se naučili písemně i verbálně
komunikovat s potenciálními zaměstnavateli.

Estetické vzdělávání
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře
• na příkladech objasní výsledky lidské činnosti z různých oblastí
umění
• rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů
• postihne sémantický význam textu
• porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území

Umění a literatura
umění jako specifická výpověď o skutečnosti
hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby: počátky
slovesného umění
středověká literatura, renesance a humanismus, baroko, klasicismus,
národní obrození
aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě v období:
středověku, renesanci a humanismu, baroku, klasicismu, národním
obrození
Práce s literárním textem
základy teorie literatury: funkce literatury
metody intepretace textu: próza, práce s texty
četba a interpretace literárního textu z období: počátky slovesného
umění, středověká literatura, renesance a humanismus, baroko,
klasicismus, národní obrození
Literární druhy a žánry ve vybraných dílech národní a světové
literatury v období: počátky slovesného umění, středověká literatura,
renesance a humanismus, baroko, klasicismus, národní obrození
Kultura
kulturní instituce v ČR a v regionu
lidové umění a užitá tvorba
kultura národností na našem území

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS
V celku Kultura jsou žáci vedeni k tomu, aby
se byli ochotni angažovat nejen ve vlastní
prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve
prospěch lidí v jiných zemích a na jiných
kontinentech; aby si vážili materiálních a
duchovních hodnot a snažili se je zachovat
pro budoucí generace.

1. ročník

Učební osnovy
6.1.1 Český jazyk

2. ročník
2 týdně, P

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce
Dotace učebního bloku: 50
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v soustavě jazyků
• používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie
• řídí se zásadami správné výslovnosti
• nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak
• odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového
• rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový útvar
• klade otázky a vhodně formulovat odpovědi
• pořizuje z odborného textu výpisky
• samostatně zpracovává informace
• používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů

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

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP
Průřezové téma Člověk a svět práce je
realizováno v tématu slovní zásoba vzhledem
k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie,
žáci diskutují o využití odborné terminologie v
praktickém profesním životě.

2. ročník

Estetické vzdělávání
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře
• vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl
• rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů
• postihne sémantický význam textu
• text interpretuje a debatuje o něm
• popíše vhodné společenské chování v dané situaci

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
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Učební osnovy
6.1.1 Český jazyk

3. ročník

3. ročník
1 týdně, P

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se ve výstavbě textu
• v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví
• odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
• vytvoří základní útvary administrativního stylu
• vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
• vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)
• vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska
• posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu
• orientuje se ve službách knihoven
• orientuje se v denním tisku a tisku podle svých zájmů

Průřezová témata

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska,
stavba a tvorba komunikátu: význam větné stavby pro porozumění
textu, stavba textu
Komunikační a slohová výchova
Vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i
nepřipravené: emoční aspekty jazyka, vztahy podřízenosti a
nadřízenosti, komunikační situace a strategie, účel a cíl jednání,
průběh rozhovoru, udržení pozornosti
Projevy administrativní, jejich základní znaky, postupy a prostředky
(životopis, jednoduché úřední dokumenty, krátké informační útvary,
zápis z porady)
Práce s textem a získávání informací
Informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná
periodika, internet
získávání a zpracovávání informací z textu administrativního, jejich
třídění a hodnocení

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT
Průřezové téma je realizováno praktickým
vyhledáváním informací na internetu v
útvarech administrativního funkčního stylu,
žáci vyhledávají různé druhy životopisu, který
samostatně zpracují.

Estetické vzdělávání
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání
Žák:
• uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře
• samostatně vyhledává informace v této oblasti
• vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi
• postihne sémantický význam textu
• text interpretuje a debatuje o něm
• orientuje se v nabídce kulturních institucí

Učivo
Umění a literatura
hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby: poezie,
próza a drama 20.století v české literatuře, poezie, próza a drama
20. století ve světové literatuře
Práce s literárním textem
literární druhy a žánry ve vybraných dílech národní a světové
literatury 20.století
četba a interpretace literárního textu z období 20.století národní
a světové literatury
Kultura
estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě předmětů používaných
v běžném životě

Učební osnovy
6.2.1 Anglický jazyk I.

6.2 Jazykové vzdělávání a komunikace
6.2.1 Anglický jazyk I.
1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

2

2

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk
Počet hodin výuky: 192 (66+66+60)

Pojetí předmětu
Vzdělávání v cizím jazyce se z hlediska obecných cílů a didaktického pojetí předmětu významně podílí na přípravě
žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností
cizího jazyka jako nástroje dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky
k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti
o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich schopnost domluvit se a učit se po celý život.
Učí je vnímavosti ke kultuře, schopnosti užívat způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur.
Anglický jazyk zahrnuje vzdělávací oblast Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce a obsahový okruh
Komunikace ve službách.
V rámci cizojazyčné komunikace z tohoto důvodu proběhne projektový den zaměřený na komunikaci s hostem v
cizím jazyce v rozsahu 3 hodin. Je zařazen do 3. ročníku podle organizačních možností školy a vykázán v třídní
knize.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory a informace týkající se známých témat
všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační strategie a jazykové
prostředky; vyjadřovat srozumitelně hlavní myšlenky;
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného textu, využívat text jako zdroj poznání i jako
prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky využívat ke komunikaci;
− pracovat se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i s dalšími zdroji informací v cizím jazyce včetně
internetu, využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných
vědomostí a dovedností;
− efektivně se učit cizí jazyk; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu
cizího jazyka;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve
vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP a směřuje k osvojení úrovně jazykových znalostí a komunikativních
dovedností, která odpovídá výstupní úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 960 lexikálních jednotek za studium. Z toho odborná terminologie
tvoří nejméně 20% slovní zásoby za studium.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli aplikovat a vzájemně propojovat poznatky průřezových témat. Popis
realizace průřezových témat a mezipředmětových vztahů je uveden u bloků učiva.
V rámci předmětu realizujeme následující klíčové kompetence, k jejichž realizaci jsou přínosné níže popsané
metody výuky:
- komunikativní kompetence - je realizována pomocí diskusních metod, kdy se žák seznamuje s novými
poznatky, vytváří si vlastní názor, který zároveň musí obhájit, dále je realizována metodami situačními, které jsou
zaměřeny na praxi a řešení konkrétních situací
- kompetence k učení - je realizována pomocí diskusních metod, pozorování, porovnávání výsledků a vyvozování
společných závěrů

Učební osnovy
6.2.1 Anglický jazyk I.

- kompetence k řešení problémů - je realizována pomocí situačních a inscenačních metod, které vychází z
reálných situací, aby žáci byli připraveni na praktický život
- kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi - jsou
realizovány pomocí práce s Internetem, využívání elektronických slovníků
Ve vyučovacích hodinách je kladen velký důraz na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním,
samostatný ústní projev a psaní.
- receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
- produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky
- produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod.
- jednoduchý překlad
- interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností
- interakce ústní
- interakce písemná
Nejčastěji využíváme následující strategie výuky: výklad, písemný projev - i s využitím pracovních listů - práce
s knihou, monolog (např. popis, vypravování), dialog s učitelem i se spolužákem. Převládajícími formami výuky
je frontální práce, práce ve dvojicích, samostatná práce, popř. práce ve skupinkách. Individuální vyučování
využíváme zejména v konzultačních hodinách. K podpoře výuky jazyků pracujeme s multimediálními výukovými
programy a internetem, rozvíjíme a využíváme nabízené evropské programy. Rovněž integrujeme odborný jazyk
do výuky, zapojujeme žáky do projektů a soutěží a podle organizačních možností školy pořádáme výlety do
zahraničí.
Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce
Způsob hodnocení žáků
Řídí se pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu. Důraz se klade na
hloubku porozumění učivu, schopnost aplikovat poznatky v praxi, samostatně pracovat a tvořit. Způsoby
hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení (formou ústní pochvaly) či využívání
bodového systému, který se převádí do klasifikace. Dále se zařazují didaktické testy, souvislé písemné projevy
žáků, kratší písemné práce po zvládnutí tematického celku, zadávají se domácí úlohy. Je uplatňován individuální
přístup, zejména k žákům se specifickými poruchami učení.

Učební osnovy
6.2.1 Anglický jazyk I.

1. ročník

1.ročník

2 týdně, V

Anglický jazyk I - 1. ročník
Dotace učebního bloku: 66
Výsledky vzdělávání
Žák:
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a krátkým rozhovorům
rodilých mluvčích pronášeným zřetelně spisovým jazykem i s
obsahem několika snadno odhadnutelných výrazů
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně
jednoduchých textů odborných, orientuje se v textu, v textu
nalezne důležité informace, hlavní i vedlejší myšlenky
• vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické
podobě a umí přeložit přiměřený text
• reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a v
jednoduchých pracovních situacích v rozsahu aktivně osvojených
jazykových prostředků, dokáže si vyžádat a podat jednoduchou
informaci, sdělit své stanovisko
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či
sdělení nebo zpomalení tempa řeči
• zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z
vyslechnutého nebo přečteného textu, samostatně, popř. s pomocí
slovníku a jiných jazykových příruček, zformuluje vlastní myšlenky
ve formě krátkého sdělení, jednoduchého popisu, vyprávění,
osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání
• rozlišuje základní zvukové prostředky, vyslovuje co nejblíže
přirozené výslovnosti
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka,
dodržuje základní pravopisné normy
• používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací

Učivo
1 Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů:
oprava chyb, pravdivé x nepravdivé informace, doplňování informací,
výběr odpovědí
- receptivní řečová dovednost zraková
čtení a práce s textem dle tematických okruhů včetně odborného
- produktivní řečová dovednost ústní
mluvení zaměřené situačně a tematicky
upevňování správné výslovnosti
- produktivní řečová dovednost písemná
texty dle tematických okruhů
jednoduchý popis osoby
psaní sms
- jednoduchý překlad
texty dle tematických okruhů
- interakce ústní
interaktivní řečové dovednosti
rozhovor (střídání receptivních a produktivních řečových dovedností)
vedení stručného rozhovoru o sobě a jiných osobách
uvedení do společnosti
rozhovory dle tematických okruhů
- interakce písemná
zápis do diáře - výměna informací
2 Jazykové prostředky
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
transkripční znaky
souhlásky a samohlásky
tiché hlásky
přízvuk, intonace
anglická abeceda (hláskování)
- slovní zásoba a její tvoření (rozvoj obecné a odborné slovní
zásoby)
Oblečení a barvy
Moje rodina
Denní režim
Peníze
Zelenina
Ovoce
Koření a bylinky
Polévky a omáčky
Přílohy
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
členy (určitý a neurčitý - základní použití)
základní číslovky (1-10)
základní číslovky (11-20)
množné číslo podstatných jmen (pravidelné, nepravidelné)
přivlastňovací pád
přivlastňovací zájmena
základní tázací zájmena
časování slovesa být (kladné věty, zápory, otázky - slovosled v
doplňovacích a zjišťovacích otázkách)
ukazovací zájmena
sloveso have x have got (kladné věty, zápory, slovosled v
doplňovacích a zjišťovacích otázkách)
časování sloves v přítomném čase prostém (kladné věty, zápory,
otázky - doplňovací a zjišťovací)
zápor významových sloves
časové výrazy s předložkami at, in, on a další předložkové vazby
- grafická podoba jazyka a pravopis
funkce apostrofu
přivlastňovací pád
stažené tvary sloves
3 Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
- tematické okruhy: osobní údaje, každodenní život, volný čas a
zábava, vzdělání, nakupování
- komunikační situace: představení se, vyjádření souhlasu a
nesouhlasu, získávání a poskytování informací v oblasti osobní,
veřejné, vzdělávací
nakupování zboží, vstupenek, jízdenek
- jazykové funkce: obraty k zahájení a ukončení komunikace,
pozdrav, poděkování, vyjadření času v angličtině, jazyk ve třídě
4 Poznatky o zemích studovaného jazyka
názvy států a národností
země dané jazykové oblasti

Učební osnovy
6.2.1 Anglický jazyk I.

1.ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Občanská nauka

Průřezové téma "Občan v demokratické
společnosti" je realizováno v tématu Moje
rodina formou diskuze, písemného popisu
osoby a vedení stručného hovoru o sobě a
jednotlivých členech rodiny.

1. ročník
Člověk v lidském společenství

přesahy z učebních bloků:

Učební osnovy
6.2.1 Anglický jazyk I.

2. ročník
2 týdně, V

Anglický jazyk I - 2. ročník
Dotace učebního bloku: 66
Výsledky vzdělávání
Žák:
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a krátkým rozhovorům
rodilých mluvčích pronášeným zřetelně spisovým jazykem i s
obsahem několika snadno odhadnutelných výrazů
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně
jednoduchých textů odborných, orientuje se v textu, v textu
nalezne důležité informace, hlavní i vedlejší myšlenky
• vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické
podobě a umí přeložit přiměřený text
• reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a v
jednoduchých pracovních situacích v rozsahu aktivně osvojených
jazykových prostředků, dokáže si vyžádat a podat jednoduchou
informaci, sdělit své stanovisko
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či
sdělení nebo zpomalení tempa řeči
• vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo
zážitky ze svého prostředí
• rozlišuje základní zvukové prostředky
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka,
dodržuje základní pravopisné normy
• používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací

Učivo
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

Učební osnovy
6.2.1 Anglický jazyk I.

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

2. ročník

Průřezová témata
ODS
Průřezové téma "Občan v demokratické
společnosti" je realizováno v tématu Dopravní
prostředky a město formou diskuze. Žáci také
vedou rozhovor v informačním centru a
požádají o pomoc. Téma Dům a domov je
realizováno prostřednictvím diskuze.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Učební osnovy
6.2.1 Anglický jazyk I.

3. ročník
2 týdně, V

3. ročník

Anglický jazyk I - 3. ročník
Dotace učebního bloku: 60
Výsledky vzdělávání
Žák:
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně
jednoduchých textů odborných, orientuje se v textu, v textu
nalezne důležité informace hlavní i vedlejší myšlenky
• vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo
zážitky ze svého prostředí
• zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z
vyslechnutého nebo přečteného textu, samostatně, popř. s pomocí
slovníku a jiných jazykových příruček, zformuluje vlastní myšlenky
ve formě krátkého sdělení, jednoduchého popisu, vyprávění,
osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání
• vhodně aplikuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v
rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a
vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka,
dodržuje základní pravopisné normy
• vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, pohotově a
vhodně řeší každodenní snadno předvídatelné řečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se pracovní činnosti
• prokazuje faktické znalosti především o základních geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků z oboru, a
to v porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka
• charakterizuje základní společenské zvyklosti a sociokulturní
specifika zemí daného jazyka ve srovnání se zvyklostmi v České
republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci a při řešení problémů i
v jiných vyučovacích předmětech
• vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného jazyka a
využívá je pro porozumění textu i ve vlastním projevu

Učivo
1 Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů:
oprava chyb, pravdivé x nepravdivé informace, doplňování
informací, výběr odpovědí
- receptivní řečová dovednost zraková
čtení a práce s textem dle tematických okruhů včetně odborného
porovnání informací v různých textech
- produktivní řečová dovednost ústní
mluvení zaměřené situačně a tematicky
upevňování správné výslovnosti
popis přípravy pokrmu (příprava k závěrečné zkoušce)
- produktivní řečová dovednost písemná
zpracování textu dle tematických okruhů
obchodní nebo oficiální dopis
popis přípravy pokrmu (příprava k závěrečné zkoušce)
- jednoduchý překlad
texty dle tematických okruhů
- interakce ústní
interaktivní řečové dovednosti
rozhovor dle tematických okruhů (střídání receptivních a
produktivních řečových dovedností)
sjednání schůzky
blahopřání
vedení rozhovoru o sobě a jiných osobách
- interakce písemná
zápis do diáře - výměna informací
2 Jazykové prostředky
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
přízvuk, intonace
výslovnost specifických jevů (-ed, nepravidelná slovesa, -er, -est)
- slovní zásoba a její tvoření (rozvoj obecné a odborné slovní
zásoby)
Cestování
Roční období, měsíce, počasí
Svátky
Kuchyňské náčiní
Vybavení kuchyně
Předkrmy
Vaječná jídla
Moučná jídla
Činnosti v minulosti
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
Stupňování přídavných jmen
Budoucí čas will + be going to
Řadové číslovky
Doplňující otázky k informacím
Minulý čas slovesa to be
Minulý čas prostý
Souvětí podřadné
- grafická podoba jazyka a pravopis
Plné a stažené tvary sloves
3 Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
- tematické okruhy: Práce a zaměstnání, životopis, péče o zdraví,
návštěva lékaře
- komunikační situace: jednání s budoucím zaměstnavatelem,
metody placení, získávání a poskytování informací v oblasti osobní,
veřejné, vzdělávací a pracovní
- jazykové funkce: odmítnutí, vyjádření povinnosti, zklamání, naděje,
obavy, radosti, porovnání vlastností a úrovně kvality věcí, vyjádření
plánů a představ do budoucnosti, vyjádření náhlých rozhodnutí o
budoucnosti, vyprávění příběhu
4 Poznatky o zemích studovaného jazyka
vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání
země (zemí) příslušné jazykové oblasti, její (jejich) kultury (včetně
umění a literatury), tradic a společenských zvyklostí

Učební osnovy
6.2.2 Německý jazyk I.

3. ročník

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Občanská nauka

Průřezové téma "Občan v demokratické
společnosti" je realizováno v tématu
Cestování formou diskuze.
ČSP
Průřezové téma "Člověk a svět práce" je
realizováno v tématu Práce a zaměstnání
formou diskuze, napsáním obchodního dopisu
a při ústním sjednání schůzky.

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Člověk jako občan
Tělesná výchova
3. ročník
Péče o zdraví
Technologie
3. ročník
Základy technologie přípravy pokrmů
Odborný výcvik
3. ročník
Technologie přípravy pokrmů

Projektový den - Komunikace ve službách
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• komunikuje s hosty i v cizím jazyce

Navázání a ukončení kontaktu s hostem
Stížnost
Omluva
Jídelní lístek
Popis zvoleného pokrmu

6.2.2 Německý jazyk I.
1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

2

2

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk
Počet hodin výuky: 192 (66+66+60)

Pojetí vyučovacího předmětu:
Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť
vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího jazyka jako nástroje dorozumění v situacích
každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci
včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti
žáků, rozvíjí jejich schopnost domluvit se a učit se po celý život. Učí je vnímavosti ke kultuře, schopnosti užívat
způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur.
Německý jazyk zahrnuje vzdělávací oblast Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce a obsahový okruh
Komunikace ve službách (realizováno ve 3. ročníku v rámci projektového dne v rozsahu 3 hodiny).
Strategie výuky:

Učební osnovy
6.2.2 Německý jazyk I.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory a informace týkající se známých témat
všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační strategie a jazykové
prostředky; vyjadřovat srozumitelně hlavní myšlenky;
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného textu, využívat text jako zdroj poznání i jako
prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky využívat ke komunikaci;
− pracovat se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i s dalšími zdroji informací v cizím jazyce včetně
internetu, využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných
vědomostí a dovedností;
− efektivně se učit cizí jazyk; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu
cizího jazyka;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve
vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP a směřuje k osvojení úrovně jazykových znalostí a komunikativních
dovedností, která odpovídá výstupní úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 960 lexikálních jednotek za studium. Z toho odborná terminologie
tvoří nejméně 20% slovní zásoby za studium.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
V rámci předmětu realizujeme tyto klíčové kompetence:
• komunikativní kompetence - je realizována pomocí diskusních metod, kdy se žák seznamuje s novými
poznatky, vytváří si vlastní názor, který zároveň musí obhájit, dále je realizována metodami situačními, které jsou
zaměřeny na praxi a řešení konkrétních situací
• kompetence k učení - je realizována pomocí diskusních metod, pozorování, porovnávání výsledků a
vyvozování společných závěrů
• kompetence k řešení problémů - je realizována pomocí situačních a inscenačních metod, které vychází z
reálných situací, aby žáci byli připraveni na praktický život
• kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi - jsou
realizovány pomocí práce s Internetem, využívání elektronických slovníků
Ve vyučovacích hodinách je kladen velký důraz na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním,
samostatný ústní projev a psaní.
- receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
- produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky
- produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod.
- jednoduchý překlad
- interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností
- interakce ústní
- interakce písemná
Popis realizace průřezových témat a mezipředmětových vztahů je uveden u bloků učiva.
Strategie výuky:
Nejčastěji využíváme následující metody: výklad, písemný projev - i s využitím pracovních listů – práce s knihou,
monolog (např. popis, vypravování), dialog s učitelem i se spolužákem. Převládajícími formami výuky je frontální
práce, práce ve dvojicích, samostatná práce, popř. práce ve skupinkách. Individuální vyučování využíváme
zejména v konzultačních hodinách.
Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce
Způsoby hodnocení:
Hodnocení žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu.
Důraz se klade na hloubku porozumění učivu, schopnost aplikovat poznatky v praxi, samostatně pracovat a tvořit.
Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení (formou ústní pochvaly) či využívání
bodového systému, který se převádí do klasifikace. Dále se zařazují didaktické testy, souvislé písemné projevy
žáků, kratší písemné práce po zvládnutí tematického celku, zadávají se domácí úlohy. Je uplatňován individuální
přístup, zejména k žákům se specifickými poruchami učení.

Učební osnovy
6.2.2 Německý jazyk I.

1. ročník
2 týdně, V

Německý jazyk I – 1.ročník
Dotace učebního bloku: 66
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně
jednoduchých textů odborných, orientuje se v textu, v textu
nalezne důležité informace hlavní i vedlejší myšlenky
• vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické
podobě a umí přeložit přiměřený text
• reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a v
jednoduchých pracovních situacích v rozsahu aktivně osvojených
jazykových prostředků, dokáže si vyžádat a podat jednoduchou
informaci, sdělit své stanovisko
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či
sdělení nebo zpomalení tempa řeči
• rozlišuje zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co
nejblíže přirozené výslovnost
• vhodně aplikuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v
rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a
vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka,
dodržuje základní pravopisné normy
• používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
• vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, pohotově a
vhodně řeší každodenní snadno předvídatelné řečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se pracovní činnosti
• charakterizuje základní společenské zvyklosti a sociokulturní
specifika zemí daného jazyka ve srovnání se zvyklostmi v České
republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci a při řešení problémů i
v jiných vyučovacích předmětech

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 rodině
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
interakce písemná
- představení sebe a jiné osoby
2. Jazykové prostředky
výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- upevňování správné výslovnosti, německá abeceda, výslovnost
specifických jevů, přízvuk
- slovní zásoba a její tvoření
- rozvoj běžné slovní zásoby, pozdravy, obraty při seznámení, vítání,
loučení
- oblečení, barvy
- rodina
- odborná terminologie (pečivo, nápoje, základní potraviny, polévky,
ovoce, zelenina, saláty)
gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- časování sloves (pomocných a pravidelných) v přítomném čase
- pořádek slov v německé větě
- vyjádření záporu
- přivlastňovací zájmena
grafická podoba jazyka a pravopis
- pravopis specifických jevů, odlišnosti českého a německého jazyka
3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
tematické okruhy:
- osobní údaje
- dům a domov
- jídlo a nápoje
komunikační situace:
- získávání a poskytování informací v oblasti osobní
- nakupování zboží, občerstvení
jazykové funkce:
- obraty při zahájení a ukončení komunikace
- pozdrav
- vyjádření souhlasu a nesouhlasu
4. Poznatky o zemích
informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí
o České republice
- základní geografické znalosti
- národní jídla a nápoje

1. ročník
Průřezová témata
ODS
Průřezové téma "Občan v demokratické
společnosti" je realizováno v tematickém
okruhu - osobní údaje a v komunikační situaci
- získávání a poskytování informací v oblasti
osobní formou diskuse a zamyšlení o
rozsahu poskytování osobních údajů a
informací.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Učební osnovy
6.2.2 Německý jazyk I.

2. ročník
2 týdně, V

2. ročník

Německý jazyk I – 2.ročník
Dotace učebního bloku: 66
Výsledky vzdělávání
Žák:
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně
jednoduchých textů odborných, orientuje se v textu, v textu
nalezne důležité informace hlavní i vedlejší myšlenky
• vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické
podobě a umí přeložit přiměřený text
• reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a v
jednoduchých pracovních situacích v rozsahu aktivně osvojených
jazykových prostředků, dokáže si vyžádat a podat jednoduchou
informaci, sdělit své stanovisko
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či
sdělení nebo zpomalení tempa řeči
• zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z
vyslechnutého nebo přečteného textu, samostatně, popř. s pomocí
slovníku a jiných jazykových příruček, zformuluje vlastní myšlenky
ve formě krátkého sdělení, jednoduchého popisu, vyprávění,
osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co
nejblíže přirozené výslovnosti
• vhodně aplikuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v
rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a
vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
• vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného jazyka a
využívá je pro porozumění textu i ve vlastním projevu
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka,
dodržuje základní pravopisné normy
• používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
• vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, pohotově a
vhodně řeší každodenní snadno předvídatelné řečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se pracovní činnosti
• prokazuje faktické znalosti především o základních geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků z oboru, a
to v porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka

Učivo
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, roční období, měsíce,
dny
- 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
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
- nakupování
- služby
- Česká republika
komunikační situace:
- získávání a poskytování informací v oblasti veřejné, vzdělávací a
pracovní
- nakupování 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

Učební osnovy
6.2.2 Německý jazyk I.

3. ročník
2 týdně, V

3. ročník

Německý jazyk I – 3.ročník
Dotace učebního bloku: 60
Výsledky vzdělávání
Žák:
• prokazuje faktické znalosti především o základních geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků z oboru, a
to v porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a krátkým rozhovorům
rodilých mluvčích pronášeným zřetelně spisovým jazykem i s
obsahem několika snadno odhadnutelných výrazů
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně
jednoduchých textů odborných, orientuje se v textu, v textu
nalezne důležité informace hlavní i vedlejší myšlenky
• vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické
podobě a umí přeložit přiměřený text
• reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a v
jednoduchých pracovních situacích v rozsahu aktivně osvojených
jazykových prostředků, dokáže si vyžádat a podat jednoduchou
informaci, sdělit své stanovisko
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či
sdělení nebo zpomalení tempa řeči
• vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo
zážitky ze svého prostředí
• zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z
vyslechnutého nebo přečteného textu, samostatně, popř. s pomocí
slovníku a jiných jazykových příruček, zformuluje vlastní myšlenky
ve formě krátkého sdělení, jednoduchého popisu, vyprávění,
osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co
nejblíže přirozené výslovnosti
• vhodně aplikuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v
rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a
vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
• vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného jazyka a
využívá je pro porozumění textu i ve vlastním projevu
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka,
dodržuje základní pravopisné normy
• používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
• vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, pohotově a
vhodně řeší každodenní snadno předvídatelné řečové situace i
jednoduché a typické situace týkající se pracovní činnosti

Učivo
1. Řečové dovednosti
receptivní řečová dovednost sluchová
poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů
- přiřazování informace, doplňování informace, výběr z několika
možností, odpověď na otázky
receptivní řečová dovednost zraková
čtení a práce s textem včetně odborného
- čtení 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, anotací, ..
- texty dle tematických okruhů, krátký text o sobě a o své práci,
vyplnění formuláře
jednoduchý překlad
- texty dle tematických celků
interaktivní řečové dovednosti
střídání receptivních a produktivních činností
- rozhovor s přáteli, s hostem
interakce ústní
- dotazy na čas, zaměstnání
interakce písemná
- e-mail, odpověď na e-mail, vyplnění dotazníku
2. Jazykové prostředky
výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- upevňování správné výslovnosti
slovní zásoba a její tvoření
- rozvoj běžné slovní zásoby, zdraví, tělo, cestovní ruch, doprava a
dopravní prostředky
- odborná terminologie (jídelní a nápojový lístek, nádobí, zařízení
provozovny, fráze z oboru)
gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- časování způsobových sloves, sloves s odlučitelnými a
neodlučitelnými předponami v přítomném čase
- vazba es gibt
- minulý čas vybraných sloves
grafická podoba jazyka a pravopis
- pravopis specifických jevů, odlišnosti českého a německého jazyka
3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
tematické okruhy:
- cestování
- péče o zdraví
- vzdělávání
- životopis
- práce a zaměstnání
- země dané jazykové oblasti (Německo, Rakousko, Švýcarsko)
komunikační situace:
- získávání a poskytování informací v oblasti veřejné, vzdělávací a
pracovní
- uvedení do společnosti
- objednávka v restauraci
- jednání s budoucím zaměstnavatelem
- dotazy v informačním středisku a na ulici v neznámém městě
- oficiální nebo obchodní dopis
jazykové funkce:
- vyjádření odmítnutí, zklamání, obavy
- vyjádření radosti, naděje
4. Poznatky o zemích
vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru
k poznání zemí příslušné jazykové oblasti, jejich kultury
(včetně umění a literatury), tradic a společenských zvyklostí
- svátky
- národní jídla a nápoje
- významné osobnosti

Učební osnovy
6.2.3 Anglický jazyk II.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP
Průřezové téma "Člověk a svět práce" je
realizováno v tematickém okruhu - práce a
zaměstnání a v komunikační situaci získávání a poskytování informací v oblasti
veřejné, vzdělávací a pracovní formou
diskuse a výměny informací o pracovních
příležitostech
a
možnostech
hledání
zaměstnání.

Projektový den
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• komunikuje s hosty i v cizím jazyce

Přijetí hosta
Převzetí objednávky
Podávání jídel a nápojů
Zúčtování a inkaso
Rozloučení s hostem

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Komunikace ve službách
3. ročník
Písemná komunikace, využití techniky
v komunikaci

6.2.3 Anglický jazyk II.
1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

1

1

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk
Počet hodin výuky: 129 (66+33+30)

Pojetí předmětu:
Tento předmět je vyučován jako druhý cizí jazyk v případě, že si žák zvolil jako první cizí jazyk - jazyk německý.
Vzdělávání v dalším cizím jazyce z hlediska obecných cílů a didaktického pojetí předmětu navazuje na RVP ZV
a rozšiřuje jazykové znalosti a dovednosti. Z hlediska obecných cílů a didaktického pojetí předmětu se stejně jako
u vzdělávání v prvním cizím jazyce či mateřském jazyce významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v
multikulturní společnosti, neboť vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího jazyka jako nástroje
dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i
nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá
k formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich schopnost domluvit se a učit se po celý život. Učí je vnímavosti ke
kultuře, schopnosti užívat způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− uplatňovat vhodně společenské normy prvního kontaktu se zákazníky;
− porozumět základním užívaným frázím osobního i pracovního života;
− používat aktivně základní slovní obraty zvoleného oboru a jednoduchým, ale důstojným způsobem komunikovat
se zákazníky;
− využívat informační zdroje (internet, média) a multimediální programy ke studiu jazyka i k dalšímu
prohlubování svých všeobecných dovedností a vědomostí;
− učit se cizí jazyk s využitím vědomostí, dovedností a zkušeností získaných při učení se mateřského jazyka;

Učební osnovy
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− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve
vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP a směřuje k osvojení úrovně jazykových znalostí a komunikativních
dovedností, která odpovídá výstupní úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Odborná terminologie tvoří nejméně 15% slovní zásoby za studium.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli aplikovat a vzájemně propojovat poznatky průřezových témat. Popis
realizace průřezových témat a mezipředmětových vztahů je uveden u bloků učiva.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mimopředmětových vztahů:
V rámci předmětu realizujeme následující klíčové kompetence, k jejichž realizaci jsou přínosné níže popsané
metody výuky:
- komunikativní kompetence - je realizována pomocí diskusních metod, kdy se žák seznamuje s novými
poznatky, vytváří si vlastní názor, který zároveň musí obhájit, dále je realizována metodami situačními, které jsou
zaměřeny na praxi a řešení konkrétních situací
- kompetence k učení - je realizována pomocí diskusních metod, pozorování, porovnávání výsledků a vyvozování
společných závěrů
- kompetence k řešení problémů - je realizována pomocí situačních a inscenačních metod, které vychází z
reálných situací, aby žáci byli připraveni na praktický život
- kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi - jsou
realizovány pomocí práce s Internetem, využívání elektronických slovníků
Ve vyučovacích hodinách je kladen velký důraz na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním,
samostatný ústní projev a psaní.
- receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
- produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky
- produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod.
- jednoduchý překlad
- interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností
- interakce ústní
- interakce písemná
Strategie výuky:
Nejčastěji využíváme: výklad, písemný projev - i s využitím pracovních listů - práce s knihou, monolog (např.
popis, vypravování), dialog s učitelem i se spolužákem. Převládajícími formami výuky je frontální práce, práce
ve dvojicích, samostatná práce, popř. práce ve skupinkách. Individuální vyučování využíváme zejména v
konzultačních hodinách. K podpoře výuky jazyků pracujeme s multimediálními výukovými program a internetem,
rozvíjíme a využíváme nabízené evropské programy. Rovněž integrujeme odborný jazyk do výuky, zapojujeme
žáky do projektů a soutěží a podle organizačních možností školy pořádáme výlety do zahraničí.
Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce
Způsob hodnocení žáků:
Řídí se pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu. Důraz se klade na
hloubku porozumění učivu, schopnost aplikovat poznatky v praxi, samostatně pracovat a tvořit. Způsoby
hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení (formou ústní pochvaly) či využívání
bodového systému, který se převádí do klasifikace. Dále se zařazují didaktické testy, souvislé písemné projevy
žáků, kratší písemné práce po zvládnutí tematického celku, zadávají se domácí úlohy. Je uplatňován individuální
přístup, zejména k žákům se specifickými poruchami učení.

Učební osnovy
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1. ročník
2 týdně, V

Anglický jazyk II - 1. ročník
Dotace učebního bloku: 66
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí jednoduchým pokynům a sdělením
• reaguje adekvátně a s porozuměním na pracovní pokyny
• čte jednoduché texty, návody a nápisy a orientuje se v textu
• čte nahlas s porozuměním a se správnou výslovností
• používá překladové slovníky v tištěné i elektronické podobě
• sdělí ústně základní osobní údaje a jednoduché informace
pracovního charakteru
• poznamená si základní body jednoduchého sdělení a
zprostředkuje předání informací e-mailem nebo ústně
• vyplní písemně formulář, přijme a zapíše objednávku, předá
jednoduchý telefonický vzkaz, apod.
• je-li vyzván, zapojí se do konverzace rodilých mluvčích
(zákazníků), a poskytne jim požadované informace nebo údaje,
pokud zákazníci hovoří zřetelně a pomaleji
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu či
sdělení, o zpomalení tempa řeči
• osloví zákazníka, nabídne mu službu nebo produkt
• zeptá se na spokojenost zákazníka
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co
nejblíže přirozené výslovnosti
• používá slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou
minimální odbornou slovní zásobu ze svého oboru
• uplatňuje v písemném projevu osvojené základní pravopisné
normy
• používá jednoduché věty, dodržuje větnou stavbu

1 Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů:
oprava chyb, pravdivé x nepravdivé informace, doplňování informací,
výběr odpovědí
- receptivní řečová dovednost zraková
čtení a práce s textem dle tematických okruhů včetně odborného
- produktivní řečová dovednost ústní
mluvení zaměřené situačně a tematicky
upevňování správné výslovnosti
- produktivní řečová dovednost písemná
texty dle tematických okruhů
jednoduchý popis osoby
psaní sms
- jednoduchý překlad
texty dle tematických okruhů
- interakce ústní
interaktivní řečové dovednosti
rozhovor (střídání receptivních a produktivních řečových činností)
vedení stručného rozhovoru o sobě a jiných osobách
uvedení do společnosti
rozhovory dle tematických okruhů
- interakce písemná
zápis do diáře
2 Jazykové prostředky
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
anglická abeceda (hláskování)
- slovní zásoba a její tvoření (rozvoj obecné a odborné slovní
zásoby)
Obečení a barvy
Moje rodina
Denní režim
Peníze
Zelenina
Ovoce
Koření a bylinky
Polévky a omáčky
Přílohy
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
člen určitý a neurčitý
základní číslovky
množné číslo podstatných jmen
osobní zájmena, ukazovací zájmena
sloveso "to be"
slovosled v anglické větě
přivlastňování, přivlastňovací zájmena
předložky s časovými údaji, předložky místa
rozkazovací způsob ve 2. osobě
čas přítomný prostý
sloveso "have got"
slovesa citové preference, gerundium
- grafická podoba jazyka a pravopis
funkce apostrofu
přivlastňovací pád
3 Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
- tematické okruhy: osobní údaje, každodenní život, volný čas a
zábava, vzdělání, nakupování
- komunikační situace: představení se, vyjádření souhlasu a
nesouhlasu, získávání a poskytování informací v oblasti osobní,
veřejné, vzdělávací
- jazykové funkce: obraty k zahájení a ukončení komunikace,
pozdravy, blahopřání, poděkování, jazyk ve třídě, vyjádření času v
angličtině
4 Poznatky o zemích studovaného jazyka
názvy států a národností a jejich umístění na mapě
země dané jazykové oblasti

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Občanská nauka

Průřezové téma "Občan v demokratické
společnosti" je realizováno v tématu Moje
rodina formou diskuze, písemného popisu
osoby a vedení stručného hovoru o sobě a
jednotlivých členech rodiny.

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Člověk v lidském společenství

1. ročník

Učební osnovy
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2. ročník
1 týdně, V

Anglický jazyk II - 2. ročník
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání
Žák:
• reaguje adekvátně a s porozuměním na pracovní pokyny
• čte nahlas s porozuměním a se správnou výslovností
• vyplní písemně formulář, přijme a zapíše objednávku, předá
jednoduchý telefonický vzkaz, apod.
• osloví zákazníka, nabídne mu službu nebo produkt
• omluví se zákazníkovi za nedostatek nebo chybu
• zeptá se na spokojenost zákazníka
• zapojuje se do konverzace, pokud se jedná o známé nebo
zajímavé téma
• vyjadřuje se ústně i písemně ke známým a dobře procvičeným
tématům, v pracovní oblasti řeší snadno předvídatelné nebo
typické situace týkající se pracovní činnosti
• uplatňuje v písemném projevu osvojené základní pravopisné
normy
• používá slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou
minimální odbornou slovní zásobu ze svého oboru

Učivo
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
poslech - oprava chyb, pravdivé x nepravdivé informace, doplňování
informací, výběr z odpovědí, odpovědi na otázky
- receptivní řečová dovednost zraková
práce s texty dle tematických okruhů (včetně odborných textů)
vyřízení objednávky
- produktivní řečová dovednost ústní
mluvení zaměřené situačně a tematicky
- produktivní řečová dovednost písemná
texty dle tematických okruhů
příprava menu
- jednoduchý překlad
texty dle tematických okruhů
příprava pokrmů (recept)
- interakce ústní
rozhovor (střídání receptivních a produktivních řečových činností)
rozhovory dle tematických okruhů
rozhovor s hostem
přijetí a vyřízení objednávky
rozhovor v informačním centru, ve sportovním centru (zjišťování
informací)
požádání (o pomoc)
- interakce písemná
neformální email
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)
Dopravní prostředky, město - přídavná jména pro orientaci na
neznámém místě
Dům a domov
Domácí práce
Stolní náčiní
Alkoholické a nealkoholické nápoje (nápojový lístek)
Činnosti v kuchyni, Příprava pokrmu
Druhy masa
Ryby a dary moře
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
gerundium, infinitiv
there is / there are
způsobová slovesa a jejich použití
způsobové sloveso can / can´t
frekvenční příslovce v přítomném čase prostém
přítomný čas průběhový
předmětné tvary zájmen
- grafická podoba jazyka a pravopis
stažené tvary sloves
3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
- tematické okruhy:
dům a domov
cestování
služby
jídlo a nápoje
- komunikační situace:
získávání a poskytování informací v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací
nakupování jízdenek a vstupenek, zboží, občerstvení
dotazy na ulici v neznámém městě / v informačním středisku
(zjišťování informací)
informování se na služby, objednávka služby
objednávka v restauraci, uvedení do společnosti
- jazykové funkce
prosba, žádost, projev radosti, odmítnutí
4. Poznatky o zemích studovaného jazyka
Česká republika, informace ze sociokulturního prostředí příslušných
jazykových oblastí v kontextu znalostí o České republice
nápoje typické v Británii
srovnání českých a britských jídel

Učební osnovy
6.2.3 Anglický jazyk II.

2. ročník

Průřezová témata
ODS
Průřezové téma "Občan v demokratické
společnosti" je realizováno v tématu Dopravní
prostředky a město formou diskuze. Žáci také
vedou rozhovor v informačním centru a
požádají o pomoc. Téma Dům a domov je
realizováno prostřednictvím diskuze.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Učební osnovy
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3. ročník
1 týdně, V

3. ročník

Anglický jazyk II - 3.ročník
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání
Žák:
• při komunikaci vhodně uplatňuje základní společenské zvyklosti a
respektuje kulturní specifika a tradice zemí daného jazyka
• uplatňuje vybrané poznatky potřebné pro obor, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka
• hovoří o své práci, zpracuje si na počítači svůj životopis k
pracovnímu pohovoru
• prokazuje základní znalosti zeměpisné i demografické,
hospodářské, i politické o zemích dané jazykové oblasti

Učivo
1 Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů:
oprava chyb, pravdivé x nepravdivé informace, doplňování informací,
výběr odpovědí
- receptivní řečová dovednost zraková
čtení a práce s textem dle tematických okruhů včetně odborného
- produktivní řečová dovednost ústní
mluvení zaměřené situačně a tematicky
upevňování správné výslovnosti
- produktivní řečová dovednost písemná
zpracování textu dle tematických okruhů
zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací,
apod.
oficiální nebo obchodní dopis
vzkaz
recept
- jednoduchý překlad
texty dle tematických okruhů
- interakce ústní
interaktivní řečové dovednosti
rozhovor dle tematických okruhů (střídání receptivních a produktivních
řečových činností)
sjednání schůzky
rozhovor se zákazníkem
- interakce písemná
žádost o zaměstnání
2 Jazykové prostředky
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
přízvuk, intonace
- slovní zásoba a její tvoření (rozvoj obecné a odborné slovní
zásoby)
Cestování
Zdraví
Roční období a názvy měsíců
Počasí
Činnosti v minulosti
Kuchyňské náčiní, vybavení kuchyně
Předkrmy, vaječná jídla
Moučná jídla a dezerty
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
Ukazovací zájmena
Stupňování přídavných jmen
Slovesa have to a must
Budoucí čas will + be going to
Minulý čas slovesa to be
Minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves
- grafická podoba jazyka a pravopis
Plné a stažené tvary sloves
3 Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
- tematické okruhy: práce a zaměstnání, životopis, péče o zdraví,
Česká republika, země dané jazykové oblasti
- komunikační situace: jednání s budoucím zaměstnavatelem,
metody placení, získávání a poskytování informací v oblasti osobní,
veřejné, vzdělávací a pracovní
- jazykové funkce: odmítnutí, vyjádření povinnosti, zklamání, naděje,
obavy, vyjádření plánů a představ do budoucnosti, vyjádření náhlých
rozhodnutí o budoucnosti, vyprávění příběhu, odmítnutí
4 Poznatky o zemích studovaného jazyka
vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání
země (zemí) příslušné jazykové oblasti, její (jejich) kultury (včetně
umění a literatury), tradic a společenských zvyklostí
srovnání britské a americké angličtiny
měny
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Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Občanská nauka

Průřezové téma "Občan v demokratické
společnosti" je realizováno v tématu
Cestování formou diskuze.
ČSP
Průřezové téma "Člověk a svět práce" je
realizováno v tématu Práce a zaměstnání
formou diskuze, napsáním obchodního dopisu
a při ústním sjednání schůzky.

3. ročník
Člověk jako občan
Odborný výcvik
3. ročník
Technologie přípravy pokrmů

6.2.4 Německý jazyk II.
1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

1

1

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk
Počet hodin výuky: 129 (66+33+30)

Pojetí vyučovacího předmětu:
Tento předmět je vyučován jako druhý cizí jazyk v případě, že si žák zvolil jako první cizí jazyk - jazyk anglický.
Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť
vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího jazyka jako nástroje dorozumění v situacích
každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci
včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti
žáků, rozvíjí jejich schopnost domluvit se a učit se po celý život. Učí je vnímavosti ke kultuře, schopnosti užívat
způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur.
Strategie výuky:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory a informace týkající se známých témat všeobecných
i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační strategie a jazykové prostředky;
vyjadřovat srozumitelně hlavní myšlenky;
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného textu, využívat text jako zdroj poznání i jako
prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky využívat ke komunikaci;
− pracovat se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i s dalšími zdroji informací v cizím jazyce včetně
internetu, využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných
vědomostí a dovedností;
− efektivně se učit cizí jazyk; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu
cizího jazyka;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve
vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.
Vzdělávání v dalším cizím jazyce navazuje na RVP a směřuje k osvojení úrovně jazykových znalostí a
komunikativních dovedností, která odpovídá výstupní úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
V rámci předmětu realizujeme tyto klíčové kompetence:
• komunikativní kompetence - je realizována pomocí diskusních metod, kdy se žák seznamuje s novými
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poznatky, vytváří si vlastní názor, který zároveň musí obhájit, dále je realizována metodami situačními, které
jsou zaměřeny na praxi a řešení konkrétních situací
• kompetence k učení - je realizována pomocí diskusních metod, pozorování, porovnávání výsledků a
vyvozování společných závěrů
• kompetence k řešení problémů - je realizována pomocí situačních a inscenačních metod, které vychází z
reálných situací, aby žáci byli připraveni na praktický život
• kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi - jsou
realizovány pomocí práce s Internetem, vužívání elektronických slovníků
Ve vyučovacích hodinách je kladen velký důraz na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním,
samostatný ústní projev a psaní.
- receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
- receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
- produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky
- produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod.
- jednoduchý překlad
- interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností
- interakce ústní
- interakce písemná
Popis realizace průřezových témat a mezipředmětových vztahů je uveden u bloků učiva.
Strategie výuky:
Nejčastěji využíváme následující metody: výklad, písemný projev - i s využitím pracovních listů – práce s knihou,
monolog (např. popis, vypravování), dialog s učitelem i se spolužákem. Převládajícími formami výuky je frontální
práce, práce ve dvojicích, samostatná práce, popř. práce ve skupinkách. Individuální vyučování využíváme
zejména v konzultačních hodinách.
Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce
Způsob hodnocení žáků:
Hodnocení žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu.
Důraz se klade na hloubku porozumění učivu, schopnost aplikovat poznatky v praxi, samostatně pracovat a tvořit.
Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení (formou ústní pochvaly) či využívání
bodového systému, který se převádí do klasifikace. Dále se zařazují didaktické testy, souvislé písemné projevy
žáků, kratší písemné práce po zvládnutí tematického celku, zadávají se domácí úlohy. Je uplatňován individuální
přístup, zejména k žákům se specifickými poruchami učení.
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1. ročník
2 týdně, V

Německý jazyk II – 1.ročník
Dotace učebního bloku: 66
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí jednoduchým pokynům a sdělením
• reaguje adekvátně a s porozuměním na pracovní pokyny
• čte jednoduché texty, návody a nápisy a orientuje se v textu
• sdělí ústně základní osobní údaje a jednoduché informace
pracovního charakteru
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu či
sdělení, o zpomalení tempa řeči
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co
nejblíže přirozené výslovnosti
• používá slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou
minimální odbornou slovní zásobu ze svého oboru
• uplatňuje v písemném projevu osvojené základní pravopisné
normy
• používá jednoduché věty, dodržuje větnou stavbu
• vyjadřuje se ústně i písemně ke známým a dobře procvičeným
tématům, v pracovní oblasti řeší snadno předvídatelné nebo
typické situace týkající se pracovní činnosti
• uplatňuje vybrané poznatky potřebné pro obor, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka

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 rodině
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
interakce písemná
- představení sebe a jiné osoby
2. Jazykové prostředky
výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- upevňování správné výslovnosti, německá abeceda, výslovnost
specifických jevů, přízvuk
slovní zásoba a její tvoření
- rozvoj běžné slovní zásoby, pozdravy, obraty při seznámení, vítání,
loučení
- oblečení, barvy
- rodina
- odborná terminologie (pečivo, nápoje, základní potraviny, polévky,
ovoce, zelenina, saláty)
gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- časování sloves (pomocných a pravidelných) v přítomném čase
- pořádek slov v německé větě
- vyjádření záporu
- přivlastňovací zájmena
grafická podoba jazyka a pravopis
- pravopis specifických jevů, odlišnosti českého a německého jazyka
3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
tematické okruhy:
- osobní údaje
- dům a domov
komunikační situace:
- získávání a poskytování informací v oblasti osobní
- nakupování zboží, občerstvení
jazykové funkce:
- obraty při zahájení a ukončení komunikace
- pozdrav
- vyjádření souhlasu a nesouhlasu
4. Poznatky o zemích
informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí
o České republice
- základní geografické znalosti
- národní jídla a nápoje

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS
Průřezové téma "Občan v demokratické
společnosti" je realizováno v tematickém
okruhu - osobní údaje a v komunikační situaci
- získávání a poskytování informací v oblasti
osobní formou diskuse a zamyšlení o
rozsahu poskytování osobních údajů a
informací.

1. ročník
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2. ročník
1 týdně, V

Německý jazyk II – 2.ročník
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání
Žák:
• rozumí jednoduchým pokynům a sdělením
• reaguje adekvátně a s porozuměním na pracovní pokyny
• čte jednoduché texty, návody a nápisy a orientuje se v textu
• používá překladové slovníky v tištěné i elektronické podobě
• sdělí ústně základní osobní údaje a jednoduché informace
pracovního charakteru
• poznamená si základní body jednoduchého sdělení a
zprostředkuje předání informací e-mailem nebo ústně
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu či
sdělení, o zpomalení tempa řeči
• osloví zákazníka, nabídne mu službu nebo produkt
• zeptá se na spokojenost zákazníka
• omluví se zákazníkovi za nedostatek nebo chybu
• zapojuje se do konverzace, pokud se jedná o známé nebo
zajímavé téma
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co
nejblíže přirozené výslovnosti
• používá slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou
minimální odbornou slovní zásobu ze svého oboru
• uplatňuje v písemném projevu osvojené základní pravopisné
normy
• používá jednoduché věty, dodržuje větnou stavbu
• vyjadřuje se ústně i písemně ke známým a dobře procvičeným
tématům, v pracovní oblasti řeší snadno předvídatelné nebo
typické situace týkající se pracovní činnosti
• uplatňuje vybrané poznatky potřebné pro obor, a to v porovnání s
reáliemi mateřské země a jazyka

Učivo
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
- nakupování
- jídlo a nápoje
- služby
- Česká republika
komunikační situace:
- získávání a poskytování informací v oblasti veřejné, vzdělávací a
pracovní
- nakupování 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

2. ročník
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3. ročník
1 týdně, V

3. ročník

Německý jazyk II – 3.ročník
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání
Žák:
• rozumí jednoduchým pokynům a sdělením
• reaguje adekvátně a s porozuměním na pracovní pokyny
• čte nahlas s porozuměním a se správnou výslovností
• používá překladové slovníky v tištěné i elektronické podobě
• sdělí ústně základní osobní údaje a jednoduché informace
pracovního charakteru
• poznamená si základní body jednoduchého sdělení a
zprostředkuje předání informací e-mailem nebo ústně
• vyplní písemně formulář, přijme a zapíše objednávku, předá
jednoduchý telefonický vzkaz, apod.
• je-li vyzván, zapojí se do konverzace rodilých mluvčích
(zákazníků), a poskytne jim požadované informace nebo údaje,
pokud zákazníci hovoří zřetelně a pomaleji
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu či
sdělení, o zpomalení tempa řeči
• osloví zákazníka, nabídne mu službu nebo produkt
• zeptá se na spokojenost zákazníka
• omluví se zákazníkovi za nedostatek nebo chybu
• hovoří o své práci, zpracuje si na počítači svůj životopis k
pracovnímu pohovoru
• zapojuje se do konverzace, pokud se jedná o známé nebo
zajímavé téma
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co
nejblíže přirozené výslovnosti
• používá slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou
minimální odbornou slovní zásobu ze svého oboru
• uplatňuje v písemném projevu osvojené základní pravopisné
normy
• používá jednoduché věty, dodržuje větnou stavbu
• vyjadřuje se ústně i písemně ke známým a dobře procvičeným
tématům, v pracovní oblasti řeší snadno předvídatelné nebo
typické situace týkající se pracovní činnosti
• prokazuje základní znalosti zeměpisné i demografické,
hospodářské, i politické o zemích dané jazykové oblasti
• při komunikaci vhodně uplatňuje základní společenské zvyklosti a
respektuje kulturní specifika a tradice zemí daného jazyka

Učivo
1.Řečové dovednosti
receptivní řečová dovednost sluchová
poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů
- přiřazování informace, doplňování informace, výběr z několika
možností, odpověď na otázky
receptivní řečová dovednost zraková
čtení a práce s textem včetně odborného
- čtení 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, anotací,..
- texty dle tematických okruhů, krátký text o sobě a o své práci,
vyplnění formuláře
jednoduchý překlad
- texty dle tematických celků
interaktivní řečové dovednosti
střídání receptivních a produktivních činností
- rozhovor s přáteli, s hostem
interakce ústní
- dotazy na čas, zaměstnání
interakce písemná
- e-mail, odpověď na e-mail, vyplnění dotazníku
2. Jazykové prostředky
výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- upevňování správné výslovnosti
slovní zásoba a její tvoření
- rozvoj běžné slovní zásoby, zdraví, tělo, cestovní ruch, doprava a
dopravní prostředky
- roční období, měsíce, dny
- odborná terminologie (jídelní a nápojový lístek, nádobí, zařízení
provozovny, fráze z oboru)
gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- časování způsobových sloves, sloves s odlučitelnými a
neodlučitelnými předponami v přítomném čase
- minulý čas vybraných sloves
grafická podoba jazyka a pravopis
- pravopis specifických jevů, odlišnosti českého a německého jazyka
3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
tematické okruhy:
- cestování
- péče o zdraví
- vzdělávání
- životopis
- práce a zaměstnání
- země dané jazykové oblasti (Německo, Rakousko, Švýcarsko)
komunikační situace:
- získávání a poskytování informací v oblasti veřejné, vzdělávací a
pracovní
- uvedení do společnosti
- objednávka v restauraci
- jednání s budoucím zaměstnavatelem
- dotazy v informačním středisku a na ulici v neznámém městě
- oficiální nebo obchodní dopis
jazykové funkce:
- vyjádření odmítnutí, zklamání, obavy
- vyjádření radosti, naděje
4. Poznatky o zemích
vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru
k poznání zemí příslušné jazykové oblast, jejich kultury (včetně
umění a literatury), tradic a společenských zvyklostí
- svátky
- národní jídla a nápoje
- významné osobnosti

Učební osnovy
6.3.1 Občanská nauka

3. ročník

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP
Průřezové téma "Člověk a svět práce" je
realizováno v tematickém okruhu - práce a
zaměstnání a v komunikační situaci získávání a poskytování informací v oblasti
veřejné, vzdělávací a pracovní formou
diskuse a výměny informací o pracovních
příležitostech
a
možnostech
hledání
zaměstnání.

6.3 Společenskovědní vzdělávání
6.3.1 Občanská nauka
1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

1

1

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Občanská nauka
Počet hodin výuky: 96 (33+33+30)

Pojetí předmětu:
Cílem je připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti. Výchova k demokratickému
občanství směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými lidmi a
informovanými aktivními občany svého demokratického státu, aby jednali odpovědně a uvážlivě nejen ku
vlastnímu prospěchu, ale též pro veřejný zájem a prospěch. Žáci se učí porozumět společnosti a světu, kde žijí,
uvědomovat si vlastní identitu a nenechat se manipulovat.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− využívat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a s různými institucemi,
při řešení praktických otázek svého politického a občanského rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých
problémů osobního, právního a sociálního charakteru;
− získávat a hodnotit informace z různých zdrojů
Vzdělávání v občanském základu usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí a
hodnot:
− jednat odpovědně a žít čestně;
− vážit si demokracie a svobody, preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když má
demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita...),
− jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva,
chápat meze lidské svobody a tolerance
− přemýšlet o skutečnosti kolem sebe, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat;
− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;
− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné, jako sebe sama – tedy oprostit
se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, netolerantního jednání a nesnášenlivosti;
− zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat ekologicky;
− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně

Učební osnovy
6.3.1 Občanská nauka

− jednat odpovědně a solidárně
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
V rámci předmětu realizujeme tyto klíčové kompetence:
- kompetence k učení - je realizována pomocí diskusních metod, pozorování, porovnávání výsledků a vyvozování
společných závěrů
- kompetence k řešení problémů - je realizována pomocí situačních a inscenačních metod, které vychází z reálných
situací, aby žáci byli připraveni na praktický život
- komunikativní kompetence - je realizována pomocí diskusních metod, které mají vést k utváření vlastních názorů
a k jejich obhajobě a zároveň k rozvíjení a zlepšování sociálních vztahů
- personální a sociální kompetence - je realizována pomocí didaktických her, diskusí a inscenačních metod, které
se povětšinou uplatňují ve skupinovém vyučování, aby si žáci osvojili základní pravidla mezilidských vztahů,
dokázali řešit konflikty a byli tolerantní k odlišným názorům
- občanské kompetence a kulturní povědomí - jsou realizovány pomocí diskusních a situačních metod, které mají
vést k upevňování vlastního názoru na utváření občanské společnosti. Důležitým prvkem jsou také besed s
odborníky, návštěvy kulturních akcí apod.
- kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - jsou realizovány pomocí situačních metod,
besed s odborníky, diskusí a návštěvou úřadu práce.
Popis realizace průřezových témat a mezipředmětových vztahů je uveden u bloků učiva.
Strategie výuky:
Základními metodami výuky jsou výklad s diskusí, didaktické hry, vysvětlování a demonstrace modelových
situací s použitím moderních vyučovacích metod. V krátkých časových blocích zařazujeme opakování a
systematizaci učiva s důrazem na sledování aktuálního politického a společenského dění. Zjišťujeme míru
zvládnutí učiva a poskytujeme žákům podporu při řešení náročnějších úloh či při individuální potřebě osvojení
učiva.
Formy výuky:
- frontální výuka
- skupinová práce
Metody výuky:
- slovní - výklad, vypravování, dialog
- názorně demonstrační - využití didaktické techniky a dalších pomůcek
- práce s odbornou literaturou
Způsob hodnocení žáků:
- hodnocení žáků je objektivní a řídí se pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve
školním řádu
- znalosti žáků se ověřují písemně i ústně
- přihlíží se ke schopnosti vyjádřit a objektivně obhájit svůj názor
- důraz je kladen na individuální přístup a pomoc, zejména žákům s vývojovými poruchami učení

1. ročník
1 týdně, P

1. ročník

Člověk v lidském společenství
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání
Žák:
• uvede, jaká práva a povinnosti pro něho vyplývají z jeho role v
rodině, ve škole, na pracovišti
• sestaví fiktivní odpovědný rozpočet životních nákladů
• popíše na základě pozorování lidí kolem sebe a informací z médií,
jak jsou lidé v současné české společnosti rozvrstveni z hlediska
národnosti, náboženství a sociálního postavení
• vysvětlí, proč sám sebe přiřazuje k určitému etniku (národu...)
• aplikuje zásady slušného chování v běžných životních situacích;
uvede příklady sousedské pomoci a spolupráce, lásky, přátelství a
dalších hodnot

Učivo
- lidská společnost a společenské skupiny, současná česká
společnost, její vrstvy
- sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
- odpovědnost, slušnost, optimismus a dobrý vztah k lidem jako základ
demokratického soužití v rodině a v širší komunitě
- hospodaření jednotlivce a rodiny, řešení krizových finančních situací,
sociální zajištění občanů

Učební osnovy
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Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk I.

ODS
Osobnost a její rozvoj + komunikace,
vyjednávání a řešení konfliktů jako základ
etického
rozvoje
člověka
pomocí
psychologických testů, diskuse a inscenace
modelových situací. Postavení jednotlivce ve
společnosti a členství ve společenských
skupinách jako základ osvojování občanských
ctností, jako jsou láska k lidem, soucítění,
přátelství, pomoc, odpovědnost, spolupráce
na základě diskusí, skupinového vyučování a
besed s odborníky. Fungování zdravé
demokratické
společnosti
na
základě
samostatné práce pomocí referátů a
sledování
aktuálního
politického
a
společenského dění (aktuality žáků v hodině).

1. ročník
Anglický jazyk I - 1. ročník
Anglický jazyk II.
Anglický jazyk II - 1. ročník

Člověk a právo
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše, čím se zabývá policie, soudy, advokacie a notářství
• uvede, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní
odpovědnost
• aplikuje postupy vhodného jednání, stane-li se svědkem nebo
obětí kriminálního jednání (šikana, lichva, násilí, vydírání...)

Průřezová témata

- právo a spravedlnost, právní stát, právní ochrana občanů, právní
vztahy
- soustava soudů v ČR, právnická povolání (notáři, advokáti, soudcové)
- trestní právo: trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření, orgány
činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, vyšetřovatel, soud)
- kriminalita páchaná na mladistvých a na dětech, kriminalita páchaná
mladistvými

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS
Občan - práva/povinnosti v běžném životě v
rámci vyučování a besed s odborníky (trestní
právo).

Člověk a hospodářství
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí, co má vliv na cenu zboží

- trh a jeho fungování (zboží, nabídka, poptávka, cena)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

Ekonomika

1. ročník

2. ročník

Hlavní oblasti světa práce, orientace v těchto
oblastech a zodpovědný výběr budoucího
povolání formou diskusí o kladech a záporech
jednotlivých povolání. Trh, pracovní trh
formou diskusí a sledováním aktuální situace
v médiích (aktuality žáků).

Základy tržní ekonomiky

Podnik, majetek podniku a
hospodaření podniku

1. ročník

Učební osnovy
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Člověk jako občan
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• definuje základní lidská práva, která jsou zakotvena v českých
zákonech- včetně práv dětí
• uvede, k čemu je pro občana dnešní doby prospěšný
demokratický stát a jaké má ke svému státu a jeho ostatním lidem
občan povinnosti
• uvede základní zásady a principy, na nich je založena demokracie

- základní hodnoty a principy demokracie
- lidská práva, jejich obhajování a možné zneužívání
- veřejný ochránce práv, práva dětí

• debatuje o zcela jednoznačném a mediálně známém porušení
principů nebo zásad demokracie
• popíše, kam se obrátit, když jsou lidská práva ohrožena
• uvádí příklady jednání, které demokracii ohrožuje ( sobectví,
korupce, kriminalita, násilí, neodpovědnost...)
• objasní, jak se mají řešit konflikty mezi vrstevníky a žáky, co se
rozumí šikanou a vandalismem a jaké mají tyto jevy důsledky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka

ODS
Základní hodnoty a principy demokracie a
ochrana lidských práv jako základního pilíře
kvalitních mezilidských vztahů a prosociálního
chování formou diskuse, modelových situací a
didaktických her, které mají v žácích vyvolávat
pocit zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za
druhé.

2. ročník
Člověk jako občan

Česká republika, Evropa a svět
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• nalezne ČR na mapě světa a Evropy, podle mapy popíše její
polohu a vyjmenuje sousední státy
• popíše státní symboly

Průřezová témata
ODS
Rozvíjení znalostí o vlastní zemi, podpora
vlastenectví (kladný přístup k rodné zemi a
jejím hodnotám) formou samostatné práce
žáků (prezentace, referáty) a využitím filmů.

- ČR a její sousedé
- české státní a národní symboly

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka
3. ročník
Česká republika, Evropa a svět

Učební osnovy
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2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

Člověk v lidském společenství
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho může vzniknout napětí
nebo konflikt mezi příslušníky většinové společnosti a
příslušníkem některé z menšin
• vysvětlí na příkladech osudu lidí (např. civilistů, zajatců, Židů,
Romů, příslušníků odboje...), jak si nacisté počínali na
okupovaných územích
• uvede konkrétní příklady ochrany menšin v demokratické
společnosti
• rozeznává zcela zřejmé konkrétní příklady ovlivňování veřejnosti
(např. v médiích, v reklamě, jednotlivými politiky...)
• na základě pozorování života kolem sebe a informací z médií
uvede příklady porušování genderové rovnosti (rovnosti mužů a
žen)
Průřezová témata

- rasy, národy a národnosti
- většina a menšiny ve společnosti - klady vzájemného obohacování
a problémy multikulturního soužití
- genocida v době druhé světové války, jmenovitě Slovanů, Židů, Romů
a politických odpůrců
- migrace v současném světě, migranti, azylanti
- postavení mužů a žen v rodině a ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS
Rozdělení společnosti a členství ve
společenských skupinách jako prostředek
obohacující život člověka v mezilidském
kontaktu
pomocí
situační
metody.
Multikulturní
soužití
v
demokratické
společnosti posilující solidaritu, toleranci i
odpovědnost každého jednotlivce formou
didaktických her a diskuse.

Člověk jako občan
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyjmenuje nejvýznamnější české politické strany
• uvede příklady extremismu, např. na základě mediálního
zpravodajství nebo pozorováním jednání lidí kolem sebe, vysvětlí,
proč jsou extremistické názory a jednání nebezpečné
• uvede konkrétní příklady pozitivní občanské angažovanosti
• vysvětlí, proč se uskutečňují svobodné volby a proč se jich lidé
mají zúčastnit, popíše, podle čeho se může občan orientovat, když
zvažuje nabídku politických stran
• v konkrétních příkladech ze života rozliší pozitivní jednání (tj.
jednání, které je v souladu s občanskými ctnostmi) od špatnéhonedemokratického jednání

- stát a jeho funkce
- ústava a politický systém ČR
- struktura veřejné správy, obecní a krajská samospráva
- politika, politické strany, volby, právo volit
- občanské ctnosti potřebné pro demokracii a multikulturní soužití,
občanská společnost
- politický radikalismus a exteremismus
- aktuální česká extremistická scéna a její symbolika
- mládež a extremismus

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Občanská nauka

Fungování
státu
na
demokratických
principech formou sledování aktuálního
politického a kulturního dění (aktuality žáků).

1. ročník
Člověk jako občan

přesahy z učebních bloků:

Učební osnovy
6.3.1 Občanská nauka

2. ročník

Člověk a právo
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči, mezi manželi,
vyhledá v této oblasti práva informace a pomoc při řešení
konkrétního problému

Průřezová témata

- manželé a partneři
- děti v rodině
- domácí násilí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS
Právní minimum potřebné pro soukromý život
(rodinné právo) formou diskusí, besed s
odborníky a samostatné práce žáků (referáty).

Člověk a hospodářství
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• objasní, jak zřídí peněžní účet, provádí bezhotovostní platbu,
sleduje pohyb peněz na svém účtu
• zjistí, jaké služby poskytuje peněžní ústav (banka, pojišťovna) a na
základě zjištěných informací posoudí, zda konkrétní služby jsou
pro něho únosné (např. půjčka), nebo nutné a výhodné
• vyhledá pomoc, ocitne-li se v tíživé sociální situaci

Průřezová témata

- služby peněžních ústavů
- peníze, hotovostní a bezhotovostní styk
- pomoc státu, charitativních a jiných institucí sociálně potřebným
občanům

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Ekonomika

ODS
Rozvíjení solidarity a tolerance u žáků pomoc
potřebným
formou
diskusí,
didaktických her a nácviku modelových
sociálních situací.

3. ročník
Daňová evidenční povinnost

Česká republika, Evropa a svět
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí, k jakým nadnárodním uskupením ČR patří a jaké jí z toho
plynou závazky
• uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, rozvojových a zemí velmi
chudých (včetně lokalizace na mapě)
• na příkladech z hospodářství, kulturní sféry nebo politiky popíše,
čemu se říká globalizace
• uvede hlavní problémy dnešního světa (globální problémy)

- současný svět: bohaté a chudé země, velmoci
- globalizace
- globální problémy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČŽP

Základy přírodních věd

Globální problémy - vytváření hodnot a
postojů ve vztahu k životnímu prostředí a
respektování udržitelného rozvoje formou
referátů žáků a sledování filmů s touto
tematikou.

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Člověk a životní prostředí

2. ročník

Učební osnovy
6.3.1 Občanská nauka

3. ročník
1 týdně, P

Člověk v lidském společenství
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše specifika některých náboženství, k nimž se hlásí obyvatelé
ČR a Evropy
• vysvětlí, čím mohou být nebezpečné některé náboženské sekty
a náboženská nesnášenlivost
Průřezová témata

- víra a atheismus
- náboženství a církve
- náboženská hnutí a sekty
- náboženský fundamentalismus

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS
Rozdělení soudobého světa a postavení ČR posilování vztahu k rodné zemi formou
sledování aktuální politické a společenské
situace a sledování pořadů a filmů na dané
téma. Morálka, kulturní a náboženské hodnoty
pomocí rozvíjení dobrých mezilidských vztahů
a posilování tolerance formou diskusí a
didaktických her.

Člověk jako občan
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, událostí a lidí v médiích
(mediální obsahy) přijímat kriticky
Průřezová témata

- svobodný přístup k informacím
- média (tisk, televize, rozhlas, internet), funkce médií
- kritický přístup k médiím
- média jako zdroj zábavy a poučení

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk I.

IKT
Posouzení vlivu komunikačních prostředků na
život člověka formou samostatné s využitím
médií a následné diskuse.

3. ročník
Anglický jazyk I - 3. ročník
Anglický jazyk II.

ODS

Anglický jazyk II - 3.ročník

Schopnost orientovat se v mediálních
obsazích a jejich kritické hodnocení formou
práce s médii (aktuality studentů).

Člověk a právo
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše postup reklamace koupeného zboží nebo služby

- právo a mravní odpovědnost v běžném životě
- vlastnictví, smlouvy, odpovědnost za škodu

• zjistí z textu fiktivní smlouvy běžné v praktickém životě ( např. o
koupi zboží, cestovním zájezdu, pojištění), jaké mu z ní vyplývají
povinnosti a práva
Průřezová témata
ODS
Osvojení právního minima pro soukromý a
občanský život formou diskusí a besed s
odborníky.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Učební osnovy
6.3.1 Občanská nauka

Člověk a hospodářství
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyhledá nabídky zaměstnání, kontaktuje případného
zaměstnavatele a úřad práce, prezentuje své pracovní dovednosti
a zkušenosti
• popíše, co má obsahovat pracovní smlouva
• vyhledá poučení a pomoc v pracovněprávních záležitostech
• zkontroluje si, zda jeho mzda a pracovní zařazení odpovídají
pracovní smlouvě a jiným písemně dohodnutým podmínkám
• vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a zdravotní pojištění

- hledání zaměstnání, služby úřadů práce
- nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace
- vznik, změna a ukončení pracovního poměru
- povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele
- druhy škod, předcházení škodám, odpovědnost za škodu
- mzda časová a úkolová
- sociální a zdravotní pojištění
- daně, daňové přiznání

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

Pracovní
poměr,
pracovní
legislativa,
uvědomění si charakteristických znaků práce
a zvoleného oboru, možné alternativy pro
uplatnění po studiu, možnost dalšího
vzdělávání a sebeprezentace na trhu práce
formou diskusí a besed s odborníky na úřadu
práce.

2. ročník
Zaměstnanci
3. ročník
Peníze, mzdy, daně, pojistné
Daňová evidenční povinnost

Česká republika, Evropa a svět
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti a výhody z členství v
EU plynou našim občanům
• na příkladu (z médií nebo z jiných zdrojů) vysvětlí, jakých metod
používají teroristé a za jakým účelem
• lokalizuje na mapě světa ohniska napětí v soudobém světě

- ČR a evropská integrace
- ohniska napětí a bojů v soudobém světě
- nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve světě

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Občanská nauka

Česká republika jako součást demokraticky
fungujících organizací formou sledování
aktuálního politického a společenského dění
(aktuality) a diskuse. Výuka ke svobodě,
toleranci a odpovědnosti formou diskusí a
didaktických her.

1. ročník
Česká republika, Evropa a svět

Učební osnovy
6.4.1 Základy přírodních věd

6.4 Přírodovědné vzdělávání
Charakteristika oblasti
Pojetí předmětu Základy přírodních věd:
Vzdělávací oblast Přírodovědné vzdělávání realizujeme v předmětu Základy přírodních věd. Biologické a
ekologické vzdělávání realizujeme v 1. ročníku, Fyzikální vzdělávání ve 2. ročníku a Chemické vzdělávání ve 3.
ročníku.
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování
žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé
přírodě.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i
občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s
přírodovědnou oblastí;
− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje;
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané
informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost
udržitelného rozvoje;
− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti;
− pozitivní postoj k přírodě;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.

6.4.1 Základy přírodních věd
1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

1

1

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Základy přírodních věd
Počet hodin výuky: 96 (33+33+30)

Pojetí předmětu:
Přírodovědné vzdělávání se realizuje v předmětu Základy přírodních věd. Biologické a ekologické vzdělávání v
1. ročníku, fyzikální vzdělávání ve 2. ročníku a chemické vzdělávání ve 3. ročníku. Hodinová dotace je v každém
ročníku 1 hodina.
Výuka biologie a ekologie přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení fungování biosféry, k formování
ohleduplného a odpovědného postoje k životnímu prostředí a vytváření pozitivního vztahu k zdravému životnímu
stylu.
V biologickém a ekologickém vzdělávání je kladen důraz především na znalosti, které lze využívat v profesním i
občanském životě, dále na kladení si otázek o okolním světě a vyhledávání k nim relevantních, na důkazech
založených, odpovědí.
Fyzikální vzdělávání přispívá k hlubšímu pochopení přírodovědných jevů, pojmů a zákonů a formování vztahů
žáků k přírodnímu prostředí.
Žáci postupně aplikují fyzikální zákony k objasňování fyzikálních jevů a k předvídání důsledků jejich působení.

Učební osnovy
6.4.1 Základy přírodních věd

Je kladen důraz na formulování myšlenek na základě osvojené odborné terminologie, pozorné pozorování a popis
jevů, správnou analýzu příčin a následků jevů, logické zdůvodňování vlastních závěrů a ověřování základních
hypotéz. Je kladen důraz na správné pochopení jevu na příkladech, správné používání fyzikálních pojmů i
jednotek. Vzdělávání je vedeno tak, aby žáci vysvětlili jevy v běžném životě i odborné praxi, aby dokázali
přírodních jevů využívat v úsporách energie, ochrany své i životního prostředí.
Chemické vzdělávání přispívá k uchopení hmotného světa specifickým způsobem, který navazuje na pohled z
hlediska fyzikálního a umožňuje popsat děje probíhající v živé i neživé přírodě a podrobněji pochopit přírodní
jevy z pohledu biologického. Jedním z nejdůležitějších výstupů chemického vzdělávání je dosáhnout schopnosti
posuzovat chemické látky z hlediska bezpečnosti a vlivu na živé organismy. Vzdělávání je vedeno tak, aby se žáci
orientovali v chemických látkách užívaných v běžném životě i odborné praxi, aby dokázali své znalosti uplatnit
ve prospěch svůj i k ochraně životního prostředí, aby chápali dodržování zásad udržitelného rozvoje a byli
motivováni k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.
Strategie výuky:
K podpoře spojení teorie se světem praktickým zařazujeme v předmětu praktické práce žáků. Jsou zařazovány v
rozsahu 2 prací za rok (hodiny z týdenní rezervy). Témata si zvolí vyučující podle aktuálních potřeb a individuality
třídy.
Způsob hodnocení žáků:
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení, písemné zkoušení
(orientační testy, testy s výběrem odpovědí, opakovací testy, znalostní prověrky, pracovní a experimentální listy
apod.). Hodnotí se i praktické práce žáků. Je kladen důraz na správnost, přesnost, schopnost samostatné aplikace
zákonů, pozorování a popisu, analýzy příčin a následku jevů atd. Hodnocení žáků se řídí pravidly pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Kompetence k učení realizujeme metodami výuky, které umožňují hodnotit výsledky vzdělávání žáků, posuzovat
jejich formulace myšlenek a závěrů, obzvláště při praktických pracích. Kompetence k řešení problémů realizujeme
aktivizačními metodami situačními s důrazem na aplikaci vědomostí do praxe, metodami heuristickými s důrazem
na objevování přiměřeného a vhodného obsahu učiva, aplikaci zákonitostí i při týmové spolupráci. Komunikativní
kompetence realizujeme pomocí diskusních metod s důrazem na používání odborné terminologie, vhodných
argumentů a řešení daného problému. Matematické kompetence realizujeme při výpočtech úloh, převádění
jednotek, logice úsudku, aplikaci poznaného.
Realizace průřezových témat a mezipředmětové vztahy jsou uvedeny u bloků učiva.

1. ročník
1 týdně, P

Učební osnovy
6.4.1 Základy přírodních věd

1. ročník

Základy biologie
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi

•
•
•
•
•
•
•

• vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav
• popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života
• vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou
• charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede rozdíly

vznik a vývoj života na Zemi
vlastnosti živých soustav
typy buněk
rozmanitost organismů a jejich charakteristika
dědičnost a proměnlivost
biologie člověka
zdraví a nemoc

• uvede základní skupiny organismů a porovná je
• objasní význam genetiky
• popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových
soustav
• vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního
stylu
• uvede příklady bakteriálních, virových a jiných onemocnění a
možnosti prevence
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Evoluce života na Zemi - diskuzí evoluce
člověka jako pochopení cesty ke kulturní
krajině.
IKT
Hledání a zpracování informací na I - NETU,
vytváření prezentací na daná témata.

1. ročník

1. ročník

Péče o zdraví

Péče o zdraví

Potraviny a výživa
1. ročník
Potraviny a nápoje
Technologie
1. ročník
Hygienické požadavky na provoz
společného stravování

Ekologie
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí základní ekologické pojmy
• charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, pedosféra,
hydrosféra) a biotické faktory prostředí (populace, společenstva,
ekosystémy)
• charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve společenstvu

•
•
•
•
•

základní ekologické pojmy
ekologické faktory prostředí
potravní řetězce
koloběh látek v přírodě a tok energie
typy krajiny

• uvede příklad potravního řetězce
• popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a
energetického
• charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem
Průřezová témata
ČŽP
Biosféra, krajina - žáci diskutují o fungování
životního prostředí.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Učební osnovy
6.4.1 Základy přírodních věd

1. ročník

Člověk a životní prostředí
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody
• hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního
prostředí
• charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho
zdraví
• charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prostředí
• popíše způsoby nakládání s odpady

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím
dopady činností člověka na životní prostředí
přírodní zdroje energie a surovin
odpady
globální problémy
ochrana přírody a krajiny
nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
zásady udržitelného rozvoje
odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí

• uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a
vyhledá informace o aktuální situaci
• uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu
• uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje
společnosti na ochranu přírody a prostředí
• vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních,
ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně
životního prostředí
• zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody,
krajiny a životního prostředí
• na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe
navrhne řešení vybraného environmentálního problému
• charakterizuje globální problémy na Zemi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Tělesná výchova

ČŽP
Globální problémy - charakteristika globálních
problémů, hledání informací a jejich
prezentování, následná diskuse.
Ochrana, odpovědnost za kvalitu životního
prostředí.

1. ročník
Péče o zdraví
Občanská nauka
2. ročník

IKT

Česká republika, Evropa a svět

Využití PC a I-NETu k hledání informací k
daným tématům, vytváření prezentací.

2. ročník
1 týdně, P

Mechanika
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání
Žák:
• rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného
bodu
• určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký druh pohybu tyto
síly vyvolají
• určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa působením
stálé síly
• vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování mechanické
energie
• určí výslednici sil působících na těleso
• aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh

Učivo
pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici
Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace
mechanická práce a energie
posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil
tlakové síly a tlak v tekutinách

Učební osnovy

Termika
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání
Žák:
• vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v technické
praxi
• vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a způsoby její
změny
• popíše principy nejdůležitějších tepelných motorů

Učivo
teplota, teplotní roztažnost látek
teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa
tepelné motory
struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství

• popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v
technické praxi

Elektřina a magnetismus
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání
Žák:
• popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový
elektrický náboj
• řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona
• popíše princip a použití polovodičových součástek s přechodem
PN
• určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem

Učivo
elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita
vodiče
elektrický proud v látkách, zákony elektrického proudu, polovodiče
magnetické pole, magnetické pole elektrického proudu,
elektromagnetická indukce
vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie střídavým
proudem

• popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v
energetice

Vlnění a optika
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání
Žák:
• rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich šíření
• charakterizuje základní vlastnosti zvuku
• uvede a používá způsoby ochrany sluchu, popíše negativní vliv
hluku
• charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých
prostředích
• řeší úlohy na odraz a lom světla

Učivo
mechanické kmitání a vlnění
zvukové vlnění
světlo a jeho šíření
zrcadla a čočky, oko
druhy elektromagnetického záření, rentgenové záření

• řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami
• vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad
• popíše význam různých druhů elektromagnetického záření

2. ročník

Fyzika atomu
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání
Žák:
• popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska energie
elektronu
• popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje základní nukleony
• vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby ochrany před
jaderným zářením
• popíše princip získávání energie v jaderném reaktoru

Učivo
model atomu, laser
nukleony, radioaktivita, jaderné záření
jaderná energie a její využití

Učební osnovy

Vesmír
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje Slunce jako hvězdu

Slunce, planety a jejich pohyb, komety
hvězdy a galaxie

• popíše objekty ve sluneční soustavě
• uvede příklady základních typů hvězd

3. ročník
1 týdně, P

Obecná chemie
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• porovná fyzikální a chemické vlastnosti různých látek
• popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby
• vytváří názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a
sloučenin
• popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění v
periodické soustavě prvků
• popíše základní metody oddělování složek ze směsí a jejich
využití v praxi
• vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného složení

- chemické látky a jejich vlastnosti
- směsi a roztoky
- částicové složení látek, atom, molekula
- chemické prvky, sloučeniny
- chemická vazba
- periodická soustava prvků
- chemická symbolika
- chemické reakce, chemické rovnice
- výpočty v chemii

• vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou
chemickou reakci chemickou rovnicí
• provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v odborné
praxi

Anorganická chemie
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí vlastnosti anorganických látek
• tvoří chemické vzorce a názvy anorganických sloučenin

- názvosloví anorganických sloučenin
- anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli
- vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v
odborné praxi

• charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí
jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z
hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP
Znečištění vody a vzduchu, nebezpečné
účinky některých anorganických chemických
látek na životní prostředí a zdraví člověka samostatné práce studentů (s použitím
internetu).

Organická chemie
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané
deriváty a tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy
• uvede významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí
je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí
Průřezová témata

- vlastnosti atomu uhlíku
- základy názvosloví organických sloučenin
- organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Učební osnovy

ČŽP
Nebezpečné účinky některých organických
chemických látek na životní prostředí a zdraví
člověka - samostatná práce studentů (s
použitím internetu).

Biochemie
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny

- chemické složení živých organismů
- biochemické děje
- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleonové kyseliny,
biokatalyzátory

• charakterizuje nejdůležitější přírodní látky
• popíše vybrané biochemické děje
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČŽP

Potraviny a výživa

Chemické složení živých organismů a účinky
některých chemických látek na ně, přírodní
látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové
kyseliny a biokatalyzátory - samostatné práce
studentů (s použitím internetu).

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Výživa

6.5 Matematické vzdělávání

6.5.1 Matematika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

1

1

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Matematika
Počet hodin výuky: 129 (66+33+30)

Pojetí předmětu:
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat
matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě,
budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Vzdělávání v matematice přispívá k realizaci těchto klíčových kompetencí:
Kompetence k učení jsou realizovány vedením žáků k reflexi o počátečním stavu úrovně vlastních vědomostí či
dovedností, o pokroku, který učinili, i o cílech vlastních učební činnosti.
Komunikativní kompetence jsou rozvíjeny zdokonalováním komunikativní a diskurzní pragmatické kompetence,
zdokonalováním schopnosti porozumět neverbální komunikaci a vyhodnocovat ji.
Občanské kompetence jsou realizovány pěstováním ochoty distancovat se od konvenčních postojů, zvyšováním
citlivosti pro ekologické, enviromentální problémy, jakož i problémy pramenící ze vznikající multikulturality naší
společnosti.
Matematické kompetence jsou realizovány aktivizačními i klasickými metodami s cílem aplikovat znalosti, návyky
a základní matematické postupy.
Kompetence k řešení problémů je realizována heuristickými metodami s důrazem na posilování logického a
deduktivního myšlení žáků, uvědomění si souvislostí a vytváření asociací.

Učební osnovy

Odborné kompetence jsou realizovány názorně demonstračními metodami a neustálým propojováním teorie s
praxí.
Realizace průřezových témat a mezipředmětové vztahy jsou uvedeny u bloků učiva.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− využívat matematických poznatků v praktickém životě v situacích, které souvisejí s matematikou;
− efektivně numericky počítat, používat a převádět jednotky (délky, hmotnosti, času, objemu, povrchu, rovinného
úhlu, rychlosti, měny pod.);
− matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem k
realitě;
− zkoumat a řešit problémy;
− orientovat se v matematickém textu a porozumět zadání matematické úlohy, kriticky vyhodnotit informace
kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů – grafů, diagramů a tabulek, správně se matematicky
vyjadřovat.
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− pozitivní postoj k matematickému vzdělávání;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání;
− důvěru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, houževnatost a kritičnost.
Strategie výuky:
Základními metodami výuky jsou výklad, vysvětlování a demonstrace s použitím moderních vyučovacích metod
(PC).
Způsob hodnocení žáků:
Hodnocení žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu.
Hodnotí se zvládnutí obsahu vzdělávání písemným a ústním zkoušením. Součástí hodnocení je v každém pololetí
hodinová písemná práce a její rozbor. Je uplatňován individuální přístup, zejména k žákům se specifickými
poruchami učení.

Učební osnovy

1. ročník
2 týdně, P

Operace s čísly
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• provádí aritmetické operace v R;
• porovnává reálná čísla, určí vztahy mezi reálnými čísly;
• používá různé zápisy reálného čísla;
• určí řád reálného čísla;
• zaokrouhlí reálné číslo;
• znázorní reálné číslo na číselné ose;
• zapíše a znázorní interval;
• provádí, znázorní a zapíše operace s intervaly (sjednocení,
průnik);
• určí druhou a třetí mocninu a odmocninu čísla pomocí
kalkulátoru;
• řeší praktické úlohy z oboru vzdělávání za použití trojčlenky a
procentového počtu;
• provádí početní výkony s mocninami s celočíselným
mocnitelem;
• orientuje se v základních pojmech finanční matematiky: změny
cen zboží, směna peněz, úrok, úročení, spoření, úvěry, splátky
úvěrů;
• provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí: změny cen
zboží, směna peněz, úrok;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací;

Operace s čísly
- číselný obor R
- aritmetické operace v číselných oborech R
- intervaly jako číselné množiny
- operace s číselnými množinami (sjednocení, průnik)
- různé zápisy reálného čísla
- užití procentového počtu
- mocniny s celočíselným mocnitelem
- odmocniny
- základy finanční matematiky
- slovní úlohy

Číselné a algebraické výrazy
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• provádí operace s číselnými výrazy;
• určí definiční obor lomeného výrazu;
• provádí operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení) a
výrazy;
• rozloží mnohočlen na součin a užívá vzorce pro druhou mocninu
dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin;
• modeluje jednoduché reálné situace užitím výrazů, zejména ve
vztahu k danému oboru vzdělání;
• na základě zadaných vzorců určí: výsledné částky při spoření,
splátky úvěrů;
• interpretuje výrazy, zejména ve vztahu k danému oboru
vzdělání;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací;

- číselné výrazy
- mnohočleny
- lomené výrazy
- algebraické výrazy
- definiční obor lomeného výrazu
- slovní úlohy

Řešení rovnic a nerovnic v množině R
Dotace učebního bloku: 21
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• řeší lineární rovnice o jedné neznámé v množině R;
• řeší v R soustavy lineárních rovnic;
• řeší v R lineární nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy;
• vyjádří neznámou ze vzorce;
• užije řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav k řešení reálných
úloh;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací;

- 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

Učební osnovy

2. ročník
1 týdně, P

2. ročník

Goniometrie a trigonometrie
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání
Žák:
• užívá pojmy úhel a jeho velikost;
• vyjádří poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku jako funkci sin α, cos
α, tg α;

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

• určí hodnoty sin α, cos α, tg α pro 0°<α<90° pomocí kalkulátoru;
• řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého
trojúhelníku;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací;

Planimetrie
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:

- planimetrické pojmy

• užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, odchylka dvou
přímek, vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou
rovnoběžek, úsečka a její délka;

- polohové vztahy rovinných útvarů

• sestrojí trojúhelník, různé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků;

- trojúhelníky

• řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého
trojúhelníku a věty Pythagorovy;

- kružnice, kruh a jejich části

• graficky rozdělí úsečku v daném poměru;

- mnohoúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky

• graficky změní velikost úsečky v daném poměru;

- složené útvary

- metrické vlastnosti rovinných útvarů

- rovinné útvary - konvexní a nekonvexní

• určí různé druhy rovnoběžníků a lichoběžník a z daných prvků
určí jejich obvod a obsah;
• určí obvod a obsah kruhu;
• určí vzájemnou polohu přímky a kružnice;
• určí obvod a obsah složených rovinných útvarů;
• užívá jednotky délky a obsahu, provádí převody jednotek délky
a obsahu;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací;

3. ročník
1 týdně, P

Funkce
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání
Žák:
• dle funkčního předpisu sestaví tabulku a sestrojí graf funkce;
• určí, kdy funkce roste, klesá, je konstantní;
• rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, určí jejich definiční obor a obor
hodnot;
• určí průsečíky grafu funkce s osami souřadnic;
• v úlohách přiřadí předpis funkce ke grafu a naopak;
• řeší reálné problémy s použitím uvedených funkcí zejména ve
vztahu k danému oboru vzdělání;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací;

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

Učební osnovy

Stereometrie
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• určuje vzájemnou polohu bodů a přímek, bodů a roviny, dvou
přímek, přímky a roviny, dvou rovin;
• určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin;
• určuje odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin;
• charakterizuje tělesa: komolý jehlan a kužel, koule a její části;
• určí povrch a objem tělesa včetně složeného tělesa s využitím
funkčních vztahů a trigonometrie;
• využívá sítě tělesa při výpočtu povrchu a objemu tělesa;
• aplikuje poznatky o tělesech v praktických úlohách, zejména ve
vztahu k danému oboru vzdělání;
• užívá a převádí jednotky objemu;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací;

- polohové vztahy prostorových útvarů
- metrické vlastnosti prostorových útvarů
- tělesa a jejich sítě
- složená tělesa
- výpočet povrchu a objemu těles, složených těles

Pravděpodobnost v praktických úlohách
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• užívá pojmy: náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu,
náhodný jev, opačný jev, nemožný jev, jistý jev;

- náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu
- náhodný jev, opačný jev, nemožný jev, jistý jev
- výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu

• určí pravděpodobnost náhodného jevu v jednoduchých případech;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací;
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP
Průřezová témata jsou realizována akcentací
praktického tréninku potřebných dovedností
pro pracovní dráhu i osobní život. Při práci s
daty si žák osvojuje pracovní návyky, je veden
k vytrvalosti a k důslednosti, k užití
matematických kompetencí v praxi.

Práce s daty v praktických úlohách
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• užívá pojmy: statistický soubor, znak, četnost, relativní četnost a
aritmetický průměr;
• porovnává soubory dat;

- statistický soubor a jeho charakteristika
- četnost a relativní četnost znaku
- aritmetický průměr
- statistická data v grafech a tabulkách

• interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, grafech a tabulkách;
• určí aritmetický průměr;
• určí četnost a relativní četnost znaku;
• čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se statistickými
údaji;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací.
Průřezová témata
ČSP
Průřezová témata jsou realizována akcentací
praktického tréninku potřebných dovedností
pro pracovní dráhu i osobní život. Při práci s
daty si žák osvojuje pracovní návyky, je veden
k vytrvalosti a k důslednosti, k užití
matematických kompetencí v praxi.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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6.6 Vzdělávání pro zdraví
6.6.1 Tělesná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

1

1

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova
Počet hodin výuky: 96 (33+33+30)

Pojetí předmětu:
Tělesná výchova si klade za cíl 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, disharmonické mezilidské vztahy a jiné vlivy na
zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích
automatech, počítačových hrách aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k
odpovědnému přístupu k sexu. Protože jsou žáci v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich
zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj. pro chování
při vzniku mimořádných událostí.
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a
rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke
kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke
kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Jsou vychováváni k
dodržování zásad bezpečnosti a prevenci úrazů při pohybových aktivitách.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
• vážit si zdraví a cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví;
• pojímat zdraví jako prvořadou hodnotu potřebnou ke kvalitnímu prožívání života;
• preferovat takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co nejvíce eliminovány;
využívat pravidelné pohybové aktivity v denním režimu a k celoživotní péči o zdraví;
• racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;
• chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka (vzduch, voda, hluk, chemické látky aj.);
• posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kritický odstup;
• vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;
• usilovat o dosažení sportovní a pohybové gramotnosti;
• pociťovat radost a uspokojení z provádění tělesné (sportovní) činnosti;
• usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí;
• využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle zásad fair play;
• kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu a při
pohybových činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat;
• dosáhnout optimálního tělesného a pohybového rozvoje v rámci svých možností.
Strategie výuky:
Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech (zařazeno např. plavání,
bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek (materiální podmínky, zájmy
žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně oslabení žáci apod.). Tělesná výchova by měla žáky
v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat.
Pro žáky se zdravotním oslabením škola vytváří skupinu zdravotní tělesné výchovy.
V prvním ročníku je realizován (dle organizačních podmínek školy) lyžařský výcvik v délce 5 dní a ve 2. ročníku
(též dle organizačních možností školy) sportovně turistický kurz v délce 5 dní. Oba kurzy lze realizovat i v jiných
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ročnících (zejména při nízkém počtu zájemců), pokud na daný kurz bude možné čerpat příslušný počet dní z
výukové rezervy. Osnovy kurzů jsou přílohou tohoto dokumentu.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mimopředmětových vztahů
Komunikativní kompetence je realizována aktivizačními diskuzními metodami s důrazem na komunikaci učitele
a žáků na dané téma při vytváření vlastních názorů žáků a jejich obhajobě.
Personální a sociální kompetence je realizována klasickými dovednostně praktickými metodami, kde žák získává
určité dovednosti přímo vycházející z cílů školy a přípravy na reálný život.
Občanská kompetence a kulturní povědomí je realizována aktivizačními inscenačními metodami s důrazem na
žákovo řešení problému v dané vytvořené modelové situaci, kdy jsou žáci sami aktéry a řeší za pomoci osvojeného
učiva tyto situace.
Popis realizace průřezových témat je uveden u bloku učiva.
Způsob hodnocení žáků:
Hodnocení žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu.
Hodnocení žáků vychází z diagnostiky žáků, z poznání jejich předpokladů, aktuálních možností, zdravotního stavu
a pohybových zájmů. Důležitým faktorem pro hodnocení žáků je jejich přístup k předmětu, aktivita při
jednotlivých činnostech a individuální změny (dovednostní, výkonové, postojové). Zvládnutí obsahu vzdělávání
se posuzuje testováním tělesné zdatnosti, měřením, motorickými testy. Je uplatňován individuální přístup, zejména
k žákům se zdravotním oslabením.

Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
1 týdně, P

Péče o zdraví
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí
• zdůvodní význam zdravého životního stylu

Zdraví
Činitelé ovlivňující zdraví:

• orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních
směrech
• uplatňuje naučené modelové situace k řešení konfliktních situací
• objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit
svoje zdraví
• diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o
vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu
životu
• posoudí vliv médií a reklamy na životní styl jedince a na péči o
své zdraví

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

životní prostředí
životní styl
pohybové aktivity
výživa a stravovací návyky
rizikové chování aj.
duševní zdraví a rozvoj osobnosti
sociální dovednosti
rizikové faktory poškozující zdraví
partnerské vztahy
lidská sexualita
mediální obraz krásy lidského těla
komerční reklama

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Základy přírodních věd

Základy přírodních věd

Člověk a životní prostředí - rozhovor, diskuse,
příklady, modelové situace, problematika
poškozování životního prostředí.

1. ročník
Základy biologie
Člověk a životní prostředí
Potraviny a výživa
1. ročník
Potraviny a nápoje

1. ročník
Základy biologie

Učební osnovy

1. ročník

Tělesná výchova
Dotace učebního bloku: 27
Výsledky vzdělávání
Žák:
• uplatňuje zásady sportovního tréninku
• vyhledá potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu
• rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost
• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
• zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví
• zhodnotí své pohybové možnosti a dosahuje osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
• kultivuje své tělesné a pohybové projevy

Učivo
Teoretické poznatky
• význam pohybu pro zdraví
• prostředky ke zvyšování síly rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a
pohyblivosti
• technika a taktika
• zásady sportovního tréninku
• hygiena a bezpečnost
• vhodné oblečení – cvičební úbor a obutí
• záchrana a dopomoc
• zásady chování a jednání v různém prostředí
• regenerace a kompenzace
• relaxace
• zdroje informací
Pohybové dovednosti
Gymnastika
• cvičení s náčiním
• šplh
Tělesná cvičení
• pořadová
• všestranně rozvíjející
• koordinační
Atletika
• běhy (rychlý)
• starty
• skoky do dálky
Tělesná cvičení
• kondiční
• všestranně rozvíjející
• koordinační
Pohybové hry
• drobné a sportovní
Basketbal
• pravidla
• odborné názvosloví
• driblování s míčem
• střelba na koš a přihrávka
• dvojtakt
• taktika
• základní herní systémy
• průpravná hra
Tělesná cvičení
• kondiční
• všestranně rozvíjející
• koordinační
Lyžování
• základy sjezdového lyžování (zatáčení, zastavování, sjíždění i
přes terénní nerovnosti)
• základy běžeckého lyžování
• chování při pobytu v horském prostředí
Tělesná cvičení
• kondiční
• všestranně rozvíjející
• koordinační
Zdravotní tělesná výchova
(podle doporučení lékaře)
• speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
• pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení, pohybové hry
• kontraindikované pohybové aktivity

1. ročník
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2. ročník
1 týdně, P

Péče o zdraví
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání
Žák:
• uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci
lidského organismu jako celku
• posoudí vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v
dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich
nežádoucí důsledky
• popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
• prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným

Učivo
Zdraví
•
•
•
•
•

odpovědnost za zdraví své i druhých
péče o veřejné zdraví v ČR
zabezpečení v nemoci
práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
prevence úrazů a nemocí

První pomoc
• úrazy a náhlé zdravotní příhody
• poranění při hromadném zasažení obyvatel
• stavy bezprostředně ohrožující život

Učební osnovy

2. ročník

Tělesná výchova
Dotace učebního bloku: 29
Výsledky vzdělávání
Žák:
• komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené
signály a vhodně používá odbornou terminologii
• zapojí se do organizace turnajů a soutěží
• rozlišuje jednání fair play od nesportovního jednání
• zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
rozliší vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše
svého zdraví
• zhodnotí své pohybové možnosti a dosahuje osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
• ovládá základní herní činnosti jednotlivce a participuje na týmovém
herním výkonu družstva
• využívá různých forem turistiky

Učivo
Teoretické poznatky
• odborné názvosloví
• pravidla her, závodů a soutěží
Pohybové dovednosti
Gymnastika
• cvičení na nářadí
• akrobacie
Tělesná cvičení
• pořadová
• všestranně rozvíjející
• koordinační
Atletika
• běhy vytrvalé
• hody
Tělesná cvičení
• koordinační
• kondiční
Pohybové hry
• drobné a sportovní
Volejbal
• pravidla
• odborné názvosloví
• odbití obouruč vrchem i spodem
• podání spodní i vrchní
Tělesná cvičení
• kondiční
• všestranně rozvíjející
• koordinační
Úpoly
• pády
Turistika a sporty v přírodě
• příprava turistické akce
• orientace v krajině
• orientační běh
Tělesná cvičení
• kondiční
Plavání
• adaptace na vodní prostředí
• dva plavecké způsoby
• určená vzdálenost plaveckým způsobem
• dopomoc unavenému plavci, záchrana tonoucího
Tělesná cvičení
• kondiční
• všestranně rozvíjející
• koordinační
Zdravotní tělesná výchova
(podle doporučení lékaře)
• speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
• pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení, pohybové hry,
plavání, turistika a pobyt v přírodě
• kontraindikované pohybové aktivity

2. ročník
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3. ročník
1 týdně, P

Péče o zdraví
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a
životů obyvatel
• rozpozná hrozící nebezpečí a ví, jak na ně reagovat v situacích
osobního ohrožení a za mimořádných událostí
Průřezová témata
ČŽP
Mimořádné události - rozhovor, diskuse,
praktické ukázky a modelové situace.

Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za
mimořádných událostí
• mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace aj.)
• základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk I.
3. ročník
Anglický jazyk I - 3. ročník
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3. ročník

Tělesná výchova
Dotace učebního bloku: 28
Výsledky vzdělávání
Žák:
• připraví prostředky k plánovaným pohybovým činnostem
• zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
rozliší vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše
svého zdraví
• zhodnotí své pohybové možnosti a dosahuje osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
• volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající příslušné
činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a udržuje je a ošetřuje
• rozhoduje, zapisuje a sleduje výkony jednotlivců
• sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro
tělesnou a duševní relaxaci; navrhne kondiční program osobního
rozvoje a vyhodnotí jej
• diskutuje o pohybových činnostech, analyzuje je a hodnotí
• používá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních
sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje
osvojené způsoby relaxace
• uplatňuje techniku a základy taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
• sladí pohyb s hudbou, sestaví pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvoří pohybovou sestavu (skladbu)
• využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
• zjistí úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti a
koriguje si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji
• pozná chybně a správně prováděné činnosti, analyzuje a zhodnotí
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
• ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy

Učivo
Teoretické poznatky
• výstroj, výzbroj, údržba
• rozhodování
Pohybové dovednosti
• rytmická gymnastika: pohybové, kondiční a taneční činnosti s
hudebním a rytmickým doprovodem
Tělesná cvičení
• pořadová
• všestranně rozvíjející
• koordinační
• kompenzační
Atletika
• skoky do výšky
• vrh koulí
Tělesná cvičení
• kondiční
• všestranně rozvíjející
• koordinační
Pohybové hry
• drobné a sportovní
Volejbal
• útočný úder
• taktika
• hra přes síť
Tělesná cvičení
• kondiční
• všestranně rozvíjející
• koordinační
Úpoly
• základní sebeobrana
Bruslení
• základy bruslení (na ledě nebo inline)
Testování tělesné zdatnosti
• motorické testy
Tělesná cvičení
• pořadová
• všestranně rozvíjející
• kondiční
• koordinační
• kompenzační
• relaxační aj.
Zdravotní tělesná výchova
(podle doporučení lékaře)
• speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
• pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení, pohybové hry
• kontraindikované pohybové aktivity

Učební osnovy
6.7.1 Informační a komunikační technologie

6.7 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
6.7.1 Informační a komunikační technologie
1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

1

1

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Informační a komunikační technologie
Počet hodin výuky: 96 (33+33+30)

Pojetí předmětu:
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky
informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.
Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat
operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně
specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat
oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s
informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí
Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje práce s
výpočetní technikou.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Kompetence k učení jsou realizovány výběrem vhodných způsobů, metod a strategií pro efektivní učení.
Kompetence k řešení problémů jsou realizovány získáním dovedností, porozumět zadání úkolu, získat informace
potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu.
Komunikativní kompetence jsou realizovány zpracováváním a formulováním svých myšlenek srozumitelně a
souvisle v písemné podobě a vhodnou prezentací sebe sama, jak v učebních, životních tak i pracovních situacích.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi jsou
realizovány prací s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími
prostředky ICT a využíváním adekvátních zdrojů informací a efektivní prací s informacemi.
Realizace průřezových témat a mezipředmětové vztahy jsou uvedeny u bloků učiva.
Strategie výuky:
Základními metodami jsou výklad, demonstrace a praktická cvičení. Lze využít i skupinové aktivity, zpracování
referátů a týmových úkolů. Počet hodin u jednotlivých témat je orientační a jejich rozložení je odvislé zejména od
schopností třídy dané učivo zvládnout.
Způsob hodnocení žáků:
Hodnocení žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu.
Žáci jsou především hodnoceni na základě praktické práce, případně lze zvolit i písemný test nejlépe s využitím
počítače. Z teoretických znalostí je možné i zkoušení. Metoda ústního zkoušení je považována za neefektivní a lze
ji nahradit prezentováním referátů a týmových prací před žáky. Důležitým prvkem je uplatňování individuálního
přístupu zejména k žákům se specifickými poruchami učení.

Učební osnovy
6.9.1 Potraviny a výživa

1. ročník
1 týdně, P

Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
• je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat před
zneužitím, ochrana dat před zničením, porušování autorských
práv) a omezení (zejména technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní techniky
• aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
• nastavuje uživatelské prostředí operačního systému

- hardware, software, osobní počítač, principy fungování, části,
periferie
- základní a aplikační programové vybavení
- operační systém
- data, soubor, složka, souborový manažer
- komprese dat
- prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před
zničením
- ochrana autorských práv
- algoritmizace
- nápověda, manuál

• orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá
základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s
nimi
• využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným hardware
• v oborech s vyššími nároky na využívání aplikací výpočetní
techniky ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje
algoritmy řešení konkrétních úloh (dekompozice úlohy na
jednotlivé elementárnější činnosti za použití přiměřené míry
abstrakce)
• učí se vytvářet předpoklady k používání nové aplikace, zejména
za pomoci manuálu a nápovědy, uvědomuje si analogie ve
funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací
• vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP
Žáci jsou při studiu seznámeni s ekologií
pracovního prostředí v informatice a dopadem
na životní prostředí, o možnostech recyklace
a spotřebě energií.

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením
Dotace učebního bloku: 29
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty

- textový procesor
- sdílení a výměna dat, jejich import a export

• používá běžné základní a aplikační programové vybavení
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT
Žáci jsou systematickou aktivní prací každého
na svém počítači připravováni k tomu, aby byli
schopni pracovat s prostředky informačních a
komunikačních technologií, získali odbornost
využívání textového procesoru jak v průběhu
vzdělávání, tak při výkonu povolání.

1. ročník

Učební osnovy
6.9.1 Potraviny a výživa

2. ročník
1 týdně, P

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením
Dotace učebního bloku: 23
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem a databází (editace,
vyhledávání, filtrování, třídění, matematické operace, základní
funkce, tvorba jednoduchého grafu, příprava pro tisk, tisk)
• používá běžné základní a aplikační programové vybavení
Průřezová témata

- tabulkový procesor
- databáze
- sdílení a výměna dat, jejich import a export

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT
Žáci jsou systematickou aktivní prací
každého na svém počítači připravováni k
tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky
informačních a komunikačních technologií,
získali odbornost využívání tabulkového
procesoru a databází jak v průběhu
vzdělávání, tak při výkonu povolání.

Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti Internetu
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání
Žák:
• chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností
a pracuje s jejími prostředky
• samostatně komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání
přílohy, či naopak její přijetí a následné otevření
• využívá další funkce poštovního klienta (organizování,
plánování…)
• ovládá další běžné prostředky online a offline komunikace a
výměny dat

Učivo
- počítačová síť, server, pracovní stanice
- připojení k síti
- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků
- e-mail, organizace času a plánování, chat, messenger,
videokonference, telefonie, FTP...

2. ročník

Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání
Žák:
• uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a
použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního
problému
• správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele
• pracuje s běžnými i odbornými graficky ztvárněnými
informacemi (schémata, grafy apod.)
• volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných
informací a odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich
získávání
• získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání
• orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje,
vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále je zpracovává
• zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití

Učivo
- informace, práce s informacemi
- informační zdroje
- Internet

Učební osnovy
6.9.1 Potraviny a výživa

3. ročník
1 týdně, P

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• používá hlavní typy grafických formátů, na základní úrovni grafiku
tvoří a upravuje
• používá běžné základní a aplikační programové vybavení

- software pro práci s grafikou
- sdílení a výměna dat, jejich import a export
- další aplikační programové vybavení (prezentační software, software
se zaměřením na obor)

• pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní
oblasti

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS
Výchova k demokratickému občanství se v
předmětu uplatňuje především při komunikaci
se spolužáky a vyučujícím při řešení
zadaných úkolů a při zadání týmové práce
nebo při prezentaci svých prací.
IKT
Žáci jsou systematickou aktivní prací každého
na svém počítači připravováni k tomu, aby byli
schopni pracovat s prostředky informačních a
komunikačních technologií, získali odbornost
využívání aplikačního softwaru jak v průběhu
vzdělávání, tak při výkonu povolání.
ČSP
Žáci jsou při studiu vedeni k tomu, aby
efektivně pracovali s informacemi, uměli je
získávat, vyhledávat, kriticky vyhodnocovat a
využívat.

6.8 Ekonomické vzdělávání
6.8.1 Ekonomika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

1

1

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Ekonomika
Počet hodin výuky: 96 (33+33+30)

Pojetí vyučovacího předmětu:
Cílem vzdělávací oblasti Ekonomické vzdělávání je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti
ekonomiky, které jim umožní efektivní jednání a hospodárné chování.
Předmět je zaměřen tak, aby si žáci osvojili základní ekonomické pojmy, porozuměli jim a uměli je správně
používat. Žáci se naučí orientovat se v ekonomických souvislostech a osvojí si ekonomický způsob myšlení. Žáci
jsou připravováni na možnost samostatného podnikání v oboru. Získají poznatky o možnostech podnikání v oboru
a o povinnostech podnikatele. Získávají základní znalosti o hospodaření podniku, naučí se vypočítat mzdy a
pojištění, zorientují se v daňové soustavě.

Učební osnovy
6.9.1 Potraviny a výživa

Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Kompetence k učení: aktivizačními metodami rozvíjet u žáků pozitivní vztah k učení a vzdělávání, naučit je
uplatnit různé techniky učení. Kompetence k řešení problémů: naučit žáky porozumět jádru problému, získat o
něm informace a zvolit prostředky k řešení. Komunikativní kompetence: aktivizuje žáky pomocí diskusních
metod, učí žáky formulovat své myšlenky, obhájit je a vyjádřit se k danému problému.
Popis realizace průřezových témat je uveden u bloků učiva.
Strategie výuky:
Je použit slovní výklad doplnění použitím moderních výukových metod, jsou využívány didaktické pomůcky,
práce s odbornou literaturou.
Způsob hodnocení žáků:
Hodnocení žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu.
Důležitou roli hraje individuální přístup, zejména k žákům s poruchami učení.
Znalost žáků se ověřuje průběžně písemnou nebo ústní formou.

1. ročník
1 týdně, P

Základy tržní ekonomiky
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy
• posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku

- potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
- výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus
- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena

• rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky
• stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se
cena liší podle zákazníků, místa a období
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka
1. ročník
Člověk a hospodářství

Podnikání, podnikatel
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání
Žák:
• orientuje se v právních formách podnikání a charakterizuje jejich
základní znaky
• vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet

Učivo
- podnikání, právní formy
- podnikatelský záměr

2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

Podnikání, podnikatel
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání
Žák:
• posoudí vhodné formy podnikání pro obor
• na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu

Učivo
- obchodní společnosti, typy

Učební osnovy
6.9.1 Potraviny a výživa

Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v účetní evidenci majetku

- struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný majetek
- náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku

• rozlišuje jednotlivé druhy majetku
• rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů
• řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření
• řeší jednoduché kalkulace ceny
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka
1. ročník
Člověk a hospodářství

Zaměstnanci
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše hierarchii zaměstnanců v organizaci, jejich práva a
povinnosti
• na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy odpovědnosti za
škody ze strany zaměstnance a zaměstnavatele
Průřezová témata

- organizace práce na pracovišti
- druhy škod a možnosti předcházení škodám
- odpovědnost zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka

ČSP
Žáci diskutují nad vývojem situace na trhu
práce. Výkladem získávají informace o
právech a povinnostech jak zaměstnavatele,
tak zaměstnance, pracují se zákoníkem
práce. Vyhledávají informace o trhu práce na
internetu.

3. ročník
Člověk a hospodářství

3. ročník

3. ročník
1 týdně, P

Peníze, mzdy, daně, pojistné
Dotace učebního bloku: 25
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v platebním styku a smění peníze podle kurzovního
lístku
• vyplňuje doklady souvisejících s pohybem peněz
• vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN
• orientuje se v daňové soustavě, charakterizuje význam daní pro
stát
• řeší jednoduché příklady výpočtu daně z přidané hodnoty a daně z
příjmu
• orientuje se v produktech pojišťovacího trhu, vybere nejvýhodnější
pojistný produkt s ohledem na své potřeby
• vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel
a na příkladu ukáže, jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům
• vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství

- peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk v národní a
zahraniční měně
- inflace
- úroková míra
- mzda časová a úkolová
- státní rozpočet
- daňová soustava, pojišťovací soustava
- sociální a zdravotní pojištění

• řeší jednoduché výpočty mezd
• vypočte sociální a zdravotní pojištění
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka
3. ročník
Člověk a hospodářství

Učební osnovy
6.9.1 Potraviny a výživa

Daňová evidenční povinnost
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyhotoví daňový doklad

- zásady a vedení daňové evidence
- daňová evidence
- ocenění majetku a závazků v daňové evidenci
- minimální základ daně
- daňové přiznání fyzických osob

• vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k dani z přidané hodnoty
• vede daňovou evidenci pro plátce i neplátce daně z přidané
hodnoty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

Občanská nauka

2. ročník

3. ročník

Člověk a hospodářství

Člověk a hospodářství

6.9 Odborné vzdělávání
6.9.1 Potraviny a výživa
1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

1+1

1

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Potraviny a výživa
Počet hodin výuky: 129 (33+66+30)

Pojetí předmětu:
Obsahový okruh Výroba pokrmů je realizován předměty Potraviny a výživa, Technologie a Odborný výcvik.
Obecným cílem předmětu Potraviny a výživa je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí o potravinách,
nápojích a zásadách správné výživy a o jejich vlivu na zdraví člověka. Seznámit žáky se zásadami racionální
výživy, s fyziologií lidského organismu a jeho potřebami. Vést žáky k dovednosti vhodně kombinovat potraviny,
aby bylo zabezpečeno optimální stravování jednotlivých skupin strávníků včetně nároků na dietní stravování.
Zdůraznit význam správného výběru a zacházení s potravinami při přípravě pokrmů s ohledem na nebezpečí
alimentárních nákaz a civilizačních chorob. Seznámit žáky s potravinami rostlinného i živočišného původu včetně
nápojů a pochutin s důrazem na jejich složení, vlastnosti a zásady skladování. Objasnit význam ekologické výroby
potravin.
Obsahový okruh Výroba pokrmů (části Potraviny a nápoje a Výživa) je realizován v předmětu Potraviny a výživa.
Je podpořen 1 týdenní disponibilní hodinou, která je využita k výuce základního učiva.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
• Rozlišovat a charakterizovat potraviny z hlediska složení, druhu a technologického využití.
• Popsat výrobu vybraných druhů potravin a nápojů.
• Vysvětlit funkci trávicí soustavy a způsob jak člověk pomocí stravy získává potřebné živiny a ochranné látky.
• Rozlišit a zdravý způsob stravování od nezdravého.
• Vysvětlit význam dietního a diferencovaného stravování
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
• Kompetence k učení je realizována aktivizačními a problémovými metodami s důrazem na samostatné
uvažování.

Učební osnovy
6.9.1 Potraviny a výživa

• Odborné kompetence jsou realizovány názorně demonstračními metodami a neustálým propojováním teorie s
praxí.
• Komunikativní kompetence je realizována srozumitelným formulováním myšlenky, postoje a aktivní diskuzí.
• Kompetence k řešení problémů je realizována řešením problémů a uplatňováním různých metod myšlení a
myšlenkových operací.
• Personální a sociální kompetence jsou realizovány diskuzí o odpovědném přístupu a plnění svěřených úkolů.
• Kompetence využívat prostředky informační a komunikační technologie a pracovat s informacemi je
realizována aktivním získáváním informace z otevřených zdrojů s využitím sítě Internet.
Realizace průřezových témat a mezipředmětové vztahy jsou uvedeny u bloků učiva.
Strategie výuky:
Žáci jsou motivováni k samostatné práci a spolupráci. Učivo je rozfázováno do postupných kroků. K tomu, aby si
žáci znalosti pevně ukotvili v dlouhodobé paměti, je používáno řízené procvičování. Nejčastější formy výuky jsou
hromadné vyučování s frontálním působením, skupinové vyučování, párová výuka. Během výuky jsou používány
metody slovní - výklad, vypravování, rozhovor, názorně demonstrační s využitím didaktické techniky a dalších
pomůcek, práce s odbornou literaturou, aktivizační, problémová metoda a reproduktivní metoda.
Způsob hodnocení žáků:
Jsou využívány metody diagnostické a kontrolní. Znalosti jsou ověřovány písemnou, ústní formou. Hodnocení
žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu.

Učební osnovy
6.9.1 Potraviny a výživa

1. ročník

1. ročník
1 týdně, P

Potraviny a nápoje
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje a charakterizuje potraviny z hlediska druhů,
technologického využití a významu ve výživě - potraviny
rostlinného původu, mléko a mléčné výrobky
• vysvětlí správný způsob skladování a ošetřování jednotlivých
druhů potravin - potraviny rostlinného původu, mléko a mléčné
výrobky
• orientuje se v označení potravin a v údajích na etiketě - potraviny
rostlinného původu, mléko a mléčné výrobky

Rozdělení, charakteristika potravin, význam ve výživě
• složení potravin
• základní živiny
• ochranné látky
• enzymy
• voda
• energetická a biologická hodnota potravin
Využití a zpracování potravin - potraviny rostlinného původu
Skladování
• Ovoce
• složení, význam ve výživě, dělení, konzervace a výrobky z
ovoce, skladování
• Zeleniny
• složení, význam ve výživě, dělení, konzervace a výrobky ze
zeleniny, skladování
• Brambory
• složení, druhy, průmyslové výrobky, skladování
• Houby
• složení, druhy, konzervace
• Obiloviny a mlýnské výrobky
• význam, složení, druhy
• těstoviny
• pekařské výrobky
• Luštěniny
• druhy, složení
• Pochutiny
• koření
• alkaloidní pochutiny
• Sladidla
• cukr
• med
• umělá sladidla
Využití a zpracování potravin - mléko a mléčné výrobky
Skladování
• Mléko
• složení, druhy, ošetřování, konzervování
• Mléčné výrobky
• smetana, tvaroh, sýry, skladování

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Technologie

Tělesná výchova

1. ročník
Hygienické požadavky na provoz
společného stravování
Základy technologie přípravy pokrmů

1. ročník
Péče o zdraví
Technologie
1. ročník
Základy technologie přípravy pokrmů
Základy přírodních věd
1. ročník
Základy biologie

Učební osnovy
6.9.2 Technologie

2. ročník

2. ročník
1+1 týdně, P

Potraviny a nápoje
Dotace učebního bloku: 66
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje a charakterizuje potraviny z hlediska druhů,
technologického využití a významu ve výživě - potraviny
živočišného původu
• rozlišuje a charakterizuje jednotlivé druhy nápojů, uvede jejich
využití a podávání z různých hledisek
• vysvětlí správný způsob skladování a ošetřování jednotlivých
druhů nápojů
• orientuje se v označení nápojů a v údajích na etiketě
• vysvětlí správný způsob skladování a ošetřování jednotlivých
druhů potravin - potraviny živočišného původu
• orientuje se v označení potravin a v údajích na etiketě

Využití a zpracování potravin - potraviny živočišného původu
Skladování
• Vejce
• složení, konzervování, použití, skladování
• nebezpečí nákazy z vajec, likvidace odpadu - skořápky
• Tuky
• živočišné tuky – druhy, získávání, použití, skladování
• rostlinné tuky - druhy, získávání, použití, skladování
• průmyslově upravené tuky – margaríny, ztužené tuky
• Maso jatečné a masné výrobky
• složení masa
• jakost – životní vlivy, způsob porážky, zrání masa, skladování
• hovězí maso – bourání, použití jednotlivých částí
• telecí maso - bourání, použití jednotlivých částí
• vepřové maso - bourání, použití jednotlivých částí
• skopové maso - bourání, použití jednotlivých částí
• ostatní druhy masa
• vnitřnosti
• Masné výrobky
• Drůbež
• bourání, použití jednotlivých částí, skladování
• Zvěřina
• bourání, použití jednotlivých částí, skladování
• Ryby
• složení, použití jednotlivých částí, skladování
• Rybí výrobky
• Mořské plody
Rozdělení, charakteristika nápojů, význam ve výživě - nápoje
nealkoholické a alkoholické
Skladování
• Nealkoholické nápoje - voda, minerální vody, limonády
• Vliv alkoholu na lidské zdraví
• Pivo
• suroviny na výrobu
• výroba sladu
• výroba piva
• posuzování jakosti
• vady piva
• skladování
• Víno
• výroba tichého vína
• druhy
• vady vína
• výroba šumivého vína
• ostatní vína
• Líh
• suroviny na výrobu lihu
• výroba lihu
• Lihoviny – charakteristika dělení

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Technologie

Technologie

2. ročník
Základy technologie přípravy pokrmů

3. ročník
Základy technologie přípravy pokrmů
2. ročník
Základy technologie přípravy pokrmů

2. ročník

Učební osnovy

3. ročník
1 týdně, P

Výživa
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• objasní princip přeměny látek a energií v organismu

Metabolismus živin

• vysvětlí princip trávení a vstřebávání živin
• objasní podstatu racionální výživy, rozlišuje a charakterizuje hlavní
směry ve výživě
• charakterizuje specifika stravování vybraných skupin osob podle
různých kritérií
• uvede příklady souvislosti nesprávných stravovacích návyků a
civilizačních chorob a dalších poruch s dopadem na výživu
• objasní úlohu dietního stravování, charakterizuje hlavní typy
léčebných diet

Trávicí soustava, proces trávení
• Trávicí ústrojí
• trávicí trubice
• žlázové orgány
• Štěpení a vstřebávání živin
• Přeměna látek
• Vylučovací ústrojí
Racionální výživa, směry ve výživě
• Racionální strava
• Vegetariánství
• Makrobiotika
Specifika výživy určitých skupin lid
• Diferencované stravování
• stravování různých věkových skupin
• stravování pracujících
Dietní stravování
• Diety
• hlavní typy léčebných diet
• potravinové alergie
Změny nutričního chování
• Poruchy příjmu potravy
• anorexie
• bulimie
• záchvatovité přejídání

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Technologie

Technologie

3. ročník

3. ročník

Základy technologie přípravy pokrmů

Základy technologie přípravy pokrmů
Základy přírodních věd
3. ročník
Biochemie

6.9.2 Technologie
1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

3

2

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Technologie
Počet hodin výuky: 225 (66+99+60)

Pojetí předmětu:
Obecným cílem předmětu je seznámit žáky se zařízením provozoven veřejného stravovaní a poskytnout jim
přehled o hygienických předpisech, HACCP a bezpečnostních předpisech vztahujících se k chodu provozovny a
ke zpracování potravin. Poskytnout žákům poznatky o zpracování potravin, jejich předběžné a tepelné úpravě.
Vést žáky k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů a nápojů k jejich konečné úpravě. Neustále
zdůrazňovat význam poctivosti prodeje, hospodárnosti a pečlivosti při výrobě pokrmů. V provozní činnosti

Učební osnovy
6.9.2 Technologie

zdůraznit nutnost ekologického počínání.
Obsahový okruh Výroba pokrmů (části Bezpečnost, Hygiena, Výrobní středisko a Základy technologie přípravy
pokrmů) je realizován v předmětu Technologie.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
• Vysvětlit povinnosti organizace a zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a hygieny.
• Rozlišit vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů.
• Charakterizovat technologii přípravy vybraných pokrmů dietního a diferencovaného stravování.
• Orientovat v kuchyních cizích zemí a různých etnických společenstvích.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
• Kompetence k učení je realizována aktivizačními a problémovými metodami s důrazem na samostatné
uvažování.
• Odborné kompetence jsou realizovány názorně demonstračními metodami a neustálým propojováním teorie s
praxí.
• Komunikativní kompetence je realizována srozumitelným formulováním myšlenky, postoje a aktivní diskuzí.
• Kompetence k řešení problémů je realizována řešením problémů a uplatňováním různých metod myšlení a
myšlenkových operací.
• Kompetence využívat prostředky informační a komunikační technologie a pracovat s informacemi je
realizována aktivním získáváním informace z otevřených zdrojů s využitím sítě Internet.
• Personální a sociální kompetence je realizována diskuzí jak adekvátně reagovat na hodnocení svého
vystupování, umět přijímat kritiku.
• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám je realizována diskuzemi o uplatnění na trhu
práce, cílevědomém a zodpovědném rozhodovaní o své profesní a vzdělávací dráze.
Realizace průřezových témat a mezipředmětové vztahy jsou uvedeny u bloků učiva.
Strategie výuky:
Žáci jsou motivováni k samostatné práci a spolupráci. Učivo je rozfázováno do postupných kroků. K tomu, aby si
žáci znalosti pevně ukotvili v dlouhodobé paměti, je používáno řízené procvičování. Nejčastější formy výuky jsou
hromadné vyučování s frontálním působením, skupinové vyučování, párová výuka. Během výuky jsou používány
metody slovní - výklad, vypravování, rozhovor, názorně demonstrační s využitím didaktické techniky a dalších
pomůcek, práce s odbornou literaturou, aktivizační, problémová metoda a reproduktivní metoda.
Způsob hodnocení žáků:
Jsou využívány metody diagnostické a kontrolní. Znalosti jsou ověřovány písemnou i ústní formou. Hodnocení
žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu.

1. ročník
2 týdně, P

Učební osnovy

1. ročník

Hygienické požadavky na provoz společného stravování
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí účel kritických bodů a jeho fungování v praxi

Hygienické předpisy na provoz společného stravování
• Hygiena pracoviště
• Hygiena osobní
• Hygiena surovin
Kritické body HACCP
• Obecné zásady
• Stanovení kritických bodů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Potraviny a výživa

Stolničení

Vedeme žáky k poznání, že dodržování
hygienických pravidel a znalost HACCP jsou
nezbytnou součástí profesního života. Žáci
analyzují situace, kdy může dojít k porušení
hygienických pravidel.

3.ročník

1. ročník

Odbytová střediska

Potraviny a nápoje

Potraviny a výživa

Odborný výcvik

1. ročník

1. ročník
Hygienické požadavky na provoz
společného stravování

Potraviny a nápoje
Základy přírodních věd
1. ročník
Základy biologie
Odborný výcvik
1. ročník
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena práce, požární prevence
Hygienické požadavky na provoz
společného stravování

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu
• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

Pracovně právní problematika BOZP
• Předpisy o bezpečnosti práce
• Požární prevence
• Pracovní úrazy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Odborný výcvik

Odborný výcvik

1. ročník

1. ročník

Vedeme žáky k poznání, že problematika
BOZP je každodenní součástí profesního
života. Žáci analyzují situace, kdy může dojít k
pracovnímu úrazu.

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

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

Výrobní středisko
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání
Žák:
• rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce
• popíše organizaci práce ve výrobním středisku

Učivo
Rozdělení
• Kuchyně, přípravny, sklady
Základní vybavení
• Nádobí, náčiní
• Zařízení pro mechanické zpracování surovin
• Zařízení pro teplené zpracování surovin
• Zařízení pro uchování pokrmů

Učební osnovy
6.9.2 Technologie

1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Odborný výcvik

Odborný výcvik

1. ročník

1. ročník

Provozování
výrobního
střediska
je
energeticky náročné. Žáci diskutují o možnosti
šetření energií v souvisloti s vybavením a
provozem kuchyně.

Základy technologie přípravy pokrmů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena práce, požární prevence
Výrobní středisko

Základy technologie přípravy pokrmů
Dotace učebního bloku:58
Výsledky vzdělávání
Žák:
• orientuje se ve způsobech předběžné úpravy a přípravy surovin
• využívá znalosti o potravinách a výživě při výběru vhodných
surovin a technologických úprav pro přípravu polévek, příloh,
omáček, bezmasých pokrmů, moučníků a nápojů
• vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými druhy tepelných úprav pokrmů a
využívá je
• pracuje s normami, recepturami a odbornou literaturou - výpočty

Učivo
Příprava a předběžná úprava potravin
• Výběr surovin s důrazem na kvalitu
• Předběžné úpravy potravin rostlinného původu
• Předběžné úpravy potravin živočišného původu
• Mechanické zpracování potravin
Tepelné úpravy pokrmů
• Význam a druhy tepelných úprav
• Vaření
• táhnutí, pošírování, blanžírování, vaření v páře a ve vodní
lázni
• vaření masa, zeleniny, těstovin
• Zadělávání
• Dušení
• Pečení
• Zapékání
• Smažení
• zásady likvidace použitých tuků
Technologické postupy přípravy tradičních pokrmů podle
jednotlivých druhů
• Práce s odbornou literaturou, recepturami
• výpočty množství surovin na výrobu pokrmů
• Polévky
• význam a rozdělení polévek
• hnědé polévky - vývary, zesilování, čistění, vložky a zavářky
• bílé polévky
• speciální polévky
• Omáčky
• dělení omáček, význam
• hrubé a jemné omáčky
• omáčky k hovězímu masu vařenému
• studené omáčky
• Přílohy
• význam a dělení
• přílohy z brambor
• přílohy z mouky a těstovin
• přílohy z luštěnin a rýže
• přílohy ze zeleniny
• jednoduché saláty a složité přílohové saláty
• Bezmasé pokrmy a pokrmy s využitím uzeného masa a uzenin
• význam, postavení v jídelním lístku
• pokrmy z brambor, těstovin, obilovin
• pokrmy z hub, sýrů a vajec
• pokrmy ze zeleniny
• Moučné pokrmy, moučníky a dezerty
• charakteristika a dělení
• vhodná těsta a výrobky z nich - lité, bramborové, kynuté,
listové, plundrové, piškotové, třené
• dezerty - s využitím ovoce, s využitím zmrzliny
Nápoje
• teplé a studené nápoje

Učební osnovy

1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Matematika

Potraviny a výživa

Při zpracovávání potravin rostlinného původu
vzniká mnoho odpadu. Žáci diskutují o
technikách ošetřování potravin.

1. ročník

1. ročník

Operace s čísly

Potraviny a nápoje

Potraviny a výživa

Odborný výcvik

1. ročník

1. ročník

Potraviny a nápoje

Základy technologie přípravy pokrmů

Odborný výcvik

Technologie přípravy pokrmů

1. ročník
Technologie přípravy pokrmů

2. ročník
3 týdně, P

Základy technologie přípravy pokrmů
Dotace učebního bloku: 99
Výsledky vzdělávání
Žák:
• využívá znalosti o potravinách a výživě při výběru vhodných
surovin a technologických úprav pro přípravu pokrmů z jatečného
masa

Učivo
Technologické postupy přípravy tradičních pokrmů podle
jednotlivých druhů
• Hovězí maso
• vlastnosti masa a použití jednotlivých částí hovězího kusu
• hovězí pečeně
• plátky a roštěnky, závitky, guláše, masa krájená
• úprava na anglický způsob
• vnitřnosti
• Telecí maso
• vlastnosti telecího masa
• úprava zadělávaním, dušením, pečením a smažením
• úprava telecí vnitřnosti
• Vepřové maso
• vlastnosti masa a použití jednotlivých částí
• úprava vepřového masa dušením, pečením, smažením
• pokrmy z vnitřností
• pokrmy při vepřových hodech
• Skopové a králičí maso
• úprava skopového a jehněčího
• úprava králičího
• Mleté maso
• hygiena při přípravě a uchovávání mletého masa
• pokrmy z jednoho druhu masa
• pokrmy ze směsi mas
• Ryby a mořské plody
• vlastnosti rybího masa
• úprava ryb vařením, pečením, smažením
• úprava mořských plodů
• Drůbež
• vlastnosti drůbežího masa
• úprava hrabavé drůbeže
• úprava drůbeže vodní
• Zvěřina
• vlastnosti zvěřiny
• úprava pernaté, nízké a vysoké zvěřiny

Učební osnovy
6.9.2 Technologie

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Potraviny a výživa

Potraviny a výživa

Při zpracovávání potravin živočišného původu
vzniká mnoho odpadu. Žáci diskutují o
technikách ošetřování potravin.

2. ročník

2. ročník

Potraviny a nápoje

Potraviny a nápoje

Odborný výcvik

Odborný výcvik

2. ročník

2. ročník

Technologie přípravy pokrmů

Technologie přípravy pokrmů

3. ročník
2 týdně, P

Základy technologie přípravy pokrmů
Dotace učebního bloku: 60
Výsledky vzdělávání
Žák:
• využívá znalosti o potravinách a výživě při výběru surovin a
technologických úprav pro přípravu pokrmů na objednávku,
předkrmů a studené kuchyně
• charakterizuje zásady přípravy dietních pokrmů podle různých
typů diet
• orientuje se v kuchyních cizích zemí, charakterizuje používané
suroviny a způsob zpracování a podávání
• sestaví nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických
společenství podle jejich tradic a náboženských zvyklostí

Učivo
Technologické postupy přípravy tradičních pokrmů podle
jednotlivých druhů
• Pokrmy na objednávku
• vhodné části mas na přípravu minutek
• příprava šťáv a omáček k minutkám
• vhodné těžké, lehké přílohy a saláty, servis a konečná úprava
• pokrmy na objednávku - z hovězího masa, z telecího masa,
z vepřového masa, z ryb, drůbeže, zvěřiny
• grilované pokrmy
• bezmasé pokrmy na objednávku
• moučníky na objednávku
• Předkrmy
• význam, postavení v menu
• studené předkrmy
• teplé předkrmy
• Studená kuchyně
• základní výrobky - aspik, majonéza, pěny, fáše,
• složité saláty
• finger food
• plněná zelenina, ovoce, vejce
• výrobky ze sýrů
• výrobky z masa • galantiny z drůbeže
• masové rolády
• masa zapečená v těstě
• paštiky a teriny
• masa pečená na anglický způsob
• Výrobky z ryb
• Úprava a prezentace výrobků studené kuchyně
• Mezinárodní kuchyně, tradice
• charakteristika evropských kuchyní a jejich tradičních pokrmů francouzská, anglická, italská
• charakteristika asijských kuchyní - čínská, japonská
• kuchyně ostatních národů - mexické kuchyně
• Dietní stravování
• zásady přípravy dietních pokrmů
• příklady pokrmů pro nejčastější diety - s omezením tuků,
diabetická, redukční
• diety při poruchách příjmu potravy

Učební osnovy
6.9.3 Stolničení

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Potraviny a výživa

Potraviny a výživa

S blížícím se vstupem na trh práce jsou žáci
podporováni v odborném růstu. Žáci aktivně
vyhledávají informace a poznatky.
IKT
S blížícím se vstupem na trh práce jsou žáci
podporováni v odborném růstu. Žáci aktivně
vyhledávají informace a poznatky na
internetové síti

2. ročník

3. ročník

Potraviny a nápoje

Výživa
Anglický jazyk I.

3. ročník
Výživa

3. ročník

Odborný výcvik
3. ročník

Anglický jazyk I - 3. ročník
Odborný výcvik

Technologie přípravy pokrmů

3. ročník
Technologie přípravy pokrmů

6.9.3 Stolničení
1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

1

1 1/2+1 1/2

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Stolničení
Počet hodin výuky: 156 (33+33+90)

Pojetí předmětu:
Obsahový okruh Odbyt a obsluha je realizován v Odborném výcviku a Stolničení.
Předmět Stolničení je posílen 1,5 disponibilní hodinou - ve 3. ročníku, použita pro výuku základního učiva.
Obsahový okruhu Komunikace ve službách je realizován v předmětu Stolničení ve 3. ročníku v rozsahu 0,5 hodin
týdně.
Obecným cílem předmětu je seznámit žáky s vybavením odbytového střediska. Vést žáky k tomu, aby uplatňovali
zásady společenského chování. Vést žáky k správnému výběru, použití a ošetřování inventáře na úseku obsluhy.
Vysvětlit žákům techniku obsluhy, pravidla servisu pokrmů a nápojů v různých střediscích. Seznámit žáky s
gastronomickými pravidly při sestavování jídelního a nápojového lístku, restauračního a složitého menu. Vysvětlit
žákům rozdíl mezi slavnostními hostinami, jejich charakteristiku, sortiment a obsluhu při jednotlivých hostinách.
Žáci jsou vedeni tak, aby si uvědomovali nebezpečí alkoholismu a jiných návykových látek v souvislosti v
budoucnu s vykonávánou profesí.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
• Vysvětlit organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém středisku.
• Rozlišit druhy odbytových středisek a jejich vybavení.
• Charakterizovat přípravu a realizaci gastronomické akce.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
• Kompetence k učení je realizována aktivizačními a problémovými metodami s důrazem na samostatné
uvažování.
• Odborné kompetence jsou realizovány názorně demonstračními metodami a neustálým propojováním teorie s
praxí.
• Kompetence k řešení problémů je realizována řešením problémů a uplatňováním různých metod myšlení a
myšlenkových operací.
Realizace průřezových témat a mezipředmětové vztahy jsou uvedeny u bloků učiva.
Strategie výuky:

Učební osnovy
6.9.3 Stolničení

Žáci jsou motivováni k samostatné práci a spolupráci. Učivo je rozfázováno do postupných kroků. K tomu, aby si
žáci znalosti pevně ukotvili v dlouhodobé paměti, je používáno řízené procvičování. Nejčastější formy výuky jsou
hromadné vyučování s frontálním působením, skupinové vyučování, párová výuka. Během výuky jsou používány
metody slovní - výklad, vypravování, rozhovor, názorně demonstrační s využitím didaktické techniky a dalších
pomůcek, práce s odbornou literaturou, aktivizační, problémová metoda a reproduktivní metoda.
Způsob hodnocení žáků:
Jsou využívány metody diagnostické a kontrolní. Znalosti jsou ověřovány písemnou i ústní formou. Hodnocení
žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu.

1. ročník
1 týdně, P

Odbytová střediska
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje malý a velký stolní inventář

Význam, úkoly odbytu
Vybavení a zařízení na úseku obsluhy
• Stolový a sedací
• Restaurační prádlo
• Drobný stolní inventář
• Příbory
• Inventář na pokrmy a nápoje
• Pomocný inventář

Základy obsluhy a Odbytová střediska
Dotace učebního bloku: 19
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém
středisku
• vysvětlí úlohu jednotlivce v oblasti osobního prodeje a
stravovacích služeb
• charakterizuje různé způsoby obsluhy – jednoduchá obsluha
• je seznámen se specifiky stravovacích zvyklostí cizinců a respektuje je

Průřezová témata
ČSP
Výuka techniky obsluhy probíhá formou
instruktáže. Žáci pak opakovaně techniku
obsluhy prakticky procvičují.

Základní společenská a profesní pravidla
• Požadavky na chování a vystupování pracovníků v obsluze
• Profesní požadavky
Formy a pravidla obsluhy
• Základní pravidla obsluhy
• zásady obsluhy
• technika obsluhy a debarasu
• příprava pracoviště
• Způsoby obsluhy
• Jednoduchá obsluha
• jednoduchá obsluha - základní a vyšší forma
• servis snídaní
• servis polévek
• servis hlavních pokrmů
• servis nápojů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Učební osnovy
6.9.3 Stolničení

2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

Základy obsluhy
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje různé způsoby obsluhy – složitá
obsluha

Formy a pravidla obsluhy
Složitá obsluha
• základní forma - překládání
• vyšší forma - zásady práce u stolu hosta, dochucování pokrmů,
míchání salátů, flambování, dranžírování pstruha, kuřete,
příprava pokrmů
Systémy obsluhy
• Restaurační
• Ostatní

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Odborný výcvik

Odborný výcvik

2. ročník

2. ročník

Výuka techniky obsluhy probíhá formou
instruktáže. Žáci pak opakovaně techniku
obsluhy prakticky procvičují.

Základy obsluhy, Obsluha

Základy obsluhy, Obsluha

Odbyt
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede náležitosti jídelního a nápojového lístku a menu pro různé
příležitosti
• uvede vhodné formy odbytu výrobků a služeb

Formy prodeje
• Způsoby nabídky, prodeje a placení
Gastronomická pravidla
• Jídelní lístky
• Nápojové lístky
• Menu

• uvede způsoby vyúčtování s hostem
• uvede způsob zajištění odbytu výrobků a služeb

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Odborný výcvik

Komunikace ve službách

Žáci prakticky sestavují jídelní, nápojové lístky
a menu za použití generátoru na internetové
síti.

2. ročník

3. ročník

Odbytová střediska

Písemná komunikace, využití techniky
v komunikaci
Odborný výcvik
2. ročník
Odbytová střediska

Odbytová střediska; Odbyt
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání
Žák:
• rozlišuje druhy odbytových středisek, jejich vybavení - kavárny
• sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro střediska a
určí způsob obsluhy - kavárny
• vysvětlí zajištění odbytu výrobků a služeb - kavárny
• vysvětlí organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém
středisku - kavárny

Učivo
Členění odbytových středisek
• členění do skupin
• členění do kategorií
Kavárny
• druhy, typy
• vybavení kaváren
• sortiment pokrmů a nápojů
• příprava a servis jednotlivých druhů káv
• práce baristy a způsob obsluhy v kavárnách

Učební osnovy
6.9.3 Stolničení

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Technologie
1. ročník
Hygienické požadavky na provoz
společného stravování

3. ročník
1 1/2+1 1/2 týdně, P

Odbytová střediska; Odbyt; Obsluha
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje druhy odbytových středisek, jejich vybavení – vinárny,
pivnice, bar
• sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro střediska a
určí způsob obsluhy - vinárny, pivnice, bar
• vysvětlí zajištění odbytu výrobků a služeb - vinárny, pivnice,
bar
• vysvětlí organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém středisku
- vinárny, pivnice, bar
• charakterizuje pomůcky číšníka a barmana

Členění odbytových středisek
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
Bary
• druhy, typy
• vybavení barů
• sortiment pokrmů a nápojů
• způsob obsluhy v barech
• barový inventář
Míchané nápoje
• dělení míchaných nápojů
• suroviny na přípravu míchaných nápojů
• anatomie míchaných nápojů
• pravidla přípravy míchaných nápojů
• skupiny míchaných nápojů
• pravidla servisu míchaných nápojů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Technologie
1. ročník
Hygienické požadavky na provoz
společného stravování

Odbyt
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede způsoby vyúčtování s objednavatelem, vysvětlí vyúčtování
tržeb
• vysvětlí vhodné formy odbytu výrobků a služeb

Průřezová témata

Organizační zajištění akcí
• Slavnostní hostiny
• druhy hostin, charakteristika
• objednávka hostiny, pracovní příkaz, vyúčtování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

Odborný výcvik

3. ročník
Odbyt
Základy obsluhy, Obsluha

3. ročník
Odbyt
Základy obsluhy, Obsluha

Učební osnovy

6.9.4 Komunikace ve službách

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník

3. ročník

Základy obsluhy
Dotace učebního bloku: 35
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje druhy slavnostních hostin

Zvláštní typy akcí a slavnostní hostiny
• Slavnostní hostiny
• banket
• raut
• Společenská setkání
• číše vína
• kokteil
• zahradní slavnost
• výlet na lodi
• piknik
• Zvláštní typy akcí
• rodinné hostiny
• firemní hostiny a párty

Komunikace ve službách
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí význam informací a komunikace pro podnikání ve
službách
• komunikuje jasně a srozumitelně v souladu s jazykovou normou

Osobnost, vzhled
• Vymezení pojmu osobnost
• Struktura a dynamika osobnosti
• Vlastnosti osobnosti
• Osobnost číšníka
Komunikace
• Proces komunikace, předávání informací
• Verbální komunikace
• Neverbální komunikace
• Komunikace s hostem - vhodné formulace, typy rozhovorů
Informace
• Zpracování informací
• Komunikační šum

6.9.4 Komunikace ve službách
1. ročník

2. ročník

3. ročník
1

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Komunikace ve službách
Počet hodin výuky: 30 (0+0+30)

Pojetí předmětu:
Obsahový okruh Komunikace ve službách je realizován předměty Komunikace ve službách a Odborný výcvik.
Cizojazyčná komunikace je realizována projektovým dnem v celkovém počtu 3 hodin.
Obecným cílem předmětu Komunikace ve službách je využití marketingových nástrojů v oboru gastronomie.
Součástí předmětu je písemná komunikace. Žáci jsou vedeni vyhotovovat písemnosti související se službami v
souladu s normalizovanou úpravou písemností a gramatickou správností.

Učební osnovy

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
• Volit vhodný reklamní prostředek pro určitý produkt.
• Popsat nástroje na podporu prodeje.
• Vyhotovit písemnosti spojené s obchodním a stravovacím provozem.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
• Komunikativní kompetence je realizována srozumitelným formulováním myšlenky, postoje a aktivní diskuzí.
• Kompetence k řešení problémů je realizována řešením problémů a uplatňováním různých metod myšlení a
myšlenkových operací.
• Personální a sociální kompetence je realizována diskuzí jak adekvátně reagovat na hodnocení svého
vystupování, umět přijímat kritiku.
• Občanské kompetence a kulturní vědomí jsou realizovány pomocí diskuzní metody jak jednat podle morálních
principů a zásad společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie.
• Odborné kompetence jsou realizovány využíváním marketingového nástroje k prezentaci provozovny, nabídce
výrobků, služeb a využívání prostředků podpory prodeje.
Realizace průřezových témat a mezipředmětové vztahy jsou uvedeny u bloků učiva.
Strategie výuky:
Předmět se vyučuje ve 3. ročníku, je rozdělen dvou celků. Žáci jsou motivováni k samostatné práci a spolupráci.
Učivo je rozfázováno do postupných kroků. K tomu, aby si žáci znalosti pevně ukotvili v dlouhodobé paměti, je
používáno řízené procvičování. Nejčastější formy výuky jsou hromadné vyučování s frontálním působením,
skupinové vyučování a praktická cvičení. Během výuky jsou používány metody slovní - výklad, vypravování,
rozhovor, názorně demonstrační s využitím didaktické techniky a dalších pomůcek, aktivizační, problémová a
reproduktivní metoda.
Hodnocení výsledků žáků
Jsou využívány metody diagnostické a kontrolní. Znalosti jsou ověřovány písemnou, ústní formou a na základě
praktické práce. Hodnocení žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve
školním řádu.

Učební osnovy

3. ročník
1 týdně, P

Marketing
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vybere vhodný reklamní prostředek pro určitý product
• použije nástroje na podporu prodeje

Produkt
• Vlastnosti
• Kvalita
Propagace
• Vymezení pojmu propagace
• Nástroje propagace
• Reklama, konkurence
Podpora prodeje
• Práce s veřejností - public relations
Osobní prodej

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP
Kvalitní služba tvoří konkurenceschopný
podnik. Žáci uvádějí své zkušenosti v
postavení hosta a zákazníka a porovnávají je
mezi sebou.

Písemná komunikace, využití techniky v komunikaci
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• píše na klávesnici v přiměřené rychlosti a přesnosti

Využití techniky v komunikaci

• vyhotovuje písemnosti spojené s obchodním a stravovacím
provozem věcně, jazykově a formálně správně, ve shodě s
normalizovanou úpravou písemností

Základy psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou
Úprava písemností
• Formální náležitosti obchodních dopisů
• Stylizace obchodního dopisu
• Vyhotovení menu, jídelních a nápojových lístků
• Vyhotovení objednávky
• Vyhotovení pracovního příkazu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Stolničení

Německý jazyk I.

Vedeme žáky k dovednosti písemně
komunikovat
s
hosty,
zákazníky
a
zaměstnavatelem.
Žáci
prakticky
vypracovávají a stylizují různé písemnosti.

2. ročník
Odbyt

3. ročník
Projektový den

Učební osnovy

6.10 Odborné vzdělávání - profilující okruhy
6.10.1 Odborný výcvik
1. ročník

2. ročník

3. ročník

0+15

0+17 1/2

4 1/2+13

Charakteristika předmětu
•
•
•
•
•
•

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Čáslavská 205, 537 01 Chrudim
Název ŠVP: Kuchař - číšník
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Název vyučovacího předmětu: Odborný výcvik
Počet hodin výuky: 1597,5 (495+577,5+525)

Pojetí předmětu:
Odborný výcvik je shrnující integrující předmět, ve kterém žáci vědomosti a dovednosti získané v teoretickém
vyučování přetvářejí praktickou činností v profesionální dovednosti a návyky.
Cílem předmětu je:
- prohloubit a upevnit odborné vědomosti žáků získané v ostatních odborných vyučovacích předmětech a aplikovat
je do praxe
- získat a prohlubovat praktické dovednosti a návyky potřebné při technologii přípravy pokrmů a návyky potřebné
při práci v odbytovém středisku (technika jednoduché a složité obsluhy, způsoby a systémy obsluhy)
- používat technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu a dbát na jejich údržbu
- uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii při výrobě pokrmů
- osvojit si smysl pro zodpovědnost, přesnost, důslednost a samostatnost, cílevědomě přistupovat k týmové i
samostatné práci
- uplatňovat pravidla společenského chování a zásady profesního vystupování při komunikaci se zákazníky
Charakteristika učiva:
Obsah předmětu vychází z obsahových okruhů RVP – Odbyt a obsluha, Výroba pokrmů, Komunikace ve službách.
Obsahový okruh Komunikace ve službách (části Komunikace ve službách, Marketing) je realizován v předmětu
Odborný výcvik s hodinovou dotací 0,5 hodin týdně (celkem 17 hodin) ve 2. ročníku.
Obsahový okruh Odbyt a obsluha (části Odbytová střediska, Odbyt, Základy obsluhy) a profilující okruh Číšník je
realizován v předmětu Odborný výcvik s hodinovou dotací 17,5 hodiny týdně (celkem 552 hodin) ve 2. a 3. ročníku,
z celkového počtu týdenních hodin je 13,5 hodin disponibilních.
Obsahový okruh Výroba pokrmů a profilující okruh Kuchař je realizován v předmětu Odborný výcvik s hodinovou
dotací 32 disponibilních hodin (v maximálním počtu 1029 hodin) v 1., 2. a 3. ročníku, hodiny byly použity na
pokrytí základního učiva.
Strategie výuky:
Při praktickém vyučování jsou základními metodami výuky metody názorně - demonstrační a metody praktické
(instruktáž, nácvik praktických dovedností). Díky těmto metodám dochází ke spojení osvojených poznatků a
praktické aplikace, rozvíjí se motorické dovednosti a kognitivní procesy.
Hodnocení výsledků žáků:
Hodnocení žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou obsažena ve školním řádu.
Žáci jsou hodnoceni průběžně učitelem odborného výcviku (popř. ve spolupráci s instruktorem odborného výcviku)
při vykonávání praktických činností, jednou za školní rok je zařazena ověřovací práce (komplexní zkouška využití
znalostí a dovedností probraného učiva).
Hodnotí se zejména : kvalita výsledků činností, schopnost aplikovat teroretické znalosti do praxe, samostatnost při
plnění pracovních úkolů, osvojení praktických návyků a dovedností, organizace práce, dodržování hygienických
předpisů a kritických bodů HACCP, dodržování předpisů BOZP, společenské chování a profesní vystupování.
Přínos k plnění klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Kompetence k učení je realizována výběrem vhodných metod při praktické činnosti vedoucí k uvědomění si
nutnosti soustavného vzdělávání.
Kompetence k řešení problémů je rozvíjena při praktické činnosti heuristickými metodami s důrazem na logické
myšlení a uvědomění si souvislostí a důsledků řešení, důraz je kladen na týmové řešení – řešit problém ve

Učební osnovy

spolupráci s ostatními členy týmu v zájmu podniku.
Kompetence personální a sociální jsou rozvíjeny respektováním dohodnutých pravidel v pracovním kolektivu,
schopností pracovat v týmu, přijímat radu i kritiku, spolupracovat s ostatními a naslouchat jim.
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám je rozvíjena postupným uvědoměním si
odpovědného postoje k vlastní profesní budoucnosti a poznáním možností uplatnění se na trhu práce.
Komunikativní kompetence jsou rozvíjeny zdokonalováním komunikace v pracovním kolektivu a komunikace s
hosty, žáci se učí formulovat své myšlenky, vyjádřit se ke vzniklému problému, postupně dochází ke
zdokonalování schopnosti porozumět i neverbální komunikaci a reagovat na ni správným způsobem.
Odborné kompetence jsou rozvíjeny při pracovních činnostech pomocí názorně – demonstračních a praktických
metod, s důrazem na neustálé propojování teorie s praxí a důsledným rozvojem a upevňováním získaných
odborných dovedností a návyků.
Realizace průřezových témat a mezipředmětových vztahů jsou uvedeny u bloků učiva.

Učební osnovy

1. ročník
0+15 týdně, P

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v
souladu s předpisy a pracovními postupy
• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti
• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární
prevence
• pracovněprávní problematika BOZP
• bezpečnost technických zařízení

1. ročník
Průřezová témata
ČŽP
Žáci jsou vedeni k osvojení zásady zdravého
životního stylu a vědomí odpovědnosti za své
zdraví

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Technologie

Technologie

1. ročník

1. ročník

Hygienické požadavky na provoz
společného stravování
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena práce, požární prevence
Výrobní středisko

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

Hygienické požadavky na provoz společného stravování
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• Uplatňuje požadavky na hygienu v gastronomii

Průřezová témata
ČŽP
Žáci jsou vedeni k osvojení základních
principů šetrného a odpovědného přístupu k
životnímu prostředí v osobním a profesním
jednání

Hygienické požadavky na provoz společného stravování
• hygienické předpisy v gastronomii
• kritické body, HACCP v praxi

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Technologie

Technologie

1. ročník

1. ročník

Hygienické požadavky na provoz
společného stravování

Hygienické požadavky na provoz
společného stravování

Základy technologie přípravy pokrmů
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• hospodárně nakládá při práci se surovinami

Základy technologie přípravy pokrmů

• připravuje teplé a studené nápoje běžně zařazené na nápojovém
lístku
• pracuje s normami, recepturami a odbornou literaturou
• používá základní tepelné úpravy

Tepelné úpravy pokrmů
• vaření - táhnutí, pošírování, blanžírování, vaření v páře a ve
vodní lázni
• vaření masa, zeleniny, těstovin
• zadělávání
• dušení
• pečení
• zapékání
• smažení
Technologické postupy přípravy tradičních pokrmů podle
jednotlivých druhů
Nápoje

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Technologie

Technologie

Žáci jsou vedeni k osvojení základních
principů šetrného a odpovědného přístupu k
životnímu prostředí v osobním a profesním
jednání

1. ročník
Základy technologie přípravy pokrmů

1. ročník
Výrobní středisko

Učební osnovy

1. ročník

Technologie přípravy pokrmů
Dotace učebního bloku: 437
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin

Technologie přípravy pokrmů
Příprava a předběžná úprava potravin

• připravuje polévky s použitím norem
• připravuje základní druhy omáček dle technologických postupů
• připravuje omáčky k hovězímu masu
• připravuje jednotlivé druhy příloh a volí vhodné suroviny
• připravuje jednoduché a složité saláty dle zásad racionální výživy
• vyrábí moučná jídla a moučníky
• pracuje se zařízením, se spotřebiči a dalším vybavením ve
výrobním středisku
• vyrábí bezmasé pokrmy a pokrmy s využitím uzeného masa a
uzenin
• připravuje pokrmy z hovězího masa dle technologických
postupů
• připravuje pokrmy z vepřového masa a vnitřností dle
technologických norem

Typické suroviny a pokrmy, technologické postupy
Polévky
• zakládání vývarů
• zesilování a čištění vývarů
• výroba vložek a zavářek do polévek
• příprava bílých polévek
• příprava speciálních polévek
Omáčky
• příprava omáček : základní teplé, základní studené, složité
omáčky
• příprava omáček k hovězímu masu vařenému
Přílohy
• příprava příloh :
z brambor
z mouky a těstovin
z luštěnin
z rýže
ze zeleniny
• příprava jednoduchých salátů
• příprava složitých přílohových salátů
Bezmasé pokrmy a pokrmy s využitím uzeného masa a uzenin
• pokrmy z brambor
• pokrmy z těstovin
• pokrmy z rýže a ostatních obilovin
• pokrmy z hub a sýrů
• pokrmy z vajec
• pokrmy ze zeleniny
Moučníky a moučná jídla
• Příprava těst na moučná jídla:
- bramborové
- tvarohové
- kynuté
- lité
• Příprava těst vhodných pro výrobu moučníků
- listové
- plundrové
- kynuté, včetně náplní
Technologické postupy přípravy pokrmů podle jednotlivých
druhů
Pokrmy z hovězího masa
• hovězí pečeně
• plátky a roštěnky
• závitky
• guláše, kostky, nudličky
• úprava na anglický způsob
• vnitřnosti
Pokrmy z vepřového masa
• příprava vepřových pečení
• příprava vepřových plátků
• příprava závitků, rolád a měšců
• příprava gulášů
• příprava vepřového masa na kostky a na nudličky
• příprava vnitřností

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Technologie

Technologie

Žáci jsou vedeni k využívání kvalitních surovin
ke zpracování, správnému hospodaření se
surovinami

1. ročník
Základy technologie přípravy pokrmů

1. ročník
Základy technologie přípravy pokrmů

Učební osnovy
1. ročník

Výrobní středisko
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• využívá pomůcky kuchaře, inventář a vybavení výrobního
střediska
• využívá a kontroluje zařízení skladů potravin, eviduje pohyb zásob

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:
Technologie

ČŽP
Žáci jsou vedeni ke správnému hospodaření
se surovinami, energiemi, vodou a ochraně
přírody, správné likvidaci biologického
odpadu.

2. ročník
0+17 1/2 týdně, P

Výrobní středisko
- práce s pomůckami kuchaře
- ošetřování a používání inventáře při přípravě pokrmů
- obsluha a údržba základního vybavení kuchyně
- příjem a výdej zásob, evidence zásob
- údržba skladového zařízení

1. ročník
Výrobní středisko

přesahy z učebních bloků:

Učební osnovy

2. ročník

Technologie přípravy pokrmů
Dotace učebního bloku: 281
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zpracovává a upravuje drůbež dle příslušných technologických
postupů
• zpracovává a připravuje zvěřinu s ohledem na výjimečné vlastnosti
tohoto masa
• připravuje pokrmy z masa skopového a mas ostatních
• zpracovává a upravuje ryby a mořské plody dle technologických
norem
• připravuje pokrmy z telecího masa a vnitřností dle technologických
norem
• připravuje pokrmy z mletých mas dle technologických norem

Technologie přípravy pokrmů
Technologické postupy přípravy pokrmů podle jednotlivých
druhů
Pokrmy z telecího masa
• telecí maso zadělávané
• telecí maso dušené
• telecí maso pečené
• smažené telecí maso
• telecí vnitřnosti
Pokrmy z masa skopového a mas ostatních
• úprava masa skopového - dušením, pečením
• úprava masa jehněčího a kůzlečího
• úprava masa králičího
• úprava masa ostatních
Pokrmy z mletých mas
• příprava pokrmů z jednoho druhu masa
• příprava pokrmů ze směsi mas
Pokrmy z drůbeže
• zadělávání
• dušení
• pečení - nadívání
• smažení
• úprava drůbežích vnitřností
Pokrmy z ryb a mořských plodů
• úprava mořských a sladkovodních ryb:
- vařením
- pečením
- smažením
- zapékáním
• úprava rybích vnitřností
• úprava mořských plodů
Pokrmy ze zvěřiny
• nakládání zvěřiny
• úprava zvěřiny dušením
• úprava zvěřiny pečením
• příprava jídel na objednávku ze zvěřiny

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Technologie

Technologie

Žáci jsou vedeni k hospodaření se svěřenými
surovinami, šetření s energiemi při přípravě
pokrmu, třídění odpadů

2. ročník

2. ročník

Základy technologie přípravy pokrmů

Základy technologie přípravy pokrmů

Odbytová střediska
Dotace učebního bloku: 70
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• používá inventář odbytového střediska v souladu s jeho určením
• orientuje se ve skladu, ve vedení evidence zásob

Odbytová střediska
•
•
•
•

vybavení a zařízení na úseku obsluhy
příprava pracoviště v odbytovém středisku
základy obsluhy
příprava teplých a studených nápojů běžně zařazených
na nápojovém lístku
• sklad odbytového střediska, vedení evidence zásob
odbytového střediska

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Stolničení

Stolničení

Žáci jsou vedeni k využití úsporných
spotřebičů a hospodaření s energiemi a vodou
a k estetickému a citovému vnímání svého
okolí

1. ročník
Odbytová střediska
2. ročník
Odbyt

2. ročník
Odbyt

Učební osnovy

Komunikace ve službách, Marketing
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uplatňuje společenské chování a profesní vystupování, dodržuje
profesní etiku, zdržuje se xenofobních projevů
• pečuje o zevnějšek a snaží se o kultivovaný projev

Komunikace ve službách, Marketing
Národní zvyklosti a tradice různých etnik ve vazbě na gastronomii
a způsob komunikace

• rozpozná typy hostů a ví, jak reagovat na projevy jejich chování,
snaží se předcházet konfliktům
• řeší běžné i neobvyklé situace s ohledem na individuální
zvláštnosti hosta
• dodržuje pořádek a dbá na kvalitu služeb, usiluje o získání stálých
zákazníků
• uplatňuje estetická hlediska při formování prostředí

Vzhled pracovníků ve službách
Dress code
Společenské chování a profesní vystupování
Typy hostů (komunikace s jednotlivými typy hostů, řešení konfliktních
situací)
Použití marketingových nástrojů v praxi (komunikace se zákazníky,
výrobek)

• respektuje národní mentalitu a zvyklosti
• komunikuje jasně a srozumitelně v souladu s jazykovou formou

Estetika provozovny

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS
Žáci jsou vedeni k respektování národnostních
menšin a náboženských zvyklostí a ke
schopnosti komunikace, k vyjednávání a k
řešení konfliktů.

Stolničení

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Komunikace ve službách

Základy obsluhy, Obsluha
Dotace učebního bloku: 210
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:

Příprava a údržba pracoviště

• připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

Inventář, údržba, použití

• profesionálně jedná v souladu se společenským chováním

Pravidla techniky obsluhy

• uplatňuje daný systém a způsob obsluhy na pracovišti
• ovládá organizaci práce v různých formách obsluhy
• dodržuje pravidla techniky obsluhy
• podává nápoje a pokrmy dle zásad jednoduché obsluhy - nižší a
vyšší formy

Technika podávání pokrmů a nápojů při jednoduché a složité
obsluze
jednoduchá obsluha - nižší a vyšší forma

• eviduje pokrmy a nápoje

Způsoby obsluhy - restaurační, kavárenský, barový, rautový,
banketní, etážový

• pracuje s evidenční pokladnou a počítačovým programem na
evidenci objednávek

Systémy obsluhy - vrchního číšníka, rajónový, francouzský

• v menu doporučí vhodnou kombinaci pokrmu a nápoje

Formy a pravidla obsluhy

• připraví pracoviště na podávání snídaní, provádí správně servis
snídaní

Aplikace gastronomických pravidel - menu

• připraví bar na provoz

Snídaně

• pracuje s pomůckami číšníka a barmana

Společensko-zábavní střediska

• připravuje a servíruje míšené nápoje
• provede servis jídel a nápojů v kavárně

• kavárny

• provede servis jídel a nápojů ve vinárně

• vinárny

• provede servis jídel a nápojů v baru

• pivnice

• provede servis jídel a nápojů v pivnicích

• bary

• aplikuje v praxi zásady pivního hospodářství

Míchané nápoje
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS
Žáci jsou vedeni ke spolupráci v týmu a
pěstování kladného přístupu žáka k sobě
samému i k ostatním.

Stolničení

Stolničení

ČŽP
Žáci jsou vedeni ke správnému nakládání s
odpady a ochraně přírody.
IKT
Žáci jsou vedeni k používání základního a
aplikačního
programového
vybavení
počítače pro účely uplatnění se v praxi

2. ročník
Základy obsluhy

2. ročník
Základy obsluhy

Učební osnovy

3. ročník
4 1/2+13 týdně, P

Technologie přípravy pokrmů
Dotace učebního bloku: 270
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky
• ovládá technologické postupy přípravy jednotlivých druhů pokrmů

Technologie přípravy pokrmů
Nové trendy v gastronomii
Zážitková gastronomie
Česká a regionální kuchyně
Mezinárodní kuchyně
Příprava pokrmů ve zvláštních podmínkách
Technologické postupy přípravy pokrmů podle jednotlivých
druhů
Příprava dietních pokrmů
Studená kuchyně
Předkrmy

• sestaví nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických
společenství podle jejich tradic a náboženských zvyklostí
• ovládá přípravu vybraných pokrmů zahraničních kuchyní, používá
speciální inventář
• ovládá postup přípravy typických národních a regionálních pokrmů
• použije vhodný druh úpravy pokrmu podle příležitosti a místa
konání, ovládá správný pracovní postup
• připravuje výrobky studené kuchyně dle technologických norem
• připravuje předkrmy dle technologických norem
• využívá znalostí o potravinách a výživě při výběru vhodných
surovin a technologických úprav pro přípravu pokrmů
• dohotovuje a expeduje pokrmy
• je připraven organizovat práci ve výrobním středisku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Technologie

Technologie

Žáci jsou vedeni k hospodárnému zacházení
se surovinami a energiemi

3. ročník

3. ročník

Základy technologie přípravy pokrmů

Základy technologie přípravy pokrmů
Anglický jazyk I.
Anglický jazyk I - 3. ročník
Anglický jazyk II.
Anglický jazyk II - 3.ročník

Odbyt, Základy obsluhy
Dotace učebního bloku: 35
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zajišťuje odbyt výrobků a služeb

Odbyt
• Organizační zajištění akcí

• zajistí přípravu a realizaci gastronomické akce
• profesionálně jedná v souladu se společenským chováním

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Stolničení

Stolničení

Žáci jsou vedeni k osvojení základních
principů šetrného a odpovědného přístupu k
životnímu prostředí v osobním a profesním
jednání

3. ročník
Odbyt
Základy obsluhy

3. ročník
Odbyt

Učební osnovy

Základy obsluhy, Obsluha
Dotace učebního bloku: 220
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce, a společenské příležitosti
• přijímá, eviduje a vyřizuje objednávky hostů, pracuje se zúčtovací
technikou
• pracuje s inventářem a vhodně ho používá podle způsobu servisu,
podávaného pokrmu a nápoje, udržuje a ošetřuje inventář
• chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze
• ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů

Technika podávání pokrmů a nápojů při jednoduché a složité
obsluze
Složitá obsluha - nižší forma
Složitá obsluha - vyšší forma
Organizace práce v různých formách obsluhy
Zvláštní typy akcí a slavnostní hostiny
Vyúčtování

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Stolničení

Stolničení

Žáci jsou vedeni k řešení konfliktů a
angažovanosti nejen pro vlastní prospěch, ale
i pro veřejné zájmy
ČZP
Žáci jsou vedeni ke správné likvidaci
biologického odpadu, šetrnému nakládání se
surovinami a energiemi a hospodárnosti z
hlediska ekonomického i ekologického.
IKT
Žáci jsou vedeni k práci s informační a
komunikační technologií a její efektivní využití.
Cílem je naučit žáky používat základní a
aplikační programové vybavení počítače pro
účely uplatnění se v praxi

3. ročník
Odbyt
Základy obsluhy

3. ročník
Odbyt

Spolupráce se sociálními partnery

7 Spolupráce se sociálními partnery
Vzdělávací nabídka školy je v souladu s poptávkou na trhu práce v regionu (stálá poptávka po absolventech oboru
kuchař).
Absolventi školy mají široké možnosti uplatnění v oboru, pokud v daném oboru chtějí pracovat a dále rozvíjet
svoje pracovní dovednosti. Škola je členem několika profesních organizací, se kterými úzce spolupracuje. Jsou to
- Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, Cech podnikatelů, hotelů, restaurací a hostinců okresu Chrudim.
Dále škola spolupracuje s Hospodářskou komorou a s Českou barmanskou asociací. Členové Hospodářské komory
se každoročně účastní závěrečných zkoušek vybraných žáků, úspěšným z nich je uděleno Osvědčení HK ČR, které
jim umožní lepší uplatnění na zahraničním trhu práce a Hospodářská komora úspěšným absolventům
zprostředkuje práci ve známých zahraničních podnicích. Se členy České barmanské asociace škola konzultuje
soutěžní úkoly při účasti našich žáků na odborných soutěžích, dále při organizaci odborných seminářů. Členové
Cechu podnikatelů, hotelů, restaurací a hostinců okresu Chrudim se každoročně účastní závěrečných zkoušek
žáků. Škola spolupracuje s profesními firmami při zajišťování odborné praxe žáků, jejich umisťování na
provozovny, při zajišťování odborných exkurzí a při organizaci závěrečných zkoušek. Výuka u smluvních
partnerů probíhá pod vedením učitelek odborného výcviku nebo pod vedením instruktorů z řad zkušených
pracovníků těchto firem. Většina z nich je našimi absolventy. Ve spolupráci s těmito partnery se naši žáci účastní
různých akcí - rauty, plesy, číše vína, podnikové oslavy, regionální slavnosti města.
Sociální partneři požadují u absolventů kompetence vedoucí zejména k odpovědnému a samostatnému postoji ve
vlastní profesi, což je zapracováno i do cílů ŠVP.

Učební osnovy

8 Přílohy
8.1 Výňatek ze Školního řádu
8.1.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1. Klasifikace v teoretickém vyučování
1.1. Hodnocení a klasifikace žáků v předmětech teoretického vyučování

Hodnocení a klasifikace žáků probíhá v souladu s § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři v platném znění. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito
stupni:
1 – výborný
N – nehodnocen

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 - nedostatečný

U – uvolněn

Kritéria pro jednotlivé stupně:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy
mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje
osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný
projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně.
Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších
podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu
a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s
menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí
nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky.
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a
dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se
vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě
výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky.
Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění
požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při
využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby,
myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V
kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.
Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho
dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V
uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi
závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.
Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu
má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev
mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně
studovat.
Nehodnocen
Žáka není možné hodnotit z některého předmětu v daném pololetí.
Uvolněn
Žák je z vyučování některého předmětu zcela uvolněn.
1.2. Hodnocení a klasifikace žáků ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření má předmět tělesná výchova.
Žák je při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem hodnocen s přihlédnutím ke zdravotnímu
stavu. Při hodnocení se v souladu s požadavky školních vzdělávacích programů posuzuje:
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně
- s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, jeho všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní
zdraví.
Kritéria pro jednotlivé stupně:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi
úspěšně, podle požadavků školních vzdělávacích programů, je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech.
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o tělesnou kulturu a
projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svoji tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů,
které úspěšně rozvíjí, podle požadavků školních vzdělávacích programů, v individuálním a kolektivním projevu.
Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o tělesnou
zdatnost. Rozvíjí v požadované míře svoji tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti
v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Nemá dostatečný
aktivní zájem o tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svoji tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projevu je málo uspokojivý. Úkoly řeší
s častými chybami. Projevuje pouze minimální zájem a snahu o činnosti a o rozvoj své tělesné zdatnosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Minimální osvojené dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí úsilí rozvíjet svoji tělesnou zdatnost.
1.3. Formy, metody a prostředky získávání podkladů učitele ke klasifikaci
Formy, metody a prostředky získávání podkladů učitele ke klasifikaci jsou zejména následující:

soustavné diagnostické pozorování žáka

soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
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různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktické testy

analýza výsledků činnosti žáka

konzultace s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a
zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami

rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
Vyučující vychází při klasifikaci z požadavku školních vzdělávacích programů a sleduje zejména:

ucelenost, přesnost a trvanlivost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a
vztahů

kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti

schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při
výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí

kvalitu myšlení, především jako logiku, samostatnost a tvořivost

aktivitu k přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim

přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu

kvalitu výsledků činností

osvojení účinných metod samostatného studia.
1.4. Pravidla klasifikace žáka
Základní pravidla klasifikace žáka:

klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu; pokud v daném předmětu vyučuje více
učitelů, na klasifikaci se dohodnou, nedohodnou-li se, klasifikační stupeň stanoví ředitel školy

učitel si klasifikaci žáka v daném pololetí rozvrhne rovnoměrně tak, aby za období 14 kalendářních týdnů
od počátku každého pololetí školního roku získal u každého žáka předepsaný minimální počet známek:
1 vyučovací hodina týdně
– minimálně dvě známky
1,5 vyučovací hodiny týdně
– minimálně tři známky
2 a více vyučovacích hodin týdně – minimálně čtyři známky

učitel má právo žáka nehodnotit, jestliže jeho absence v daném předmětu za pololetí přesáhne 30% nebo
v případě, že žák za hodnocené období získá méně než 75 % průměrného počtu známek v daném předmětu na
žáka ve třídě

není-li žák na konci pololetí hodnocen, je za dané období zkoušen a klasifikován v náhradním termínu
stanoveném ředitelem školy

v případě hodnocení žáka v náhradním termínu je žák na vysvědčení klasifikován stupněm dosaženým při
tomto hodnocení

vyučující zajistí bez zbytečného odkladu zápis každé klasifikace do webové aplikace určené pro přístup
zákonných zástupců k informacím o průběhu studia žáka.
Klasifikace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami:
 při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vyučující přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění
 vyučující respektuje doporučené hodnocení žáka, které je popsáno ve zprávě ze školského poradenského
zařízení a které je vyučujícím zpřístupněno na vnitřním informačním portále
 klasifikace vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých
se postižení žáka projevuje.

2. Hodnocení chování žáků
2.1. Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou pochvaly nebo ocenění a opatření k posílení kázně žáků. Jsou udělována žákům ve
smyslu ustanovení § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném
znění.
Opatření k posílení kázně žáků se udělují podle závažnosti provinění žáka. Pochvaly se udělují žákům za výrazný
projev školní, osobní nebo občanské iniciativy, déletrvající úspěšnou práci, mimořádný projev lidskosti, záslužný
nebo statečný čin, úspěchy ve školních soutěžích a olympiádách, výraznou prezentaci školy na veřejnosti apod.
Pochvaly:
pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy.

Kázeňská opatření:
napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
podmíněné vyloučení ze školy
vyloučení ze školy.
V případě, že žákovi bylo ve školním roce uděleno kázeňské opatření a žák se dopouští dalších provinění proti
pravidlům školního řádu, uděluje se žákovi kázeňské opatření vyššího stupně.
V případě udělení kázeňského opatření v souvislosti s neomluvenou absencí žáka se postupuje podle rámce těchto
stanovených mezí s přihlédnutím k ostatním okolnostem:

0–7
hodiny neomluvené absence
důtka třídního učitele

8 – 35
hodin neomluvené absence
důtka ředitele školy

35 a více hodin neomluvené absence
podmíněné vyloučení, vyloučení ze školy.

2.2. Klasifikace chování žáka
Chování žáka v daném pololetí školního roku se klasifikuje těmito stupni:
1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

Chování žáka klasifikuje třídní učitel po projednání na pedagogické poradě. V případě rozdílných názorů
ostatních pedagogických pracovníků na hodnocení chování žáka rozhoduje o klasifikaci ředitel školy.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:

Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke
kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro
výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Dopouští se
závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování
kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům školního řádu; zpravidla se přes udělení důtky ředitele školy
dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování.
Je-li žákovi v daném pololetí uděleno výchovné opatření důtka ředitele školy, je hodnocen z chování v tomto
období zpravidla stupněm 2 (uspokojivé).
Je-li žákovi v daném pololetí uděleno výchovné opatření podmíněné vyloučení, je hodnocen z chování v tomto
období zpravidla stupněm 3 (neuspokojivé).

3. Klasifikace v praktickém vyučování
3.1. Hodnocení a klasifikace v předmětech odborný výcvik a praxe
Hodnocení a klasifikace žáků probíhá shodně jako v teoretickém vyučování, tzn. klasifikačními stupni uvedenými
v odstavci 1.1. této kapitoly.
Vyučující vychází při klasifikaci z požadavků stanovených obsahem učiva a sleduje zejména:

vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem

osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce

využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech

aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech

kvalitu výsledků činností

organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti

dodržování předpisů o BOZP při práci a péče o životní prostředí

hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci

Učební osnovy



obsluhu a údržbu zařízení.

Kritéria pro jednotlivé stupně:

Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově,
samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává
pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce;
dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní
práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje
zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně
tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává
samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné
nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů
a energie se dopouští malých chyb. Zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s
drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí
učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a
při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní
práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně
využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně
podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické
poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech,
dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou
pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Praktické činnosti dovede organizovat pouze za
soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a
energie. V obsluze a údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani
s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech,
dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže v nich postupovat ani s pomocí učitele. Výsledky
jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Praktické činnosti na
pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při
práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a
údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

Nehodnocen
Žáka není možné hodnotit z některého předmětu.

Uvolněn
Žák je z vyučování některého předmětu zcela uvolněn.

3.2. Pravidla klasifikace žáka
Základní pravidla klasifikace žáka:

klasifikační stupeň určí učitel odborného výcviku případně instruktor, který žáka vyučuje. Pokud během
klasifikačního období odborný výcvik vyučuje více učitelů, na klasifikaci se dohodnou, nedohodnou-li se,
klasifikační stupeň stanoví ředitel školy


učitel odborného výcviku (instruktor) má právo žáka neklasifikovat, jestliže jeho absence v daném
předmětu za pololetí přesáhne 30%; žák je za dané období hodnocen v náhradním termínu stanoveném ředitelem
školy

v případě hodnocení žáka v náhradním termínu je žák na vysvědčení klasifikován stupněm dosaženým při
tomto hodnocení s přihlédnutím ke klasifikaci v jednotlivých kalendářních měsících daného pololetí

učitele odborného výcviku (instruktor) zajistí zápis každé klasifikace do deníku odborného výcviku.
Klasifikace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami:
 při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vyučující přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění
 vyučující respektuje doporučené hodnocení žáka, které je popsáno ve zprávě ze školského poradenského
zařízení
 klasifikace vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech typech činností, ve kterých se
postižení žáka projevuje.

4. Celkové hodnocení žáka a další podrobnosti hodnocení výsledků vzdělávání
4.1. Celkové hodnocení žáka
Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním

prospěl(a)

neprospěl(a)

nehodnocen(a)


žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný,
průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré

žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný

žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný, případně není-li
hodnocen z některého předmětu na konci 2. pololetí (nejpozději do konce září následujícího školního roku)

žák je nehodnocen, pokud jej nelze hodnotit na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.

4.2. Zkoušky při přijímání do vyššího než prvního ročníku vzdělávání a rozdílové zkoušky
Zkoušky při přijímání do vyššího než prvního ročníku vzdělávání podle § 63 a rozdílové zkoušky podle § 66 odst.
3 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění jsou hodnoceny tříčlennou komisí stanovenou ředitelem školy.
Žák je při zkoušce hodnocen v souladu s hodnocením a klasifikací žáků v předmětech teoretického a praktického
vyučování. V případě, že je žák při zkoušce hodnocen stupněm nedostatečný, neprospěl. O obsahu a hodnocení
zkoušky je proveden řádný zápis do předepsaného formuláře s podpisy všech členů komise.

4.3. Podrobnosti o komisionálních zkouškách
Komisionální zkoušku koná žák, pokud koná opravné zkoušky nebo je-li nařízeno komisionální přezkoušení žáka
při pochybnostech o správnosti hodnocení na konci pololetí v souladu § 69 odst. 9 a 10 zákona č. 561/2004 Sb.
v platném znění.
Rozsah vědomostí, znalostí či dovedností, které budou u komisionální zkoušky hodnoceny, je dán stanoveným
obsahem učiva pro dané období (pololetí školního roku). Žák je při komisionální zkoušce hodnocen v souladu
s pravidly hodnocení a klasifikace žáků. Žák je na vysvědčení klasifikován tím stupněm, kterým byl ohodnocen
při konání komisionální zkoušky.
Předseda komise zajistí, aby byl proveden řádný zápis o obsahu a výsledcích zkoušky do stanoveného formuláře
s podpisy všech členů komise a byl předán třídnímu učiteli žáka.
Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou vyučovacích předmětů, koná
opravné zkoušky v dle § 69 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

4.4. Průběh a způsob hodnocení výsledků vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
Ředitel školy povoluje žákovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu na základě ustanovení § 18
zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a ve smyslu ustanovení § 5 vyhlášky č.13/2005 Sb. v platném znění.
Ředitel školy stanoví v individuálním plánu podle možností a schopností žáka termíny, kdy budou hodnoceny
výsledky vzdělávání žáka klasifikací vyučujícími daných předmětů. Konečným termínem pro hodnocení výsledků
vzdělání za školní rok je nejpozději 30. září následujícího školního roku.

Učební osnovy

8.2 Kritéria přijímacího řízení
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
1. Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě:
výsledku jednotné zkoušky konané formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého
jazyka a literatury (čtyřleté obory a nástavbové studium),
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
2. Přijímací řízení do tříletých oborů
65-51-H/01 Kuchař, catering
65-51-H/01 Kuchař – číšník
65-51-H/01 Číšník – barman – barista
29-54-H/01 Cukrář
66-51-H/01 Prodavač – aranžér
66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje
2.1. Přijímací zkoušky se nekonají na žádný z oborů. Žáci jsou přijímáni na základě hodnocení průměrného
prospěchu známek ze základní školy za první pololetí posledního ročníku školní docházky a druhé pololetí
předposledního roku školní docházky.
2.2. Pořadí žáků v přijímacím řízení je dáno výpočtem dosažených bodů dle níže uvedených kritérií:
počet bodů = (37,5 – 7,5 x Pa) + (37,5 – 7,5 x Pb) + P0
Pa průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 30)
Pb průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 30)
P0 doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče (např. úspěšná účast v
soutěžích, olympiádách); doloženo 1 bod, nedoloženo 0 bodů.
2.3. V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodují o pořadí umístění žáka postupně následující
kritéria:
dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky
dosažený počet bodů za průměr známek z konce předposledního ročníku docházky
dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí předposledního ročníku školní docházky
2.4. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zpřístupněny dne 22. dubna 2018 na webových stránkách školy.
3. Další informace k průběhu přijímacího řízení
3.1. Termín podání přihlášek - nejpozději do 1. března 2018.
3.2. Vyjma oboru 18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků a nástavbového studia 64-41-L/51
Podnikání dokládají žáci a uchazeči způsobilost požadovanou pro zvolený obor vzdělání (lékařský posudek).
3.3. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální platné potvrzení z pedagogickopsychologické porady společně s přihláškou.
3.4. Předpokládaný počet přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:
18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků 30 žáků
65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví 30 žáků
65-51-H/01 Kuchař – číšník 30 žáků
65-51-H/01 Kuchař, catering 30 žáků
65-51-H/01 Číšník – barman – barista 30 žáků
29-54-H/01 Cukrář 30 žáků
66-51-H/01 Prodavač – aranžér 15 žáků
66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje 15 žáků
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 30 žáků

V Chrudimi dne 24. ledna 2018
Jaroslav Kořínek
ředitel školy

