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1. Identifikační údaje 
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Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní 
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Kontakty: telefon: 468 008 107 

 e-mail: skola@soupolicka.cz, 

 www:  soupolicka.cz 

 
Platnost ŠVP: 1. 9. 2020 
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2. Profil absolventa 

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Adresa: Čs. armády 485, 572 01 Polička 

Zřizovatel: Pardubický kraj 

Název školního vzdělávacího programu: Kuchař-číšník 

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

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 

 

2.1. Popis uplatnění absolventa v praxi 

Absolvent školního vzdělávacího programu Kuchař-číšník disponuje kompetencemi pro 

činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby a odbytu. Absolvent  bude  

znát  technologii  přípravy  pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich 

jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy 

služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven 

zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek,  využívat  technologická  zařízení,  

organizovat  potřebné  činnosti  při  přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést 

příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně 

a komunikovat ve dvou cizích jazycích.  

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance 

ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na 

soukromé podnikání v pohostinství. 

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent najde uplatnění ve střediscích veřejného 

stravování, v ubytovacích zařízeních a dalších provozovnách společného stravování. Uplatní 

se ve vedoucích pozicích jako například šéfkuchař, číšník, číšník-specialista, recepční, 

vedoucí ubytovací části. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti 

v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici 

zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. 

Absolvent se může ucházet o přijetí do oborů vzdělání pro absolventy tříletých oborů 

vzdělání, případně po získání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu vysokoškolském. 

 

2.2. Výsledky vzdělávání - očekávané kompetence absolventa 

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, 

aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich 

schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence . 

 

Klíčové kompetence 

 

a) Kompetence k učení 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, 

vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle 

svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi by měli: 

− mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

− ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;  

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

efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; 

− s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), 
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pořizovat si poznámky; 

− využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných 

lidí; 

− sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí; 

− znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

 

b) Kompetence k řešení problémů 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné 

pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli: 

− porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné 

k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, 

vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; 

− uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace;  

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

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;  

− spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

 

c) Komunikativní kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné 

i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že 

absolventi by měli: 

− vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených  

i psaných a vhodně se prezentovat; 

− formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 

a jazykově správně; 

− účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 

− zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; 

− snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

− zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí;  

− vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;  

− dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném 

prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; 

− dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb 

a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné  

terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); 

− pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být  

motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností. 

 

d) Personální a sociální kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě 

poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní,  

pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných  

mezilidských vztahů, tzn., že absolventi by měli: 

− posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání 

a chování v různých situacích; 

− stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní  

orientace a životních podmínek; 

− reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 

jiných lidí, přijímat radu i kritiku; 
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− ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;  

− mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být 

si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

− adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností 

a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické 

záležitosti, být finančně gramotní; 

− pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 

− přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 

− podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě  

zvažovat návrhy druhých; 

− přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro  

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

rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn., že 

absolventi by měli: 

− jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve 

veřejném zájmu; 

− dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní  

specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 

− jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat  

k uplatňování hodnot demokracie; 

− uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, 

národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; 

− zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; 

− chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného 

rozvoje; 

− uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život 

a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; 

− uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost 

v evropském a světovém kontextu; 

− podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen  

pozitivní vztah. 

 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých 

osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro  

budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního 

učení, tzn. že absolventi by měli: 

− mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; 

− uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se 

měnícím se pracovním podmínkám; 

− mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě 

a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; 

− mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru 

a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými 

představami a předpoklady; 

− umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 
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využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak  

vzdělávání; 

− vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný 

potenciál a své profesní cíle; 

− znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; 

− rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání;  

− dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou 

tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. 

 

g) Matematické kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat 

matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

− správně používat a převádět běžné jednotky; 

− používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 

− číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);  

− provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

− nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat 

a využít pro dané řešení; 

− aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v  rovině 

i prostoru; 

− aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. 

 

h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho  

základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT 

a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn.  

absolventi by měli: 

− pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií; 

− pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; 

− učit se používat nové aplikace; 

− komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline 

komunikace; 

− získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě  

Internet; 

− pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních  

a komunikačních technologií; 

− uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních 

zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

 

Odborné kompetence 

 

a) Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s  využitím 

poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi: 

− uplatňovali požadavky na hygienu v gastronomii; 

− měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní  

způsoby stravování; 
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− rozlišili vlastnosti, a technologickou využitelnost základních druhů potravin 

a nápojů; 

− znali způsoby skladování potravin a nápojů; 

− sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, pravidel 

racionální výživy a dalších hledisek. 

 

b) Ovládat technologii přípravy pokrmů, tzn. aby absolventi: 

− ovládali způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, 

technologické postupy přípravy, kontrolovali kvalitu, správně uchovávali pokrmy, 

esteticky dohotovovali a expedovali výrobky; 

− používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu.  

 

c) Ovládat techniku odbytu, tzn. aby absolventi: 

− ovládali druhy a techniku odbytu; 

− volili vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti,  

používali vhodný inventář; 

− společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty, pracovními 

partnery a spolupracovníky; 

− dbali na estetiku při pracovních činnostech. 

 

d) Vykonávat obchodně – provozní aktivity, tzn. aby absolventi: 

− sjednávali odbyt výrobků a služeb, prováděli vyúčtování; 

− připravili podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu; 

− kalkulovali cenu výrobků a služeb; 

− orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu společného stravování; 

− využívali ekonomických informací pro zabezpečení provozu; 

− sestavovali nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kritérií; 

− využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a výrobků, 

využívali prostředků podpory prodeje; 

− vyhotovovali podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou 

úpravou. 

 

e) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: 

− chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, 

návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení 

certifikátu jakosti podle příslušných norem; 

− znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a požární prevence; 

− osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně 

zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (mon itory, 

displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli  

schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; 

− znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); 

− byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém 

onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 
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f) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: 

− chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku; 

− dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení  

jakosti zavedeným na pracovišti; 

− dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,  

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). 

 

g) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby 

absolventi: 

− znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení; 

− zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu 

i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální 

dopady; 

− efektivně hospodařili s finančními prostředky; 

− nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky 

a s ohledem na životní prostředí. 

2.3. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace 

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je 

vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s výučním listem. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Adresa: Čs. armády 485, 572 01 Polička 

Zřizovatel: Pardubický kraj 

Název ŠVP: Kuchař-číšník 

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

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 

 

 

3.1. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu 

Závazné učivo ŠVP je realizováno podle RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník vydaného MŠMT 

28. 6. 2007 č. j. 12 698 / 2007-23. 

Obor vzdělání je náročný na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého 

a logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné 

práci, usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné 

pracovní návyky.  

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních 

a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání Kuchař-číšník. Při 

sestavování a naplňování ŠVP je respektovaná snaha o vybavení absolventa takovými 

znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při 

sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné 

odbornosti. Učivo odborných předmětů je koncipováno s ohledem na možnosti pracovního 

uplatnění absolventa v různých typech provozních jednotek v regionu.  

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných 

a odborných poznatků a dovedností pro práci kuchaře a číšníka. Všeobecně vzdělávací 

předměty rozšiřují a prohlubují všeobecné znalosti a dovednosti žáka a vytvářejí  

předpoklady pro odborné vzdělávání.  

Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o potravinách a nápojích, jejich 

vlastnostech, způsobu skladování a ošetřování, zpracování surovin a osvojení 

technologických postupů při přípravě pokrmů a nápojů. Technologie a praktická příprava je 

zaměřena na pokrmy studené, teplé kuchyně. V teoretické výuce se žáci seznamují se 

zařízením gastronomických provozoven a používaným inventářem, získávají vědomosti 

o stolničení a učí se pravidlům jednoduché a složité obsluhy.  

Obsah odborných předmětů v teoretické výuce je předmětně koordinován s odborným 

výcvikem. Cílem odborného výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace 

všeobecných a odborných dovedností. V teorii i praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému 

zacházení s potravinami a k ekologickému chování, ke slušnému chování a k dodržování 

hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti práce.  

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí 

na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce.  

Důraz je rovněž kladen na účast žáků na různých soutěžích v rámci regionu, ČR 

i mezinárodní, čímž se žáci již během studia zařazují mezi odborníky. Těchto dovedností 

mohou žáci využít při svém budoucím povolání. 

V žácích je během studia vytvářena hrdost a kladný vztah ke škole, rovněž snaha se ve svém  

oboru dále vzdělávat a profesionálně růst. 
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3.2. Organizace výuky 

Probíhá vždy jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v  rozsahu 

stanoveném obor vzdělání plánem. Škola zajišťuje teoretické i praktické vzdělávání. 

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vždy jeden týden 

teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném obor vzdělání 

plánem. Škola zajišťuje teoretické i praktické vzdělávání. 

 

Realizace teoretického vyučování    

Teoretická výuka probíhá v kmenových učebnách a odborných učebnách. Žáci mají 

k dispozici jazykové a počítačové učebny, třídy vybavené dataprojektory a interaktivní 

tabulí. Vzhledem k tomu, že škola nemá odpovídající vlastní vnitřní sportoviště, výuka 

tělesné výchovy probíhá dle možností v nasmlouvaných areálech (tělocvična gymnázia, 

Sokolovna), za příznivého počasí na školním hřišti. 

Vzhledem k tomu, že škola není vybavena laboratořemi, jsou možnosti pro realizaci 

praktických cvičení v přírodovědných předmětech značně omezené. I přes to je součástí 

výuky fyziky, chemie a ekologie jedna hodina laboratorní práce. 

Do výchovného plánu školy jsou pravidelně zařazovány besedy, přednášky 

s tématikou prevence sociálně patologických jevů, environmentální, sexuální výchovy, 

škodlivosti xenofobie a rasismu, psychologie a umění studovat a řada dalších témat dle 

aktuální situace. 

 

Kurzy, sportovně - turistické aktivity 

V rámci tělesné výchovy probíhá lyžařský výcvikový kurz pro žáky I. ročníků a pro 

zájemce z vyšších ročníků. V každém školním roce jsou zařazovány 1-2 sportovní dny, 

ve kterých soutěží družstva jednotlivých tříd i jednotlivci mezi sebou v různých sportovních 

disciplínách a kolektivních sportech. 1-2 krát do roka se uskuteční turisticko-branný den, 

v rámci kterého si žáci zopakují a procvičí zásady první pomoci a ochrany člověka 

za mimořádných událostí. 

 

   Exkurze a další vzdělávací aktivity 

   Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů, návštěv filmových 

a divadelních představení, výstav a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické 

činnosti, zprostředkovávají poznávání reality a odborné i umělecké zážitky, což vede 

k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. Výuka je doplněna odbornými exkurzemi z oblasti 

potravin, výživy a moderních technologií. Během studia se žáci mohou zúčastnit 

zahraničních stáží a výměnných pobytů v partnerských školách. Žáci se zapojují do 

mezinárodních projektů a aktivit v rámci EU formou stáží a výměnných pobytů.        

 

Realizace odborného výcviku    

Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy pod vedením učitelů 

odborného výcviku a na smluvních pracovištích, kde žáky vedou instruktoři určení 

smluvním pracovištěm z řad zkušených zaměstnanců. 

 Smluvní zajištění praktického vyučování oboru je realizováno v souladu 

s ustanovením školského zákona na základě Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách 

praktického vyučování žáků oboru vzdělání Kuchař-číšník. Kritériem pro volbu smluvního 

pracoviště je jeho kvalita po materiální a personální stránce a pro umístění jednotlivých 

žáků na tato pracoviště je důležité místo bydliště a snadnější dopravní dostupnost. Smluvní 

pracoviště je kontrolováno vedoucím odborného výcviku a vedoucím učitelem odborného 

výcviku v průběhu školního roku. 
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3.3. Metody a formy výuky 

Metody a formy výuky volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci 

v pedagogickém procesu a také s ohledem na vlastní zkušenosti a možnosti školy. Uplatňuje 

se vhodná motivace, která se opírá hlavně o zájem o zvolený obor. 

Důraz se klade na podporu samostatné práce žáků, na jejich zodpovědnost za sebe i za svoji 

práci, na vstřícné jednání se zákazníky i spolupracovníky, na estetické cítění aj. 

Z metodických přístupů se uplatňují: 

− výklad s návazností na předchozí znalosti a dovednosti žáka 

− řízený rozhovor 

− samostatné řešení problémů 

− práce ve skupinách 

− práce s počítačem 

− exkurze 

− konzultační hodiny 

− diskuse 

Vlastní práce žáků se realizují formou písemné i ústní prezentace, referátů a projektů. 

Součástí teoretické výuky je také uplatňování názornosti, a to pomocí audia, videa, CD 

a DVD nahrávek, projektů a exkurzí. Velký důraz je kladen na mezipředmětové vztahy. 

Odborný výcvik na pracovištích školy zajišťují učitelé odborného výcviku, na smluvních 

pracovištích vedou žáky určení instruktoři. Odborný výcvik je organizován tak, aby žáci 

poznali celý technologický proces. Učební skupiny se dělí na menší skupiny, které se potom 

v průběhu školního roku střídají ve všech činnostech. 

Odborný výcvik vede k využití teoretických poznatků v praxi, k rozšíření znalostí 

a zdokonalování odborných dovedností. Tyto metody rozvíjí komunikační dovednosti, 

estetické cítění a upevnění pracovních návyků. Součástí odborného výcviku jsou také 

návštěvy odborných pracovišť a odborné exkurze. Žáci se také podílejí během studia na 

přípravě a  realizaci rautů, recepcí, svateb, plesů a jiných společenských akcí. Pod vedením 

učitelů odborného výcviku se žáci rovněž připravují na účast v národních i mezinárodních 

soutěžích. Rozšiřují tak dále odborné znalosti a dovednosti. 

 

3.4. Hodnocení žáků 

Hodnocení je nezbytnou součástí vzdělávacího procesu, má motivační charakter, 

umožňuje porovnávat dosažené výsledky vzdělávání, je i způsobem sebehodnocení žáků, 

umožňuje zjišťovat dosažení klíčových i odborných kompetencí v celém procesu výchovy 

a vzdělávání. 

Společné zásady a kritéria 

Základ pro hodnocení chování a prospěchu tvoří platná legislativa. K hodnocení 

výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení  jsou dána 

klíčovými kompetencemi a Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (viz příloha č. 

1). Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím 

motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást 
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hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků 

vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny 

ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. 

Hodnocení je veřejné a učitel známku vždy zdůvodní, žáci mají právo se ke známce 

vyjádřit. Vždy se zohledňuje individualita žáka, jeho schopnosti i možnosti. Hodnocení 

probíhá odděleně pro jednotlivá pololetí školního roku. Za první pololetí se vydává žákovi 

výpis z vysvědčení a za druhé pololetí vysvědčení. Vždy vychází z dílčí klasifikace během 

celého pololetí, žák musí být v daném předmětu a pololetí hodnocen nejméně dvěma 

známkami. 

Způsoby hodnocení teoretického vyučování 

Hodnocení získaných kompetencí se v teoretickém vyučování provádí ústně 

a písemně (řešení příkladů, otevřených úloh, testů). U písemných prací se hodnotí (dle 

předmětu) i grafická stránka projevu. U ústního projevu se hodnotí nejen faktické znalosti, 

ale i komunikační schopnosti a úroveň používání odborných výrazů. Hodnotí se ucelenost 

a trvalost osvojení požadovaných poznatků, rozsah požadovaných znalostí, schopnost 

uplatňovat osvojené poznatky, způsob a forma vyjadřování. Dále se hodnotí samostatné 

domácí práce a referáty i aktivita žáků při vyučování. Součástí hodnocení předmětů 

Technologie, Stolničení, Potraviny a výživa a Ekonomika jsou ve 2. pololetí závěrečné 

ročníkové testy, které obsahují stěžejní učivo celého školního roku. 

Způsoby hodnocení odborného výcviku 

Žáci jsou hodnoceni podle praktického předvedení zadaného úkolu, písemného testu 

nebo ústní zkouškou. Uplatňuje se individuální hodnocení a hodnotí se hlavně znalost 

technologických postupů. Mimo jiné se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu 

a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných 

teoretických dovedností v praktických činnostech. Dále se hodnotí aktivita, samostatnost, 

tvořivost, zručnost a dodržování bezpečnostních předpisů a hygienických zásad.  

Způsoby hodnocení klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové a odborné kompetence se v různé míře prolínají celým procesem vzdělávání, 

jsou promítnuty ve všech vyučovacích předmětech, proto se nehodnotí odděleně, ale jejich 

naplnění je hodnoceno komplexně známkou v jednotlivých předmětech. 

Průřezová témata jsou podle jejich charakteru zařazena do jednotlivých vyučovacích  

předmětů a míru jejich zvládnutí hodnotí učitel buď ústně - ocení postoje žáka, nebo 

hodnocení promítne do celkové klasifikace předmětu. 

 

3.5. Realizace klíčových kompetencí 

 

V průběhu vzdělávání je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností 

a kvalit, naučil se pracovat samostatně i v týmu. Vzdělávání pomáhá rozvíjet osobnost žáka 

a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák aktivně zapojil do společnosti a mohl se dále 

rozvíjet. Jednotný postup pedagogických pracovníků se promítá v jednotných požadavcích 

na chování žáka ve škole i na akcích pořádaných školou a na vytváření příznivého klimatu 

ve škole. Upevňováním a rozvíjením sociálních kompetencí jsou žáci vedeni k vhodnému 

zapojení do kolektivu, naučí se respektovat ostatní a spolupracovat. 

Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na následujících úrovních: verbální, 

písemné a s využitím informačních a komunikačních technologií. 

Výchovně vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění 
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zadaných úkolů, plně zodpovídal za své jednání v občanských i pracovních situacích. 

Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech vyučovacích předmětů. 

Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval 

během vzdělávání vývojový posun. 
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Přehled uplatňování klíčových kompetencí 
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Český jazyk a literatura • • • • • •   

Cizí jazyk •  •  •   • 

Občanská nauka • • • • • •  • 

Chemie • • • •   • • 

Ekologie • • • • •   • 

Fyzika  • • • •   • 

Matematika • • • •   • • 

Tělesná výchova  • • • •    

Informační a komunikační 
technologie • • •  • • • • 

Společenská výchova • • • • • •  • 

Ekonomika • • • • • •  • 

Potraviny a výživa •  • • • •   

Stolničení • • • • • •  • 

Technologie • • • • •  • • 

Komunikace ve službách • • • • • •   

Základy barmanství a 
sommelierství 

•  • • • •  • 

Odborný výcvik • • • • • •  • 
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Přehled uplatňování odborných kompetencí 
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Český jazyk a literatura        

Anglický jazyk      •  

Německý jazyk      •  

Občanská nauka        

Chemie     •  • 

Ekologie        

Fyzika     •   

Matematika        

Tělesná výchova      •   

Informační a komunikační 

technologie 
      • 

Společenská výchova       • 

Ekonomika      • • 

Potraviny a výživa •    • • • 

Stolničení • • •  • • • 

Technologie • •   •   

Komunikace ve službách   • •   • 

Základy barmanství a 

sommelierství 
  • •  •  

Odborný výcvik • • • • • • • 
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3.6. Začleňování průřezových témat 

Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou 

použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová 

témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje. Průřezových témata jsou zařazována 

do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo.  

 

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. 

Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, 

formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem 

respektovat a pomáhat si - besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné 

poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názorů mladých lidí 

a orientace na správné hodnoty života - besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, 

nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu. Velký význam má jednotný přístup 

všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image 

školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků, 

kteří narušují kolektiv a řešení těchto situací ve spolupráci s výchovným poradcem.  

 

Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování 

člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na 

pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky, na 

odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovorů, 

besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím. V tomto 

tématu dochází k plnění Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty.  

 

Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích 

formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují 

v  žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím 

ročníku jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům 

pomoci při hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání 

nabídek, nácvik rozhovorů a další.  

 

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování 

schopností žáků pracovat různými s prostředky informačních a komunikačních technologií. 

Výuka předmětu Informační a komunikační technologie je rozložena do tří ročníků. Nejdříve 

je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem. 

V dalších ročnících jsou tyto dovednosti dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. 

V hodinách Informační a komunikační technologie tak mohou žáci v rámci aplikací plnit 

úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu 

využívat i učitelé jiných předmětů. 

 

3.7. Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v souladu se Školským 

zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci 

se specifickými poruchami učení, žáci se specifickými poruchami chování, žáci se zdravotním 

znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním i žáci ohrožení sociálně patologickými 
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jevy. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení jsou integrováni do běžné třídy 

a vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Podobný přístup je i k žákům 

s vývojovými poruchami chování, především poruchami pozornosti spojenými 

s hyperaktivitou (ADHD). Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových 

a výchovných prostředků. 

Práce se žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu 

vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou dlouhodobě sledováni 

a vedeni třídními učiteli ke spolupráci s výchovným poradcem, eventuálně s vychovateli 

domova mládeže. Žáci mimořádně nadaní se ve škole v současné době nevzdělávají. 

Pro žáky, jejichž porucha dosahuje takového stupně, že je opravňuje k zařazení do speciálního 

školství, je na žádost rodičů a na základě doporučení školského poradenského zařízení 

vypracován individuální výukový plán. Cíl vzdělávání těchto žáků zůstává zachován, rozsah 

učiva může být přizpůsoben s ohledem na druh postižení žáka. Pro každého žáka volíme 

vhodné metody vzdělávání a specifické formy ověřování osvojeného učiva. Výuka těchto 

žáků směřuje k tomu, aby si i přes svůj handicap osvojili potřebné občanské, klíčové 

i odborné kompetence. Podle IVP mohou být vzděláváni i žáci dlouhodobě nemocní. 

Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni o žácích se SVP, které učí, třídní 

učitelé jsou podrobněji informováni o potřebách žáků se SVP ve svých třídách. Při řešení 

vzniklých problémů spolupracuje výchovná poradkyně nejen s třídními učiteli a ostatními 

pedagogy, ale především s rodiči, případně jinými zákonnými zástupci. 

 

 

Při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s následujícími 

institucemi a organizacemi: 

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Polička 

Výchovní poradci základních škol, ze kterých integrované děti přicházejí 

Praktičtí lékaři pro děti a dorost 

Středisko výchovné péče a výchovné ústavy v případě žáků s poruchami chování 

Centrum prevence NADOSAH Bystřice nad Pernštejnem 

 

3.8. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 

Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického 

i praktického vyučování. Vychází z požadavku platných právních předpisů – zákonů, 

vyhlášek, technických norem i předpisů ES pro danou oblast. Prostory, ve kterých je 

prováděna výuka, musí odpovídat Vyhlášce č. 410/2005 Sb., v platném znění 

Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména 

s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která nelze 

eliminovat jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají 

bezplatně na základě Směrnice ředitele a jejich používání se důsledně kontroluje. 

Problematika bezpečnosti práce je podrobně popsána ve Školním řádu a Vnitřním řádu školy, 

se kterým jsou žáci seznámeni. Je zpracována Metodická osnova vstupního školení 

bezpečnosti práce a požární ochrany pro žáky, se kterou jsou žáci seznamování a prokazatelně 

poučeni vždy při úvodních hodinách jednotlivých předmětů.  

V odborném výcviku dále předchází každému novému tématu proškolení z BOZP. Žáci jsou 

prokazatelně seznamováni s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a s místními 

provozně bezpečnostními předpisy.  
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Je podrobně stanoven systém vykonávání dohledu nad žáky při teoretickém i praktickém 

vyučování. Při zajištění odborného výcviku na smluvních pracovištích je problematika BOZP 

smluvně ošetřena v souladu s Nařízením vlády č. 108/1994 Sb., v platném znění. 

3.9. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání 

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je:  

− splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před 

splněním povinné školní docházky; 

− splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, 

zájmů (kritéria přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy a budou 

zveřejněna na internetových stránkách školy) viz příloha č. 2; 

− splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání v daném oboru 

podle platného právního předpisu vztahujícího se k dané oblasti. Zdravotní 

způsobilost uchazeče posoudí příslušný registrující lékař. 

 

     Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou 

MŠMT ČR 671/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 

 

3.10. Zdravotní způsobilost 

Ke vzdělávání v oboru Kuchař-číšník mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním 

stavem a s vyřízeným zdravotním průkazem. Podmínky způsobilosti uchazeče jsou 

stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a odborném 

vzdělávání. 

Zdravotně způsobilý je ten uchazeč, který netrpí těmito onemocněními či 

zdravotními obtížemi: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře v případě, zeje 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 alergizující látky používané při praktickém vyučování; 

− 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. 

K posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní pouze příslušný ošetřující lékař.  
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3.11. Způsob ukončení vzdělávání 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Při přípravě a realizaci závěrečných zkoušek 

pracuje škola s jednotným zadáním v souladu s příslušnou legislativou (Vyhláška č. 47/2005 

Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování 

vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění). Dále se řidí organizačními pokyny 

stanovenými přímo v jednotném zadání.  

Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí: 

1. Písemná zkouška  

− trvá max. 240 minut 

− žák si zvolí jedno ze tří ředitelem převzatých témat jednotného zadání 

− žákům je umožněno vybrat si dané téma před začátkem 240 minutového limitu 

− hodnocení a klasifikaci písemné zkoušky provádí škola v souladu s pravidly 

jednotného zadání 

2. Praktická zkouška 

− praktická zkouška trvá 3 dny, maximálně 6 hodin každý den, tj. maximálně 18 hodin. 

Zbývající prostor škola může či nemusí využít pro případné zařazení školní části 

závěrečné zkoušky zaměřené např. na témata orientovaná na její profilaci, regionální 

specifika atd. 

− ředitel školy převezme z jednotného zadání libovolný počet témat. Pokud je stanoveno 

více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje 

− 1 den  - normování, příprava vylosovaného pokrmu, příprava teplého pokrmu ze 

samostatné odborné práce, prezentace připravených pokrmů 

− 2 den - příprava výseče tabule dle samostatné odborné práce, prezentace servisu 

pokrmů ze samostatné odborné práce, provedení úkolů ze samostatné odborné práce 

− 3 den - obsluha hosta v běžném provozu, dovednost číšníka v běžném provozu, 

odborná dovednost číšníka 

− hodnocení a klasifikaci praktické zkoušky provádí škola v souladu s pravidly 

jednotného zadání 

3. Ústní zkouška 

− žák si vylosuje z 25 až 30 témat vybraných ředitelem školy z jednotného zadání 

− ke každému tématu je přiřazena otázka z Obecného přehledu ze světa práce 

− přiřazení druhé odborné podotázky je v kompetenci ředitele školy 

− příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut 

− ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut 

− hodnocení a klasifikaci ústní zkoušky provádí škola v souladu s pravidly jednotného 

zadání 
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4. Učební plán 

Název ŠVP: Kuchař-číšník 

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

Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Platnost:  od 1. 9. 2012 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

A. Povinné vyučovací předměty     

Český jazyk a literatura 2 1 2 5 

Anglický jazyk/Německý jazyk 2 2 2 6 

Německý jazyk /Anglický jazyk 2 1 1 4 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Chemie 1 - - 1 

Ekologie 1 - - 1 

Fyzika 1 - - 1 

Matematika 1,5 1,5 1 4 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 

Společenská výchova 1 - - 1 

Ekonomika - 1,5 1,5 3 

Potraviny a výživa 1 1,5 1 3,5 

Stolničení 1 2 1 4 

Technologie 1,5 2 2 5,5 

Komunikace ve službách - 1 - 1 

Základy barmanství a sommelierství - - 1 1 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

Celkem 33 34 33 100 

     

B. Nepovinné vyučovací předměty 0 0 0 0 
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Poznámky: 

1. Ve škole se vyučují dva cizí jazyky – německý a anglický, první jazyk v návaznosti na 

základní školu. 

 

 

 

Přehled využití týdnů ve školním roce 

Činnost 1. 2. 3. 

Vyučování podle rozpisu učiva 33 33 31 

Sportovní výcvikový kurz 1 0 0 

Účast na odborných akcích 1 1 - 

Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně 
vzdělávací akce) 

5 6 8 

Závěrečná zkouška - - 1 

Celkem 40 40 40 



22 

 

Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 

Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

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

Název ŠVP: Kuchař- číšník  

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy 
Minimální počet vyučovacích hodin za vzdělávání 

Vyučovací předmět 
Počet vyučovacích hodin za vzdělávání 

týdenních celkový týdenních celkový 

Jazykové vzdělávání:      

český jazyk 3 96 Český jazyk a literatura 3 96 

cizí jazyky 10 320 Anglický jazyk, Německý jazyk  6 194 

   Německý jazyk, Anglický jazyk  4 130 

Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka 3 97 

Přírodovědné vzdělávání 3 96 

Chemie 
  Ekologie 
  Fyzika 

 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 

33 
33 
33 

Matematické vzdělávání 4 128 Matematika 4 130 

Estetické vzdělávání 2 64 Český jazyk a literatura 2 64 

Vzdělávání pro zdraví 3 96   Tělesná výchova 3 97 

Vzdělávání v ICT 3 96   Informační a komunikační technologie  3 97 

Ekonomické vzdělávání 3 96 Ekonomika 3 96 

Výroba pokrmů 10 320 
Potraviny a výživa 

Technologie 

Odborný výcvik 

3,5 

5,5 

1 

113,5 

177,5 

33 

Odbyt a obsluha 7 224 
Stolničení 

Odborný výcvik 

4 

3 

130 

97 

Komunikace ve službách 2 64 
Společenská výchova 

Komunikace ve službách 

1 

1 

33 

33 

Disponibilní hodiny 44 1408 
Základy barmanství a sommelierství 

Odborný výcvik 

1 

46 

31 

1485 

Celkem 96 3072  100 3233 
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5. UČEBNÍ OSNOVY  

Předmět:  

Český jazyk a literatura  

Anglický jazyk  

Německý jazyk  

Občanská nauka  

Chemie 

Ekologie  

Fyzika 

Matematika 

Tělesná výchova  

Informační a komunikační technologie  

Společenská výchova 

Ekonomika  

Potraviny a výživa 

Stolničení 

Technologie 

Komunikace ve službách 

Základy barmanství a sommelierství 

Odborný výcvik 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

Počet hodin celkem:  160 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

Cíl předmětu 

Cílem předmětu je naučit žáky v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými 

normami řešit základní životní a pracovní situace, vyjadřovat své myšlenky, zážitky, názory 

a postoje, naučit je vyhledávat informace důležité pro osobní i profesní rozvoj, používat je 

a předávat. Učivo rozvíjí vědomosti a dovednosti žáků získané na základní škole s ohledem na 

společenské a profesní zaměření žáků. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

- využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se 

srozumitelně a souvisle- chápali funkci spisovného mateřského jazyka, poznali základní 

jazykové normy a kategorie (s ohledem na výuku cizích jazyků), chápali rozdíl mezi 

spisovným a nespisovným vyjadřováním, dokázali rozeznat, kdy je vhodné či nevhodné 

použít určitého tvaru z obou oblastí 

- rozvíjeli svou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti 

- chápali význam umění pro člověka, znali cenu kulturních památek a vážili si jich 

- uměli využívat poznatků z teorie literatury k hlubšímu porozumění uměleckým textům 

a dovedli vyjádřit vlastní zážitek z poznaných uměleckých děl  

- naučili pracovat samostatně i v týmu a tuto dovednost dále rozvíjeli, rozvíjeli své 

vyjadřovací dovednosti a schopnosti, dovedli posoudit práci svoji i druhých 

- porozuměli odbornému i uměleckému textu a interpretovali jej 

- rozvíjeli své čtenářské dovednosti a dovedli text interpretovat, využívat poznatků 

z literární historie a teorie literatury. 

-  

Charakteristika učiva 

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

jazyce, Estetické vzdělávání. Učivo je rozvrženo do tří oblastí. 

Oblast mluvnice navazuje na znalosti ze základní školy o základech pravopisu, prohlubuje je 

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

spisovnou a nespisovnou normou. Upevňuje a rozšiřuje znalosti o jednotlivých slovních 

druzích a jejich využívaní v příslušných funkčních stylech v návaznosti na zvolený obor 

vzdělání. Žáci si rozvíjí vědomosti a dovednosti o větě jednoduché a souvětí. Žáci pracují 

s jazykovými příručkami, Pravidly českého pravopisu. 
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Oblast slohu se věnuje sestavení jednoduchého vypravování, zdokonalování kultury osobního 

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

v běžných životních situacích, zdokonalování komunikativních dovedností. Žáci se věnují 

sestavování osobní a úřední korespondence, osobního životopisu. Žáci si prohlubují 

kulturnost vyjadřování a vystupování s ohledem na zvolený obor vzdělání. 

Oblast literatury vychází z obsahového okruhu Estetické vzdělávání. Nejdůležitějším cílem 

estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám a snaha 

přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Literatura je zaměřena na rozlišování základních literárních 

druhů a žánrů na základě četby ukázek, upevňování znalostí o významných dílech naší 

i světové literatury od nejstarších dob do současnosti. Součástí této oblasti je i poznávání 

různých druhů umění v tradiční i mediální podobě. Tematický celek kultura je zaměřen na 

získávání a osvojování informací z oblasti kultury bydlení a odívání, dále pak na lidové umění 

a užitou tvorbu. Estetické vzdělávání, jehož je součástí literatura i jiné druhy umění, směřuje 

k tomu, aby žáci uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria, získali přehled 

o kulturním dění a přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých. 

Rozdělení počtu týdenních vyučovacích hodin v českém jazyce a literatuře je následující:  

1. ročník – 1,25h mluvnice a sloh, 0,75h literatura 

2. ročník – 0,5h mluvnice a sloh, 0,5h literatura 

3. ročník – 1,25h mluvnice a sloh, 0,75h literatura 

Výuka českého jazyka a literatury využívá znalostí ze základní školy a mezipředmětově 

se doplňuje s předměty občanská nauka, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, 

odborné předměty.  

Metody a formy výuky 

− dialog, přednáška, výklad, beseda, řízený rozhovor, samostatná a skupinová práce, 

doplňování, testy, frontální opakování, motivace, soutěže. 

− vyhledávání informací v odborných publikacích, učebnicích, na internetu. 

− četba a interpretace konkrétních ukázek z literárních děl;  

− referáty o přečtených knihách či zhlédnutých filmech (samostatná vystoupení před 

spolužáky);  

− návštěva místní knihovny a muzea, filmových a divadelních představení; 

− dramatizace uměleckého textu;  

− prohlubování čtenářských dovedností. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení je v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Má formu 

známek, slovního hodnocení, hodnocení jednotlivce i skupin. Preferovány jsou ústní 

zkoušení, písemné práce uzavírající tematický celek, diktáty, slohové práce, doplňovací 

cvičení, referáty, projekty. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence 
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Kompetence k učení – žáci uplatňují různé způsoby práce s textem, efektivně vyhledávají 

a zpracovávají informace z různých zdrojů, jsou čtenářsky gramotní. Jsou schopni 

s porozuměním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky. 

Kompetence k řešení problémů – žáci jsou schopni porozumět zadání úkolu nebo určit jádro 

problému, získávají informace potřebné k řešení problému, volí vhodné prostředky, navrhují 

způsoby řešení. 

Komunikativní kompetence – žáci se vyjadřují přiměřeně k účelu jednání v projevech 

mluvených i psaných, dodržují jazykovou a stylistickou normu, formulují své myšlenky 

srozumitelně a souvisle, vhodně se prezentují při oficiálním jednání, zpracovávají věcně 

správně a srozumitelně přiměřené texty. 

Personální a sociální kompetence – žáci se snaží pracovat společně i v týmu, ověřují si 

získané poznatky, kriticky zvažují názory, postoje a jednání jiných lidí,reagují adekvátně na 

hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímají radu i kritiku, 

přispívají k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, nepodléhají předsudkům a stereotypům 

v přístupu k druhým. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – žáci uznávají tradice a hodnoty svého národa, 

chápou jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, podporují hodnoty 

místní, národní, evropské i světové kultury. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi – žáci pracují s informacemi z různých zdrojů nesených na různých médiích, 

uvědomují si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 

a kriticky přistupují k získaným informacím, jsou mediálně gramotní. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti – žáci znají zásady správného jednání s lidmi, dovedou se 

orientovat v nabídce médií, váží si materiálních a duchovních hodnot. Mají vhodnou míru 

sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku. 

Člověk a životní prostředí – žáci samostatně a aktivně poznávají své okolí, získávají 

informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů. Esteticky 

a citově vnímají své okolí a přírodní prostředí. 

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

jednáních. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Cílem vzdělávání je usilovat o odpovědné jednání žáků, vést je k projevům občanské aktivity, 

k preferenci demokratických hodnot a přístupů. 

Vede žáky k podpoře hodnot místní, národní, evropské i světové kultury a vytváří pozitivní 

vztah k nim. Žák získává přehled o kulturním dění. Dále žáky směřuje k přemýšlení 

o skutečnosti kolem sebe, k formulování vlastních úsudků bez manipulace. Žák vnímá lidský 

život jako vysokou hodnotu a váží si jej. 

Vzdělávání vede žáka ke zlepšování a ochraně životního prostředí, k úctě k lidské práci 

i k ostatním lidským hodnotám. 

Mezipředmětové vztahy 

Občanská nauka, cizí jazyky, ekonomika, odborné předměty, informační a komunikační 

technologie. 
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Ročník: 1. Počet hodin celkem: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- v písemném projevu uplatní znalosti 

českého pravopisu; 

- ověří a upevní si poznatky získané  na ZŠ; 

Opakování a upevňování vědomostí ze 

základní školy 

Prověrka znalostí (vstupní prověrka)  

- orientuje se v soustavě jazyků;  Původ češtiny a její postavení mezi jazyky 

světa 

- v písemném projevu uplatní znalosti 

českého pravopisu; 

- použije nejnovější normativní příručky 

českého jazyka; 

Hlavní principy českého pravopisu 

- y/i po obojetných souhláskách 

- pravopis u/ú/ů 

- pravopis skupin bě, vě, pě/ bje vje 

- pravopis skupin mě/ mně 

- pravopis předpon s-, z-, vz- a předložek 

- s(e), z(e) 

- Pravidla českého pravopisu a práce s nimi 

- rozpozná rozdíl mezi vyjadřováním 

spisovným a nespisovným; 

- rozliší na ukázkách spisovný jazyk, 

hovorový jazyk, obecnou češtinu, dialekty 

a stylově příznakové jevy; 

- ve vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci, používá 

adekvátní SZ včetně příslušné odborné 

terminologie; 

Slovní zásoba 

Slovo 

Národní jazyk a jeho útvary 

Stylové  rozvrstvení SZ 

Obohacování SZ 

Slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru 

vzdělávání, terminologie 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami ČJ; 

Práce s různými příručkami pro školu 

i veřejnost 

- kultivovaně se vyjadřuje; 

- používá adekvátní slovní zásobu; 

- nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak; 

- nahradí běžné slovo synonymem;  

Slova jednoznačná, mnohoznačná, 

synonyma, antonyma, homonyma 

- určí způsob vzniku slova; 

- odhalí a opraví jazykové nedostatky; 

Základní způsoby tvoření slov 

- vysvětlí funkci slohotvorných činitelů; 

- rozliší funkční styl a v typických 

příkladech slohový útvar; 

- vystihne charakteristické znaky různých 

textů a rozdíly mezi nimi; 

- vhodně se prezentuje; 

- odhaluje a opravuje nedostatky kultury 

svého osobního projevu; 

Podstata slohu, slohotvorní činitelé, 

funkční styly 

Vyjadřování přímé i zprostředkované 

technickými prostředky, monologické 

i dialogické, formální i neformální, 

připravené i nepřipravené 

Komunikační situace, komunikační strategie 

Krátké informační útvary 
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- vhodně formuluje otázky a odpovědi; 

- vnímá a poslouchat partnera, adekvátně 

reaguje; 

- argumentuje a obhajuje svá stanoviska, 

vyjadřuje se věcně správně, jasně, 

srozumitelně; 

- zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vhodně je vybírá, orientuje se 

v nich a přistupuje k nim kriticky; 

- má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů vyjadřuje svými slovy své 

myšlenky, zážitky, názory a postoje; 

- prokáže a zdokonalí své vyjadřovací 

schopnosti; 

- objasní rozdíl mezi vyjadřováním 

spisovným a nespisovným; ví, kdy je 

(ne)vhodné daného vyjadřování (ne)užít; 

- prokáže věcně správné, jasné 

a srozumitelné vyjadřování; 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

i negativní; 

Zpráva 

Oznámení 

Inzerát a odpověď na něj 

Reklama 

Projevy prostě sdělovací 

Vypravování 

Popis osoby 

- aktivizuje své estetické dovednosti 

a znalosti ze  a na příkladech objasní 

výsledky lidské činnosti z různých oblastí 

umění;  

- vysvětlí nutnost sebevzdělávání; 

Umění jako specifická výpověď 

o skutečnosti 

Kulturní život žáků 

Ochrana a využívání kulturních hodnot 

- orientuje se v nabídce kulturních institucí; 

- má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů; 

- má přehled o knihovnách a jejich službách;  

Kulturní instituce v ČR a regionu 

Knihovny, jejich služby, noviny, časopisy      

a  jiná periodika, internet 

- uvede charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi; 

- rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů; 

- má přehled o základních slohových 

postupech uměleckého stylu; 

Základy teorie literatury  

Podstata a funkce literatury 

Literární druhy a žánry 

- vyjmenuje nejstarší díla světové literatury; 

- vysvětlí jejich stále aktuální odkaz; 

- text interpretuje a debatuje o něm;  

- vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl; 

Výběr z nejstarších světových literatur 

Výběr z řecké mytologie 

Význam Bible 

- charakterizuje období českého středověku   

a uvede významné středověké literární 

památky; 

Česká středověká literatura 

Nejstarší památky našeho písemnictví 

doba Velké Moravy 
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- vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů; 

- vysvětlí význam osobnosti J. Husa; 

Literární památky doby raného a vrcholného 

středověku (legendy, duchovní písně, 

kroniky, satiry…) 

Osobnost J. Husa, literatura v době husitské 

- uvede významné představitele   

renesančního umění; 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl; 

Renesance  

Aktivní poznávání různých druhů umění 

našeho i světového v době renesance 

Výběr z děl významných renesančních autorů 

(např. W. Shakespeara, F. Villona) 

- vysvětlí pokrokovost a aktuálnost 

pedagogických názorů J. A. Komenského; 

- objasní význam ústní lidové slovesnosti; 

Literatura doby pobělohorské 

Interpretace vybraných pasáží z děl J. A. 

Komenského a skladby B. Briedla Co Bůh? 

Člověk? 

Význam ústní lidové slovesnosti v 17. a 18. 

století 

- vysvětlí význam práce národních buditelů; 

- objasní společenskou funkci divadla; 

- vysvětlí význam tvorby osobností 

národního obrození;  

- samostatně vyhledává informace; 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl; 

- text interpretuje a diskutuje o něm; 

Literatura českého národního obrození 

Význam práce jazykovědců a historiků 

tohoto období 

Úloha českého divadla v době NO 

Romantismus a jeho představitelé 

Četba a interpretace textů K. J. Erbena, K. H. 

Máchy, J. K. Tyla 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- aplikuje znalosti z 1. ročníku, zdůvodní 

použití gramatických norem; 

Hlavní principy českého pravopisu 

- objasní zásady spisovné výslovnosti a řídí 

se jimi; 

Zvukové prostředky a ortoepické normy 

jazyka 

Jazyková kultura 

- v písemném i mluveném projevu aplikuje 

poznatky z tvarosloví; 

- charakterizuje podstatná jména, vyhledá 

v textu, rozlišuje druhy; 

- charakterizuje přídavná jména, vysvětlí 

rozdíl mezi jednotlivými druhy, vysvětlí 

jejich funkci ve větě, určuje jejich 

mluvnické kategorie; 

- přiřadí přídavná jména ke vzorům 

s ohledem na správnou tvorbu koncovek; 

- vytvoří tři stupně přídavných jmen; 

- charakterizuje, vysvětlí funkci zájmen ve 

větě; 

- rozliší druhy zájmen s ohledem na jejich 

pravopisné normy; 

- charakterizuje číslovky, rozliší je v textu, 

rozezná jednotlivé druhy; 

- vysvětlí význam sloves, charakterizuje je 

s ohledem na jejich slohové využití; 

- určí základní mluvnické kategorie sloves; 

- charakterizuje neohebné slovní druhy, 

vyhledá je ve větě; 

Gramatické tvary a konstrukce a jejich 

sémantické funkce 

- uplatní zásady kultivovaného písemného 

projevu, rozliší použití slov z jednotlivých 

jazykových rovin; 

- využije poznatků z tvarosloví a ortografie 

při sestavení vlastního osobního dopisu; 

- uvede charakteristické znaky 

administrativního stylu; 

- rozliší jednotlivé typy úřední 

korespondence; 

- vytvoří základní útvary administrativního 

stylu; 

Osobní a úřední korespondence 

Úřední dopis, zápis z porady, žádost, osobní  

dopis 

- uplatní vědomosti z učiva 1. ročníku, 

zejména základní literární pojmy 

v návaznosti na konkrétní literární díla; 

Opakování literárního učiva z 1. ročníku 
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- rozpozná charakteristické rysy realismu 

v různých druzích umění; 

- jmenuje hlavní představitele v české 

a světové literatuře; 

- objasní na příkladech sociální 

problematiku doby, poukáže na její 

realistické zobrazení (prokáže znalost rysů 

realismu na základě interpretace textu); 

Realismus v české a světové literatuře 

Hlavní představitelé realismu v kontextu 

v kontextu doby 

Metody interpretace textu období májovců 

Četba a interpretace textů vybraných autorů, 

například H. de Balzaca, E. Zoly, N. V. 

Gogola 

- prokáže recitační a interpretační 

dovednosti; 

Česká poezie 2. poloviny 19. století 

Tvořivé činnosti 

- vysvětlí podstatu kritického realismu na 

dílech českých autorů z konce l9. století; 

- objasní specifickou funkci divadla na 

konci l9. století; 

- prokáže znalost sociální problematiky 

tehdejšího venkova na základě četby 

konkrétních děl, porovná se současným 

stavem; 

- porovná drama v jevištní a knižní podobě. 

Česká literatura z konce 19. století 

Četba a interpretace vybraných textů, 

například K. V. Raise. 

Porovnání knižní a jevištní formy dramat 

Maryša a Gazdina roba 
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Ročník: 3. Počet hodin celkem:62 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- odhalí jazykové nedostatky; 

- řídí se zásadami správné výslovnosti; 

- v písemném projevu uplatní zásady 

českého pravopisu; 

- rozliší spisovný jazyk, obecnou češtinu 

a dialekty; 

- ve vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci; 

Procvičování základních znalostí 

Hlavní zásady českého pravopisu 

Souhrnné opakování mluvnického učiva 

Jazyková kultura 

Zvukové prostředky a ortoepické normy 

jazyka 

- odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační 

nedostatky; 

- uplatní základní znalosti ze skladby ve 

svém logickém vyjadřování; 

- identifikuje zvláštnosti větného členění; 

- ovládá a uplatňuje základní principy 

výstavby textu; 

- uplatní znalosti pravopisu, jazykové 

dovednosti; 

- orientuje se ve výstavbě textu; 

Větná skladba 

Základní a rozvíjející větné členy. 

Souvětí souřadné, podřadné 

Druhy vět podle obsahu 

Druhy vět z gramatického a komunikačního 

hlediska 

Stavba a tvorba komunikátu 

- uvede základní znaky odborného stylu; 

- orientuje se v základních útvarech 

odborného stylu a objasní jejich podstatu; 

- pořizuje z odborného textu výpisky; 

- posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu; 

- odborně se vyjadřuje v základních 

útvarech o jevech svého oboru s využitím 

odborné terminologie; 

-  samostatně vytvoří útvar odborného stylu, 

kde se vyjadřuje věcně správně, přesně 

a srozumitelně; 

Odborný styl a jeho útvary 

Odborný popis, referát, výklad, popis 

pracovního postupu 

- sestaví životopis; 

- vyjádří se věcně správně, jasně 

a srozumitelně; 

- charakterizuje strukturovaný životopis 

a uvede jeho specifika; 

Životopis 

- přednese samostatný slovní projev; 

- argumentuje a obhajuje svá stanoviska; 

- klade otázky a vhodně formuluje 

odpovědi; 

- samostatně zpracovává informace; 

Slohová a řečnická cvičení 

Grafická a formální úprava jednotlivých 

písemných projevů 

Získávání a zpracovávání informací z textu, 

jejich třídění a hodnocení 
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Druhy řečnických projevů 

- zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim 

kriticky; 

- samostatně zpracovává informace; 

- rozumí obsahu textu i jeho části; 

- použije klíčová slova při vyhledávání 

informačních pramenů; 

Práce s textem a získávání informací 

Techniky a druhy čtení 

Druhy a žánry textu 

Orientace v textu, jeho rozbor z hlediska 

sémantiky, kompozice a stylu 

Zpětná reprodukce textu 

- porovná zpracování venkovské 

problematiky v próze a dramatu; 

- vysvětlí sociální a národnostní 

problematiku na základě poznatků z tvorby 

P. Bezruče; 

- objasní antimilitaristický postoj v díle 

F. Šrámka; 

- charakterizuje typická díla autorů na 

základě četby a interpretace textu; 

Česká literatura na přelomu 19. a 20. 

století 

Četba a interpretace vybraných autorů textů, 

například od P. Bezruče, F. Šrámka, F. 

Gellnera 

 

- vysvětlí vztah literatury k politické 

a hospodářské situaci doby 20. a 30. let 20. 

století; 

- uvede hlavní literární směry a jejich 

představitele; 

- uvede typické znaky Haškova díla, jeho 

význam, samostatně vyhledá informace; 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl; 

- postihne sémantický význam textů; 

- vysvětlí význam osobnosti Karla Čapka 

a jeho díla, objasní pokrokovost 

a aktuálnost jeho názorů, zdůrazní Čapkův 

humanistický  a protiválečný postoj; 

 

Česká a světová literatura 1. pol. 20. století 

Hlavní literární směry a jejich představitelé 

v kontextu doby 

Obraz 1. sv. války v literatuře (R. Rolland, E. 

M. Remarque, E. Hemingway) 

Rozrůzněnost uměleckých proudů v české 

literatuře, s důrazem na tvorbu J. Haška a K. 

Čapka 

- uvede nové prvky v divadelní práci 

Voskovce a Wericha; 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl; 

České divadlo 20. a 30. let 

Oficiální a  avantgardní divadla 

Četba a interpretace textů K. Čapka a dvojice 

J. Voskovce a J. Vericha 

- charakterizuje literární tvorbu v době 

druhé světové války a těsně po ní; 

Česká a světová literatura po 2. světové  

válce 

Četba a interpretace textů např. J. Drdy, B. 

Hrabala, L. Fukse, A. Lustiga, W. Styrona 

- aktivizuje svůj zájem o literární tvorbu 

- z dostupných zdrojů zjistí informace 

Současná česká a světová literatura  

Rozrůzněnost literárních proudů 
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o současných českých autorech, referát 

prezentuje; 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl; 

- interpretuje text a debatuje o něm; 

Četba a interpretace vybraných textů, 

například představitelů beatniků, magického 

realismu, absurdního dramatu.  

Četba a interpretace textů českých 

současných autorů, například M. Viewegha, 

K. Tučkové, P. Šabacha. 

 

 

 

- porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území; 

- popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci; 

Kultura 

Kultura národností na našem území 

Kultura bydlení a odívání 

Lidové umění a užitá tvorba 

Estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě 

předmětů používaných v běžném životě 

Společenská kultura 

Funkce reklamy a propagačních prostředků   

a její vliv na životní styl 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

Učební osnova předmětu 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

(Úroveň: s návazností na základní školu) 

 

Počet hodin celkem: 194 

Platnost: od 1. 9. 2012 

 

Cíl předmětu  

Učební osnova je určena pro výuku hlavního cizího jazyka s návazností na předchozí studium 

tohoto jazyka. Předpokládá se tedy mírně pokročilá a pokročilá vstupní úroveň znalosti 

jazyka. Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně 

jazykových znalostí a komunikativních dovedností, která odpovídá úrovni A1 Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni 

- 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, jednoduchým způsobem 

zformulovat vlastní myšlenky, 

- komunikovat v cizím jazyce ve standardních situacích, se kterými se žák může setkat 

v běžném osobním a pracovním životě, 

- efektivně pracovat s cizojazyčným textem, včetně jednoduššího odborného textu, 

využívat text jako zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových 

znalostí, 

- pracovat se slovníky a dalšími zdroji informací v cizím jazyce (jazykové a jiné 

příručky), jako jsou cizojazyčné kuchařky, odborné časopisy nebo internet, efektivně 

využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i prohlubování svých 

všeobecných vědomostí a dovedností, 

- efektivně se učit cizí jazyk, využívat vědomostí a dovedností získaných ve výuce 

mateřského jazyka při studiu cizího jazyka, 

- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů 

a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat 

v souladu se zásadami demokracie. 

 

Charakteristika učiva  

Vychází z RVP 65-51-H/01 Vzdělávání v cizím jazyce. 

Obsah učiva v cizím jazyce je strukturován do tří základních složek: 

a) Jazykové prostředky 

b) Běžná konzervační témata 

c) Odborná konverzační témata + odborná slovní zásoba 

Jazykové prostředky jsou chápány jako podpůrný prostředek k získání praktických 

kompetencí v oblasti receptivní i produktivní. Zahrnují v sobě zvukovou stránku jazyka a jeho 

grafickou podobu včetně pravopisu, obecnou slovní zásobu a gramatické prostředky ze 

systému studovaného jazyka. 
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Běžná konverzační témata obsahují tematické okruhy jako například: osobní údaje 

a životopis, dům a domov, volný čas a zábava, služby, cestování, péče o zdraví, každodenní 

život, nakupování, vzdělání, Česká republika, anglicky mluvící země, práce a zaměstnání, 

získávání a poskytování informací v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní, 

nakupování jízdenek a vstupenek, občerstvení, uvedení do společnosti, objednávka 

v restauraci, jednání s budoucím zaměstnavatelem, dotazy v informačním středisku a na ulici 

v neznámém městě, oficiální nebo obchodní dopis, vzkaz, blahopřání, obraty k zahájení 

a ukončení komunikace, pozdrav, prosba, žádost poděkování, vyjádření souhlasu, nesouhlasu, 

odmítnutí, zklamání, naděje, obavy, projevu radosti, 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, základní společenské zvyklosti a sociokulturní specifika zemí daného jazyka 

ve srovnání se zvyklostmi v České republice.  

Odborná konverzační témata vycházejí z obsahu odborných předmětů a požadavku 

odborného výcviku a ve výsledcích vzdělávání by se měla objevit podrobnější znalost daných 

témat. 

Metody a formy výuky 

V požadavcích na výsledky vzdělávání je třeba citlivě zvážit možnosti konkrétního kolektivu 

či žáka. v některých případech je možno požadovat pouze zapamatování si daného jevu 

namísto pochopení, reprodukování namísto objasnění apod. Ve výuce jazyka je žádoucí 

používat aktivující didaktické metody, organizovat činnosti podporující zvýšenou 

myšlenkovou aktivitu žáků, objevovat pro žáky strategie učení odpovídající jejich učebním 

předpokladům, podporovat sebedůvěru, samostatnost a iniciativu žáků, rovněž jejich 

sebekontrolu a sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků je vhodné používat vedle tradičních 

(mapy, ukázky textů, slovníky) i multimediální výukové programy a internet, podle podmínek 

umožnit výuku některých tematických celků jiných předmětů v cizím jazyce, integrovat 

odborný jazyk do výuky včetně odborného výcviku, navazovat kontakty mezi školami 

v zahraničí, organizovat výměnné zájezdy jako podpůrné aktivity pro poznávání života 

v multikulturní společnosti, podporovat vedení jazykového portfolia, jehož součástí je stručné 

písemné zpracování všech konverzačních témat, slovníček odborných frází a výrazů 

a materiály související s výukou. Je vhodné výuku orientovat prakticky, se zaměřením na 

řečové dovednosti a postupné zkvalitňování jazykové správnosti projevu. Častěji by měl být 

zařazován nácvik poslechu s porozuměním. Při něm i při četbě by se mělo vycházet 

z kontextu přiměřenému znalostem a dovednostem, věku a potřebám žáků. Vyučovací proces 

by měl směřovat k motivaci žáků ke studiu jazyků zařazením her, soutěží, simulačních 

a situačních metod či veřejné prezentace práce žáků. 

Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 320 lexikálních jednotek za rok. Z toho 

obecně odborná a odborná terminologie tvoří 20 % slovní zásoby za studium. Slovní zásoba 

konverzačních témat je přizpůsobena obsahu odborných předmětů a potřebám odborného 

výcviku. 
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Způsob hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem školy. Žák je hodnocen za 

řešení písemných, ústních i komunikativních úloh. Výsledky učení žáka jsou kontrolovány 

průběžně ústně i písemně, prověřováno je osvojené učivo po probraném gramatickém či 

tematickém celku. Průběžně je rovněž hodnocen ústní projev a schopnost porozumět 

mluvenému slovu, a to při dialogu na zadané téma, či v průběhu vyučovací hodiny frontálním 

prověřováním znalostí. 

Při ústním projevu žáka je hodnocena zvuková stránka jazyka (výslovnost, intonace, 

artikulace, přízvuk, vázání slov), lexikální rozsah (rozsah slovní zásoby) a správné užití 

probraných gramatických pravidel, stavba věty s ohledem na srozumitelnost, plynulost 

a autokorekci. Při písemném projevu je hodnocena přesnost jazykových prostředků 

a respektování probraných gramatických pravidel, lexikální znalosti a syntax věty s ohledem 

na srozumitelnost.  

Důraz je kladen zejména na schopnost samostatně aplikovat odbornou slovní zásobu 

v anglickém jazyce na poznatky z praxe a naopak. Posuzuje se komplexní rozvoj řečových 

dovedností s důrazem na postupné zdokonalování.  

V konečném hodnocení se promítá domácí samostatná příprava i aktivní přístup žáka ke 

studiu jazyka, jeho samostatnost, schopnost produktivní spolupráce v kolektivu. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat  

Vzdělávání v cizím jazyce je založeno na humanistických přístupech k žákovi a kognitivně 

komunikativním způsobu výuky včetně využívání didaktických interkulturních aspektů. Je 

významnou součástí přípravy 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 praktického života, připravuje je k efektivní účasti 

v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozlišuje jejich 

znalosti o světě, učí je nejen obstát v osobním životě, ale uplatnit se i v rámci evropského trhu 

práce. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní 

kompetence a potřeby se dále vzdělávat. Učí je vnímavosti a toleranci k jiným kulturám 

a národům. Rozvíjí schopnosti srovnávat svou vlastní kulturu s ostatními a užívat způsoby 

dorozumění s představiteli jiných kultur. v žácích je také rozvíjen zájem o dění ve světě 

kolem nás. Ve spolupráci s ostatními předměty směřuje výuka k všestrannému rozvoji 

osobnosti žáka. Podporuje rozvoj a upevnění všech kompetencí, zvláště pak kompetencí 

komunikativních, které jsou pro porozumění a aktivní použití jazyka nezbytné. Neopomíjí 

však ani další kompetence, jako např. k učení, k řešení problémů při samostatně 

zpracovávaných úkolech, k formulování, prezentování a obhajobě vlastního názoru v cizím 

jazyce a schopnosti argumentace na úrovni, ke spolupráci či k pracovnímu uplatnění 

v hodinách. 

Klíčovou kompetencí v anglickém jazyce je vybudování základů odborné terminologie 

a potřeby užívat ji, proto jsou do anglického jazyka zakomponovány poznatky z jiných 

předmětů (jako např. stolničení, potraviny a výživa, atd.). 

 

Průřezová témata 
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Předmětem se prolínají průřezová témata: Člověk v demokratické společnosti, Informační 

a komunikační technologie, Člověk a životní prostředí. 

Člověk v demokratické společnosti – součástí výuky cizího jazyka jsou i témata, která se 

týkají způsobu života v demokratické společnosti (volný čas, tradice, reálie ČR a anglicky 

mluvících zemí). 

Informační a komunikační technologie – žáci využívají nejrůznější dostupné zdroje 

informací, čímž je nenásilně rozvíjena kompetence k práci s informačními technologiemi. 

Využití nejrůznějších zdrojů žáka seznamuje s možností samostatného získávání důležitých či 

užitečných informací. Žáci mohou pracovat s výukovými a jazykovými programy 

a internetem. Získávají takto základní informace o anglicky mluvících zemích, probírají 

některé tematické okruhy, procvičují a zdokonalují se v jazyce. 

Člověk a životní prostředí – vzdělávání vede žáka k citlivému přístupu k životnímu 

prostředí, zejména při výběru vhodných surovin, technologických postupů, čisticích a mycích 

prostředků a zpracování vzniklých odpadů. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí - cílem vzdělávání je usilovat 

o odpovědné jednání žáků, vést je k projevům občanské aktivity, k preferenci demokratických 

hodnot a přístupů. Vzdělávání směřuje žáky k preferenci demokratických občanských postojů, 

k respektování lidských práv, ke vzájemné toleranci. Vede žáky k přemýšlení o skutečnosti 

kolem sebe, k formulování vlastních úsudků bez manipulace. Žák vnímá lidský život jako 

vysokou hodnotu, váží si jej a chrání ho. Vzděláváním je žák veden ke zlepšení a ochraně 

životního prostředí, k úctě k lidské práci i k lidským hodnotám. 

 

Mezipředmětové vztahy 

Český jazyk, Stolničení, Technologie, Potraviny a výživa, Společenská výchova. 
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Ročník: 1. (pokročilí) Počet hodin celkem: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a krátkým rozhovorům rodilých mluvčích 

pronášeným zřetelně spisovným jazykem 

i s obsahem několika snadno odhadnutelných 

výrazů; 

- požádá o vysvětlení neznámého výrazu, 

o zopakování dotazu či sdělení nebo 

zpomalení tempa řeči; 

- osvojí si jednoduché formy představování; 

- vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat 

místo, lidi nebo zážitky ze svého prostředí; 

- 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; 

1 Řečové dovednosti 

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky 

- osobní údaje - pozdravy při loučení 

a představování, představování se 

- interakce ústní 

- interakce písemná 

- jazykové funkce: obraty k zahájení 

a ukončení komunikace; pozdrav, prosba, 

žádost, poděkování, vyjádření souhlasu, 

nesouhlasu, odmítnutí, zklamání, naděje, 

obavy, projevu radosti apod. 

- receptivní řečová dovednost zraková = čtení 

a práce s textem včetně odborného 

- jednoduchý překlad 

- receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických 

i dialogických projevů 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka, vyslovuje co nejblíže 

přirozené výslovnosti; 

- uplatňuje v písemném 

projevu správnou grafickou podobu jazyka, 

dodržuje základní pravopisné normy; 

- 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; 

- používá běžné gramatické prostředky 

a vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací; 

- správně užívá slovesa have got v přítomném 

čase, v jednotném i množném čísle; 

2 Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- slovní zásoba a její tvoření 

- časování slovesa být v přítomném čase 

(kladné, záporné a tázací věty), 

- neurčitý člen, 

- osobní zájmena, 

- přivlastňovací zájmena  

- číslovky 0 - 20 

- vyjadřování věku 

- čtení a poslech s porozuměním 

- množné číslo podstatných jmen 

- určitý člen 

- sloveso have got (přítomný čas), kladné, 

záporné a tázací tvary, plné a stažené tvary, 

krátké odpovědi 

- 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; 

3 Tematické okruhy, komunikační 

situace a jazykové funkce 

- tematické okruhy: osobní údaje a životopis, 

každodenní život, vzdělání 

- komunikační situace: získávání 

a poskytování informací v oblasti osobní, 
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veřejné, vzdělávací a pracovní 

- sjednání schůzky, jednání s budoucím 

zaměstnavatelem 

- oficiální nebo obchodní dopis, vzkaz, 

blahopřání apod. 

- jazykové funkce: obraty k zahájení 

a ukončení komunikace; pozdrav 
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Ročník: 2. (pokročilí) Počet hodin celkem: 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; 

- odhaduje význam neznámých výrazů podle 

kontextu a způsobu tvoření; 

4 Řečové dovednosti 

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 

receptivních a produktivních činností 

- 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; 

- používá běžné gramatické prostředky 

a vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací; 

5 Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- slovní zásoba a její tvoření 

- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

- some, any, no 

- vazba there is/are 

- přítomný čas průběhový (kladné, záporné 

a tázací tvary) 

- doplňovací otázky 

- modální slovesa can, must, could a may 

(použití v kladných, záporných a tázacích 

větách) 

- sloveso have to 

- budoucí čas prostý (kladné, záporné a tázací 

věty) 

- vyjadřování budoucnosti vazbou be going to 

- tvorba slov pomocí some, any, no 

- pravidlo jednoho záporu v anglické větě 

- 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; 

- vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov daného jazyka a využívá je pro 

porozumění textu i ve vlastním projevu; 

- používá běžné gramatické prostředky 

a vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací; 

6 Tematické okruhy, komunikační 

situace a jazykové funkce 

- tematické okruhy: dům a domov, volný čas 

a zábava, služby, cestování, nakupování,  

- komunikační situace: nakupování jízdenek 

a vstupenek, zboží, občerstvení, uvedení do 

společnosti, objednávka v restauraci, 

informování se na služby, objednávka 

služby, dotazy v informačním středisku a na 

ulici v neznámém městě,  

- jazykové funkce: prosba, žádost, 

poděkování, vyjádření souhlasu, nesouhlasu 

- zná základní společenské zvyklosti 

a sociokulturní specifika zemí daného jazyka 

7 Poznatky o zemích studovaného jazyka 

- informace ze sociokulturního prostředí 
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ve srovnání se zvyklostmi v České republice, 

uplatňuje je vhodně v komunikaci a při řešení 

problémů i v jiných vyučovacích předmětech 

příslušných jazykových oblastí v kontextu 

znalostí o České republice 
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Ročník: 3. (pokročilí) Počet hodin celkem: 62 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- vhodně používá překladové i jiné slovníky 

v tištěné i elektronické podobě a umí přeložit 

přiměřený text; 

- 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; 

1 Řečové dovednosti 

- 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 

- uplatňuje v písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodržuje základní 

pravopisné normy; 

- rozlišuje základní zvukové prostředky daného 

jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené 

výslovnosti; 

- uplatňuje v písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodržuje základní 

pravopisné normy; 

2 Jazykové prostředky 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- minulý čas slovesa být 

- minulý čas prostý (kladné, záporné, tázací 

tvary a krátké odpovědi) 

- pravidelná a nepravidelná slovesa 

- trpný rod 

- řadové číslovky 

- rozkazovací způsob 1. osoby  

- minulý čas průběhový 

- překlad „Já také“, „Já také ne“ 

- shrnutí předložek in, at, on 

- tázací dovětky v přítomném čase 

- přivlastňovací zájmena – samostatná 

- tvoření a stupňování příslovcí 

- přídavná jména po look, sound, smell, taste, 

feel 

- 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; 

3 Tematické okruhy, komunikační 

situace a jazykové funkce 

- tematické okruhy: jídlo a nápoje, péče 

o zdraví, Česká republika, země dané 

jazykové oblasti; práce a zaměstnání aj. 

- komunikační situace: oficiální nebo 

obchodní dopis, vzkaz 

- jazykové funkce: odmítnutí, zklamání, 

naděje, obavy, projevu radosti apod. 

- má faktické znalosti především o základních 

geografických, demografických, 

hospodářských, politických, kulturních 

4 Poznatky o zemích studovaného jazyka 

- vybrané poznatky všeobecného 

i odborného charakteru k poznání země 
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faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně 

vybraných poznatků z oboru, a to v porovnání 

s reáliemi mateřské země a jazyka. 

(zemí) příslušné jazykové oblasti, její 

(jejich) kultury (včetně umění a literatury), 

tradic a společenských zvyklostí. 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

Učební osnova předmětu 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

(Úroveň: začátečníci) 

 

Počet hodin celkem: 130 

Platnost: od 1. 9. 2012 

 

Cíl předmětu  
Učební osnova je určena pro výuku druhého cizího jazyka bez předchozího studia tohoto jazyka. 

Předpokládá tedy nulovou úroveň znalosti jazyka. Směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových 

znalostí a komunikativních dovedností, která odpovídá stupnici A1 Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni  

- 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, jednoduchým způsobem 

zformulovat vlastní myšlenky, 

- komunikovat v cizím jazyce ve standardních situacích, se kterými se žák může setkat 

v běžném osobním a pracovním životě, 

- efektivně pracovat s cizojazyčným textem, včetně jednoduššího odborného textu, 

využívat text jako zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových 

znalostí,  

- - pracovat se slovníky a dalšími zdroji informací v cizím jazyce (jazykové a jiné 

příručky), jako jsou cizojazyčné kuchařky, odborné časopisy nebo internet, efektivně 

využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i prohlubování svých 

všeobecných vědomostí a dovedností,  

- - efektivně se učit cizí jazyk, využívat vědomostí a dovedností získaných ve výuce 

mateřského jazyka při studiu cizího jazyka,  

- - chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných 

národů a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat 

v souladu se zásadami demokracie.  

 

Charakteristika učiva  

Vychází z RVP 65-51-H/01 Vzdělávání v cizím jazyce. 

Obsah učiva v cizím jazyce je strukturován do tří základních složek: 

d) Jazykové prostředky 

e) Běžná konzervační témata 

f) Odborná konverzační témata + odborná slovní zásoba 
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Jazykové prostředky jsou chápány jako podpůrný prostředek k získání praktických 

kompetencí v oblasti receptivní i produktivní. Zahrnují v sobě zvukovou stránku jazyka a jeho 

grafickou podobu včetně pravopisu, obecnou slovní zásobu a gramatické prostředky ze 

systému studovaného jazyka.  

Běžná konverzační témata obsahují tematické okruhy jako například: osobní údaje 

a životopis, dům a domov, volný čas a zábava, služby, cestování, péče o zdraví, každodenní 

život, nakupování, vzdělání, Česká republika, anglicky mluvící země, práce a zaměstnání, 

získávání a poskytování informací v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní, 

nakupování jízdenek a vstupenek, občerstvení, uvedení do společnosti, objednávka 

v restauraci, jednání s budoucím zaměstnavatelem, dotazy v informačním středisku a na ulici 

v neznámém městě, oficiální nebo obchodní dopis, vzkaz, blahopřání, obraty k zahájení 

a ukončení komunikace, pozdrav, prosba, žádost poděkování, vyjádření souhlasu, nesouhlasu, 

odmítnutí, zklamání, naděje, obavy, projevu radosti, 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, základní společenské zvyklosti a sociokulturní specifika zemí daného jazyka 

ve srovnání se zvyklostmi v České republice.  

Odborná konverzační témata vycházejí z obsahu odborných předmětů a požadavku 

odborného výcviku a ve výsledcích vzdělávání by se měla objevit podrobnější znalost daných 

témat.  

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí –  

Cílem vzdělávání je usilovat o odpovědné jednání žáků, vést je k projevům občanské aktivity, 

k preferenci demokratických hodnot a přístupů. Vzdělávání směřuje žáky k preferenci 

demokratických občanských postojů, k respektování lidských práv, ke vzájemné toleranci. 

Vede žáky k přemýšlení o skutečnosti kolem sebe, k formulování vlastních úsudků bez 

manipulace. Žák vnímá lidský život jako vysokou hodnotu, váží si jej a chrání ho. 

Vzděláváním je žák veden ke zlepšení a ochraně životního prostředí, k úctě k lidské práci 

i k lidským hodnotám.  

Metody a formy výuky  

V požadavcích na výsledky vzdělávání je třeba citlivě zvážit možnosti konkrétního kolektivu 

či žáka. v některých případech je možno požadovat pouze zapamatování si daného jevu 

namísto pochopení, reprodukování namísto objasnění apod. Ve výuce jazyka je žádoucí 

používat aktivující didaktické metody, organizovat činnosti podporující zvýšenou 

myšlenkovou aktivitu žáků, objevovat pro žáky strategie učení odpovídající jejich učebním 

předpokladům, podporovat sebedůvěru, samostatnost a iniciativu žáků, rovněž jejich 

sebekontrolu a sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků je vhodné používat vedle tradičních 

(mapy, ukázky textů, slovníky) i multimediální výukové programy a internet, podle podmínek 

umožnit výuku některých tematických celků jiných předmětů v cizím jazyce, integrovat 

odborný jazyk do výuky včetně odborného výcviku, navazovat kontakty mezi školami 

v zahraničí, organizovat výměnné zájezdy jako podpůrné aktivity pro poznávání života 

v multikulturní společnosti, podporovat vedení jazykového portfolia, jehož součástí je stručné 

písemné zpracování všech konverzačních témat, slovníček odborných frází a výrazů 

a materiály související s výukou. Je vhodné výuku orientovat prakticky, se zaměřením na 

řečové dovednosti a postupné zkvalitňování jazykové správnosti projevu. Častěji by měl být 

zařazován nácvik poslechu s porozuměním. Při něm i při četbě by se mělo vycházet 

z kontextu přiměřenému znalostem a dovednostem, věku a potřebám žáků. Vyučovací proces 

by měl směřovat k motivaci žáků ke studiu jazyků zařazením her, soutěží, simulačních 

a situačních metod či veřejné prezentace práce žáků.  
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Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 320 lexikálních jednotek za rok. Z toho 

obecně odborná a odborná terminologie tvoří 20 % slovní zásoby za studium. Slovní zásoba 

konverzačních témat je přizpůsobena obsahu odborných předmětů a potřebám odborného 

výcviku.  

Způsob hodnocení žáků  

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem školy. Žák je hodnocen za 

řešení písemných, ústních i komunikativních úloh. Výsledky učení žáka jsou kontrolovány 

průběžně ústně i písemně, prověřováno je osvojené učivo po probraném gramatickém či 

tematickém celku. Průběžně je rovněž hodnocen ústní projev a schopnost porozumět 

mluvenému slovu, a to při dialogu na zadané téma, či v průběhu vyučovací hodiny frontálním  

prověřováním znalostí.  

Při ústním projevu žáka je hodnocena zvuková stránka jazyka (výslovnost, intonace, 

artikulace, přízvuk, vázání slov), lexikální rozsah (rozsah slovní zásoby) a správné užití 

probraných gramatických pravidel, stavba věty s ohledem na srozumitelnost, plynulost 

a autokorekci. Při písemném projevu je hodnocena přesnost jazykových prostředků 

a respektování probraných gramatických pravidel, lexikální znalosti a syntax věty s ohledem 

na srozumitelnost.  

Důraz je kladen zejména na schopnost samostatně aplikovat odbornou slovní zásobu 

v anglickém jazyce na poznatky z praxe a naopak. Posuzuje se komplexní rozvoj řečových 

dovedností s důrazem na postupné zdokonalování.  

V konečném hodnocení se promítá domácí samostatná příprava i aktivní přístup žáka ke 

studiu jazyka, jeho samostatnost, schopnost produktivní spolupráce v kolektivu. 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat  

Vzdělávání v cizím jazyce je založeno na humanistických přístupech k žákovi a kognitivně 

komunikativním způsobu výuky včetně využívání didaktických interkulturních aspektů. Je 

významnou součástí přípravy 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 praktického života, připravuje je k efektivní účasti 

v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozlišuje jejich 

znalosti o světě, učí je nejen obstát v osobním životě, ale uplatnit se i v rámci evropského trhu 

práce. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní 

kompetence a potřeby se dále vzdělávat. Učí je vnímavosti a toleranci k jiným kulturám 

a národům. Rozvíjí schopnosti srovnávat svou vlastní kulturu s ostatními a užívat způsoby 

dorozumění s představiteli jiných kultur. v žácích je také rozvíjen zájem o dění ve světě 

kolem nás. Ve spolupráci s ostatními předměty směřuje výuka k všestrannému rozvoji 

osobnosti žáka. Podporuje rozvoj a upevnění všech kompetencí, zvláště pak kompetencí 

komunikativních, které jsou pro porozumění a aktivní použití jazyka nezbytné. Neopomíjí 

však ani další kompetence, jako např. k učení, k řešení problémů při samostatně 

zpracovávaných úkolech, k formulování, prezentování a obhajobě vlastního názoru v cizím 

jazyce a schopnosti argumentace na úrovni, ke spolupráci či k pracovnímu uplatnění 

v hodinách.  

Klíčovou kompetencí v anglickém jazyce je vybudování základů odborné terminologie 

a potřeby užívat ji, proto jsou do anglického jazyka zakomponovány poznatky z jiných 

předmětů (jako např. stolničení, potraviny a výživa, atd.). 

Průřezová témata  

Předmětem se prolínají průřezová témata: Člověk v demokratické společnosti, Informační 

a komunikační technologie, Člověk a životní prostředí. 
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Člověk v demokratické společnosti – součástí výuky cizího jazyka jsou i témata, která se 

týkají způsobu života v demokratické společnosti (volný čas, tradice, reálie ČR a anglicky 

mluvících zemí). 

Informační a komunikační technologie – žáci využívají nejrůznější dostupné zdroje 

informací, čímž je nenásilně rozvíjena kompetence k práci s informačními technologiemi. 

Využití nejrůznějších zdrojů žáka seznamuje s možností samostatného získávání důležitých či 

užitečných informací. Žáci mohou pracovat s výukovými a jazykovými programy 

a internetem. Získávají takto základní informace o anglicky mluvících zemích, probírají 

některé tematické okruhy, procvičují a zdokonalují se v jazyce. 

Člověk a životní prostředí – vzdělávání vede žáka k citlivému přístupu k životnímu 

prostředí, zejména při výběru vhodných surovin, technologických postupů, čisticích a mycích 

prostředků a zpracování vzniklých odpadů. 

Mezipředmětové vztahy 

Český jazyk, Stolničení, Technologie, Potraviny a výživa, Společenská výchova. 
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Ročník: 1. (začátečníci) Počet hodin celkem: 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; 

- rozlišuje základní zvukové prostředky daného 

jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené 

výslovnosti; 

- 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; 

- vyplní písemně formulář, přijme a zapíše 

objednávku, předá jednoduchý telefonický 

vzkaz, apod.; 

1 Řečové dovednosti 

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky 

- interakce ústní 

- interakce písemná 

- receptivní řečová dovednost zraková = čtení 

a práce s textem včetně odborného 

- receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických 

i dialogických projevů 

- jednoduchý překlad 

- rozlišuje základní zvukové prostředky daného 

jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené 

výslovnosti; 

- používá jednoduché věty, dodržuje větnou 

stavbu; 

- uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy; 

2 Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- základy fonetiky  

- anglická abeceda  

- čtení a poslech s porozuměním 

- osobní zájmena  

- přivlastňovací zájmena nesamostatná  

- sloveso to be - přítomný čas  

- přítomný čas prostý 

- neurčitý člen  

- číslovky 0 -20  

- plurál substantiv  

- sloveso have got v přítomném čase  

- určitý člen  

- přivlastňovací pád  

- číslovky 21 a výše 

- vyjadřuje se ústně i písemně ke známým 

a dobře procvičeným tématům, v pracovní 

oblasti řeší snadno předvídatelné nebo 

3 Tematické okruhy, komunikační 

situace a jazykové funkce  

- tematické okruhy: osobní údaje a životopis, 
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typické situace týkající se pracovní činnosti; každodenní život, vzdělání 

- komunikační situace: získávání 

a poskytování informací v oblasti osobní, 

veřejné, vzdělávací a pracovní 

- sjednání schůzky, jednání s budoucím 

zaměstnavatelem 

- oficiální nebo obchodní dopis, vzkaz, 

blahopřání apod. 

- jazykové funkce: obraty k zahájení 

a ukončení komunikace; pozdrav 
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Ročník: 2. (začátečníci) Počet hodin celkem: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- je-li vyzván, zapojí se do konverzace rodilých 

mluvčích (zákazníků), a poskytne jim 

požadované informace nebo údaje, pokud 

zákazníci hovoří zřetelně a pomaleji; 

- zapojuje se do konverzace, pokud se jedná 

o známé nebo zajímavé téma 

- osloví zákazníka, nabídne mu službu nebo 

produkt; 

- zeptá se na spokojenost zákazníka; 

- omluví se zákazníkovi za nedostatek nebo 

chybu; 

1 Řečové dovednosti 

- produktivní řečová dovednost písemná = 

zpracování textu v podobě reprodukce, 

osnovy, výpisků, anotací, apod. 

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 

receptivních a produktivních činností 

- interakce ústní 

- interakce písemná 

- uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy; 

- rozlišuje základní zvukové prostředky daného 

jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené 

výslovnosti; 

2 Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- přítomný čas průběhový  

- sloveso have got a have  

- doplňovací otázky  

- předmětový tvar osobních zájmen  

- rozkazovací způsob ve 2. osobě  

- vyjádření času  

- násobné číslovky  

- větná pozice příslovečného určení místa 

a času  

- infinitiv  

- -ingové tvary  

- sloveso like 

- vyjadřuje se ústně i písemně ke známým 

a dobře procvičeným tématům, v pracovní 

oblasti řeší snadno předvídatelné nebo 

typické situace týkající se pracovní činnosti; 

3 Tematické okruhy, komunikační 

situace a jazykové funkce  

- tematické okruhy: dům a domov, volný čas 

a zábava, služby, cestování, nakupování 

- nakupování jízdenek a vstupenek, zboží, 

občerstvení, uvedení do společnosti, 

objednávka v restauraci,  

- komunikační situace: informování se na 

služby, objednávka služby, dotazy 

v informačním středisku a na ulici 

v neznámém městě 

- jazykové funkce: prosba, žádost, 
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poděkování, vyjádření souhlasu, nesouhlasu 

- uplatňuje vybrané poznatky potřebné pro 

obor, a to v porovnání s reáliemi mateřské 

země a jazyka; 

4 Poznatky o zemích studovaného jazyka 

- informace ze sociokulturního prostředí 

příslušných jazykových oblastí v kontextu 

znalostí o České republice 
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Ročník: 3. (začátečníci) Počet hodin celkem: 30 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- 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; 

- používá překladové slovníky v tištěné 

i elektronické podobě;  

- hovoří o své práci, zpracuje si na počítači 

svůj životopis k pracovnímu pohovoru; 

1 Řečové dovednosti 

- jednoduchý překlad 

- interaktivní řečové dovednosti = střídání 

receptivních a produktivních činností 

- interakce ústní 

- interakce písemná 

- používá slovní zásobu včetně vybrané 

frazeologie v rozsahu daných komunikačních 

situací a tematických okruhů a vybranou 

minimální odbornou slovní zásobu ze svého 

oboru; 

2 Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.  

- výrazy much, many, a lot of. 

- some, any, no 

- there is there are 

- doplňovací otázky 

- modální slovesa can a must 

- sloveso have to 

- vyjadřování budoucnosti vazbou be going to 

- složeniny se some, any, no a pravidlo 

jednoho záporu 

- záporné zjišťovací otázky 

- vyjadřování přání, nabídek, žádostí 

- budoucí prostý čas 

- časové výrazy before a ago 

- stupňování přídavných jmen 

- vyjadřuje se ústně i písemně ke známým 

a dobře procvičeným tématům, v pracovní 

oblasti řeší snadno předvídatelné nebo 

typické situace týkající se pracovní činnosti; 

3 Tematické okruhy, komunikační 

situace a jazykové funkce  

- tematické okruhy: jídlo a nápoje, péče 

o zdraví, Česká republika, země dané 

jazykové oblasti; práce a zaměstnání aj. 

- komunikační situace: oficiální 

nebo obchodní dopis, vzkaz, blahopřání 

- jazykové funkce: odmítnutí, zklamání, 

naděje, obavy, projevu radosti apod. 
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- 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. 

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 
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Učební osnova předmětu 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

(s návazností na základní školu) 

Počet hodin celkem:  194 

Platnost: od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Učební osnova je určena pro výuku prvního cizího jazyka s návazností na předchozí studium 

tohoto jazyka. Předpokládá tedy mírně pokročilou úroveň znalosti jazyka. Směřuje k osvojení 

kvalitní úrovně jazykových znalostí a komunikativních dovedností, která odpovídá stupnicím 

A2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

 

Charakteristika učiva 

Jazykové prostředky zahrnují v sobě zvukovou stránku jazyka a jeho grafickou podobu včetně 

pravopisu, obecnou slovní zásobu a gramatické prostředky. 

Běžná konverzační témata obsahují základní tematické okruhy.  

Odborná konverzační témata vycházejí z obsahu odborných předmětů a požadavku odborného 

výcviku. 

 

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot 

Žáci jsou vedeni k toleranci, otevřenosti a schopnosti komunikovat s příslušníky jiných kultur. 

 

Metody a formy výuky 

V požadavcích na výsledky vzdělávání je třeba citlivě zvážit možnosti konkrétního kolektivu  

či žáka. V některých případech je možno požadovat pouze zapamatování si daného jevu 

namísto pochopení, reprodukování namísto objasnění apod. K podpoře výuky jazyků je 

vhodné používat vedle tradičních ( mapy, ukázky textů, slovníky, časopisy) i multimediální 

výukové programy a internet. Integrovat odborný jazyk do výuky včetně odborného výcviku, 

navazovat kontakty mezi školami v zahraničí, organizovat výměnné zájezdy jako podpůrné 

aktivity.  

  

 

Způsob hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Průběžně je hodnocen ústní i písemný projev a schopnost porozumět německému mluvenému 

slovu, a to při dialogu na zadané téma, či v průběhu vyučovací hodiny. 

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Vzdělávání v německém jazyce vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího 

jazyka jako nástroje dorozumění v situacích každodenního osobního a praktického života, 

rozlišuje a rozšiřuje jejich znalosti o světě, učí je nejen obstát v osobním životě, ale uplatnit se 
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i v rámci evropského trhu práce. Rozvíjí jejich komunikativní kompetence a potřeby se dále 

vzdělávat. Učí je vnímavosti a toleranci k jiným kulturám a národům. Podporuje rozvoj 

a upevnění všech kompetencí, zvláště pak kompetencí komunikativních, které jsou pro 

porozumění a aktivní použití jazyka nezbytné. Neopomíjí však ani další kompetence, jako 

např. kompetence k řešení problémů při samostatně zpracovávaných úkolech. Dále jsou 

vedeny k formulování, prezentování a obhajobě vlastního názoru v cizím jazyce. 

Důležité je v německém jazyce vybudování základů odborné terminologie a potřeby užívat ji, 

proto jsou do německého jazyka zakomponovány poznatky z jiných předmětů ( jako např. 

stolničení, potraviny a výživa, atd. ). 

 

Průřezová témata 

V předmětu se objevují průřezová témata: Člověk v demokratické společnosti, Informační 

a komunikační technologie, Člověk a životní prostředí. 

Člověk v demokratické společnosti – témata, která se týkají způsobu života v demokratické 

společnosti. 

Informační a komunikační technologie – žáci využívají nejrůznější dostupné zdroje informací. 

Žáci mohou pracovat s výukovými a jazykovými programy a internetem. Získávají takto 

základní informace o německy mluvících zemích, procvičují a zdokonalují se v jazyce. 

Člověk a životní prostředí – vzdělávání vede žáka k citlivému výběru vhodných surovin, 

technologických postupů, čisticích a mycích prostředků a zpracování vzniklých odpadů. 

 

Mezipředmětové vztahy 

Český jazyk, Stolničení, Technologie, Psychologie, Potraviny a výživa 
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Ročník: 1. Počet hodin celkem: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo 

 

Žák:                                                                            

- přeloží jednoduchý projev nebo krátký 

rozhovor rodilých mluvčích v pomalém 

tempu na známé téma; 

- přeloží běžné fráze, které jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně; 

- přeloží jednoduché pokyny, jsou-li sdělovány 

jasně a souvisle; 

- najde v jednoduchém textu hlavní myšlenku 

a zaznamená ji; 

- reaguje komunikativně správně v běžných 

životních situacích a v jednoduchých 

pracovních situacích v rozsahu aktivně 

osvojených jazykových prostředků; 

- umí požádat o zopakování dotazu či sdělení 

- odhaduje význam neznámých výrazů 

z kontextu; 

- samostatně zformuluje vlastní myšlenky ve 

formě krátkého ústního sdělení v běžných 

životních situacích – rozhovor s vrstevníkem, 

dospělou osobou; 

- vystoupí veřejně – přečte předem nacvičené 

oznámení; 

- vyplní stručný osobní dotazník  ;                                               

 

1 Řečové dovednosti 

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky 

- osobní údaje - pozdravy při loučení a 

představování, představování se 

- interakce ústní 

- interakce písemná 

- jazykové funkce: obraty k zahájení 

a ukončení komunikace; pozdrav, prosba, 

žádost, poděkování, vyjádření souhlasu, 

nesouhlasu, odmítnutí, zklamání, naděje, 

obavy, projevu radosti apod. 

- receptivní řečová dovednost zraková = 

čtení a práce s textem včetně odborného 

- jednoduchý překlad 

                                                                         

- správně časuje a užívá slovesa mít a být v 

přítomném čase; 

- skloňuje podstatná jména v jednotném čísle; 

- rozlišuje použití určitého a neurčitého členu a 

dosazuje je správně do vět; 

- tvoří věty oznamovací, tázací a rozkazovací 

- dodržuje správný slovosled ve větě - zvládá 

jednoduché početní úkony; 

- chápe rozdíl v záporech nicht, nein, kein; 

- vhodně používá osobní zájmena a správně je 

skloňuje; 

- nahrazuje podstatná jména vhodnými 

zájmeny; 

- v písemné komunikaci uplatňuje správnou 

grafickou podobu, dodržuje pravopisnou 

normu; 

- vhodně používá překladové slovníky 

 

2 Jazykové prostředky 

- výslovnost 

- slovní zásoba a její tvorba 

- gramatika 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- získávání informací 

- techniky překladu 

- práce se slovníkem 

- číslovky 21 – 100 

- zápor nicht a kein 
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rozlišuje zvukové prostředky daného jazyka; 

- vhodně aplikuje slovní zásobu včetně 

frazeologie v rozsahu daných komunikačních 

situací tematických okruhů a vybranou 

základní odbornou slovní zásobuje svého 

oboru; 

- uplatňuje správnou grafickou podobu jazyka 

- používá běžné gramatické prostředky a 

vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací; 

- zahájí rozhovor s vrstevníkem - představí se, 

uvede své jméno, obor, věk, bydliště, adresu, 

koníčky; 

- vyžádá si obdobné informace od druhé osoby 

(tykání i vykání); 

- používá ustálené obraty k zahájení a 

ukončení rozhovoru; 

- poděkuje, vyjádří prosbu; 

- pojmenuje členy užší i širší rodiny; 

- charakterizuje členy rodiny (věk, jméno, 

povolání, vlastnost, adresa); 

- pojmenuje různé koníčky; 

- sdělí, co ho baví či nebaví; 

- sdělí, co dělá v jednotlivých dnech v týdnu; 

- domluví si s kamarádem termín, vyjádří 

souhlas nebo nesouhlas; 

- vyhledá oblíbený televizní program - 

pojmenuje obytné místnosti; 

- pojmenuje základní vybavení domu; 

- předvede, jak přijme návštěvu; 

- za pomoci slovníku překládá jednoduché 

odborné texty; 

 

3 Tematické okruhy 

- představování se - (přestavování sebe i 

svých blízkých, pozdravy při setkání a při 

odchodu v německy mluvících zemích) 

- základní osobní údaje (narození, věk, 

bydliště, zaměstnání, koníčky, volný čas) 

- rodina (přivítání, rodina a její členové, 

jejich zaměstnání, koníčky, příbuzní) 

- zájmy, koníčky, volný čas (časové údaje, 

dny v týdnu, měsíce) 

- bydlení (popis bytu, pokoje, příslušenství, 

nábytek) 

- odborná témata 

- zná 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; 

- vyjmenuje a ukáže na mapě země, kterépatří 

do německé jazykové oblasti; 

- vyjmenuje nejznámější přejata slova a jejich 

české ekvivalenty; 

- přeloží text v reklamním letáku. 

4 Poznatky o zemích studovaného 

jazyka 

- německy mluvící země – Německo, 

Rakousko, Švýcarsko (geografie) 

- měna 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo 

 

Žák:                                                                            

- rozumí jednoduchému mluvenému projevu 

učitele a pomalým a přiměřeným projevům 

rodilých mluvčích, i s obsahem snadno 

odhadnutelných výrazů na známé téma; 

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, 

obsahující i několik neznámých slov; 

- umí z textu vybrat důležité informace; 

- orientuje se v jednoduchém odborném textu; 

- vhodně používá překladové slovníky;   

- popíše, co se děje, co kdo dělá; 

- sestaví popis; 

- napíše pozdrav nebo přání; 

- reaguje v běžných situacích v restauraci při 

obsluze hosta; 

- písemně obměňuje probrané texty a 

reprodukuje je;                                 

 

1 Řečové dovednosti 

- produktivní řečová dovednost ústní = 

mluvení zaměřené situačně i tematicky 

- poslech s porozuměním monologických 

adialogických projevů, čtení s 

porozuměním, 

- práce s textem, techniky mluveného 

projevu, překlad. 

- časuje silná a slabá slovesa; 

- zná všechny významy a překlady neurčitého 

podmětu man a správně ho užívá ve větách; 

- vyjadřuje vazbu es gibt; 

- používá a časuje způsobová slovesa; 

- skloňuje podstatná jména v množném čísle; 

- bezchybně užívá ve větách slovesa s 

odlučitelnými a neodlučitelnými 

předponami; 

- tvoří jednoduchá souvětí podřadná a 

souřadná; 

- počítá od 0 do 1000; 

- tvoří rozkazy pomocí slovesa sein; 

- odlišuje předložky se 3. a 4.pádem a správně 

je používá ve větách; 

- vyžívá slovní zásobu k vyjadřování míry, 

váhy, množství; 

- skloňuje přídavná jména bez členu; 

- tvoří jednoduché věty v budoucím čase; 

- rozlišuje zvukové prostředky daného jazyka; 

- vhodně aplikuje slovní zásobu včetně 

frazeologie v rozsahu daných komunikačních 

situací tematických okruhů a vybranou 

základní odbornou slovní zásobuje svého 

 

2 Jazykové prostředky 

- výslovnost 

- slovní zásoba a její tvorba 

- gramatika 

- grafická podoba jazyka a pravopis 
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oboru; 

- uplatňuje správnou grafickou podobu jazyka; 

- používá běžné gramatické prostředky a 

vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací; 

- vede jednoduchý dialog v daných situacích; 

- předvede se spolužákem modelovou situaci 

(vyžádání si jídelního a nápojového lístku, 

objednání si nápoje, hlavního jídla a 

moučníku, vyúčtování); 

- předvede se spolužákem modelovou situaci 

návštěvy lékaře; 

- seznámí přítele formou připraveného 

krátkého textu (včetně přednesu) se svým 

městem; 

- vysvětlí turistům cestu od školy na náměstí; 

- v rámci tematických okruhů souvisle hovoří 

v jednoduchých větách v rozsahu osvojené 

slovní zásoby a gramatiky; 

- představí se a uvede svoji profesi; 

 

3 Tematické okruhy 

- restaurace (rozhovor číšníka s hostem) 

- cestování (dopravní prostředky, ubytování 

na dovelené, cestovní doklady) 

- moje město a orientace v něm 

- povolání (zaměstnání, životopis) 

- nákupy 

- odborná témata 

- zná 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; 

- uvede některé speciality rakouské a německé 

kuchyně 

- uvede některé historické památky v Berlíně, 

Drážďanech a v Praze 

4 Poznatky o zemích studovaného 

jazyka 

- speciality a stravovací návyky německé a 

rakouské kuchyně 

- významná města SRN 

- Praha 
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Ročník: 3. Počet hodin celkem: 62 

Výsledky vzdělávání Učivo 

 

Žák:                                                                            

- rozumí smyslu vyslechnutého jednoduchého 

souvislého projevu rodilých mluvčích, který 

obsahuje i několik neznámých slov snadno 

pochopitelných z kontextu nebo ze situace; 

- čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty z 

učebnic nebo jiných publikací, které obsahují 

neznámá slova; 

- vhodně využívá překladové slovníky; 

- volně reprodukuje vyslechnutý text se 

známou slovní zásobou a gramatikou; 

- samostatně zformuluje vlastní myšlenky ve 

formě krátkého sdělení v běžných situacích 

na veřejnosti; 

- popíše pracovní postup; 

- přeloží přiměřeně náročný text z němčiny do 

češtiny pomocí slovníku; 

 

1 Řečové dovednosti 

- 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 

- rozlišuje zvukové prostředky daného jazyka; 

- vhodně aplikuje slovní zásobu včetně 

frazeologie v rozsahu daných komunikačních 

situací tematických; 

- dodržuje správnou výslovnost okruhů a 

vybranou základní odbornou slovní zásobuje 

svého oboru; 

- uplatňuje správnou grafickou podobu jazyka; 

- používá běžné gramatické prostředky a 

vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací; 

- užívá ve větách zvratná slovesa; 

- ovládá základní zeměpisné, politické a 

kulturní reálie německy mluvících zemí; 

- skloňuje podstatná jména v jednotném a 

množném čísle ve všech pádech; 

- poznává a tvoří budoucí čas; 

- dokáže se orientovat v čase minulém; 

- rozpozná perfektum a preteritum a je 

schopen sám je tvořit; 

- mluví souvisle, požívá souvětí; 

- stupňuje přídavná jména a příslovce; 

 

2 Jazykové prostředky 

- výslovnost 

- slovní zásoba a její tvorba 

- gramatika 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

 

- domluví se v běžných situacích, požádá i 

podá informace 

 

3 Tematické okruhy 
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- konverzuje o počasí; 

- vyjadřuje se ústně i písemně k tématům z 

veřejného i osobního života; 

- pohotově řeší standardní řečové situace i 

jednoduché situace týkající se pracovní 

činnosti; 

- uvede jak pečuje o své zdraví; 

- uvede běžné zdravotní potíže; 

- sestaví a napíše vlastní životopis jako součást 

žádosti o práci; 

- doporučí zajímavá místa; 

- počasí 

- životopis 

- péče o zdraví a zdravý životní styl 

- školství v zahraničí a studium v zahraničí 

- hledání zaměstnání 

- odborná témata 

- zná 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; 

- uvede další poznatky všeobecného i 

odborného charakteru o německy mluvících 

zemích, jejich tradicích a zvyklostech a 

srovná je s našimi; 

- doporučí zajímavá místa. 

4 Poznatky o zemích studovaného 

jazyka 

- Rakousko – Vídeň 

- kultura, zvyky, obyčeje 

- svátky, prázdniny, dovolená 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

(Úroveň: začáteční) 

Počet hodin celkem:  130 

Platnost: od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Učební osnova je určena pro výuku druhého cizího jazyka bez předchozího studia tohoto 

jazyka. Předpokládá tedy nulovou úroveň znalosti jazyka. Směřuje k osvojení kvalitní úrovně 

jazykových znalostí a komunikativních dovedností, která odpovídá stupnici A1 Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Charakteristika učiva 

Jazykové prostředky zahrnují v sobě zvukovou stránku jazyka a jeho grafickou podobu včetně 

pravopisu, obecnou slovní zásobu a gramatické prostředky. 

Běžná konverzační témata obsahují základní tématické okruhy.  

Odborná konverzační témata vycházejí z obsahu odborných předmětů a požadavku odborného 

výcviku. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

- uvědomoval si důležitost znalosti cizích jazyků a celoživotního vzdělávání, 

- byl schopen uplatnit tyto znalosti v praxi, 

- formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, 

- měl poznatky o zemích příslušné jazykové oblasti, jejich kultuře, zvycích, tradicích 

a pravidlech společenského chování, 

- porovnával tyto poznatky s kulturou a zvyky své vlasti, 

- učil se toleranci k odlišným kulturám a zároveň podporoval jejich národní hrdost a cítění. 

Mezipředmětové vztahy: 

Stolničení, Technologie, Odborný výcvik. 

Metody a formy výuky 

V požadavcích na výsledky vzdělávání je třeba citlivě zvážit možnosti konkrétního kolektivu 

či žáka. V některých případech je možno požadovat pouze zapamatování si daného jevu 

namísto pochopení, reprodukování namísto objasnění apod. K podpoře výuky jazyků je 
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vhodné používat vedle tradičních ( mapy, ukázky textů, slovníky, časopisy) i multimediální 

výukové programy a internet. Integrovat odborný jazyk do výuky včetně odborného výcviku, 

navazovat kontakty mezi školami v zahraničí, organizovat výměnné zájezdy jako podpůrné 

aktivity.  

Způsob hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Průběžně je hodnocen ústní i písemný projev a schopnost porozumět německému mluvenému 

slovu, a to při dialogu na zadané téma, či v průběhu vyučovací hodiny.  

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Vzdělávání v německém jazyce vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího 

jazyka jako nástroje dorozumění v situacích každodenního osobního a praktického života, 

rozlišuje a rozšiřuje jejich znalosti o světě, učí je nejen obstát v osobním životě, ale uplatnit se 

i v rámci evropského trhu práce. Rozvíjí jejich komunikativní kompetence a potřeby se dále 

vzdělávat. Učí je vnímavosti a toleranci k jiným kulturám a národům. Podporuje rozvoj a 

upevnění všech kompetencí, zvláště pak kompetencí komunikativních, které jsou pro 

porozumění a aktivní použití jazyka nezbytné. Neopomíjí však ani další kompetence, jako 

např. kompetence k učení, kompetence k řešení problémů při samostatně zpracovávaných 

úkolech, Dále jsou vedeny k formulování, prezentování a obhajobě vlastního názoru v cizím 

jazyce. 

Důležité je v německém jazyce vybudování základů odborné terminologie a potřeby užívat ji, 

proto jsou do německého jazyka zakomponovány poznatky z jiných předmětů ( jako např. 

stolničení, potraviny a výživa, atd. ). 

Průřezová témata 

V předmětu se objevují tato průřezová témata: Člověk v demokratické společnosti, 

Informační a komunikační technologie, Člověk a životní prostředí. 

Člověk v demokratické společnosti – témata, která se týkají způsobu života v demokratické 

společnosti. 

Informační a komunikační technologie – žáci využívají nejrůznější dostupné zdroje informací. 

Žáci mohou pracovat s výukovými a jazykovými programy a internetem. Získávají takto 

základní informace o německy mluvících zemích, procvičují a zdokonalují se v jazyce. 

Člověk a životní prostředí – vzdělávání vede žáka k citlivému výběru vhodných surovin, 

technologických postupů, čisticích a mycích prostředků a zpracování vzniklých odpadů. 
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Ročník: 1. Počet hodin: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- překládá    jednoduchý    souvislý    projev 

a krátké rozhovory pronášené v hovorovém 

tempu 

- odhaduje význam neznámých výrazů podle 

kontextu a způsobu tvoření 

- řídí se jednoduchými pokyny učitele v 

cizím jazyce 

- čte   s   porozuměním   věcně   i   jazykově 

přiměřené texty 

- nalezne hlavní a vedlejší myšlenky a 

důležité informace 

- vhodně používá překladové a jiné slovníky 

v tištěné i elektronické podobě 

- zachycuje hlavní myšlenky z 

vyslechnutého rozhovoru 

- sděluje obsah, hlavní myšlenky, informace 

z přečteného nebo vyslechnutého textu 

- vyjadřuje se v cizím jazyce 

- požádá  o  vysvětlení  neznámého  výrazu, 

zopakování dotazu nebo zpomalení tempa 

- překládá text s pomocí slovníku zaznamená 

písemně podstatné myšlenky a zformuluje 

vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení 

1 Řečové dovednosti 

Receptivní řečová dovednost sluchová 

- poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů 

 

 
 
 

 
Receptivní řečová dovednost zraková 

- čtení a práce s textem 

 
 
 
 
Produktivní řečová dovednost ústní 

- mluvení zaměřené situačně i tematicky 

- překlad 
 

 
 

Produktivní řečová dovednost písemná 

- zpracování textů, výpisků atd. 

- Jednoduchý překlad 

 
 Interaktivní řečová dovednost 

- střídání receptivní a produktivní činnosti 

(dialogy, dopis) 

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka 

- vhodně aplikuje slovní zásobu 

- disponuje dostatečnou slovní zásobu 

- uplatňuje základní způsoby tvoření slov 

- dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby používá 

běžné gramatické prostředky 

- vytváří krátké věty se správným   

slovosledem; 

- časuje slabá slovesa; 

- používá člen určitý a neurčitý; 

- vytvoří rozkazovací způsob slabých sloves; 

- zapíše číslovky do deseti; 

- užívá zápory nein, nicht, kein; 

2 Jazykové prostředky 

 

- výslovnost 

- slovní zásoba 

- gramatika 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- slovosled ve větě oznamovací, tázací a 

rozkazovací 

- otázky doplňovací a zjišťovací 

- tázací zájmena 

- časování sloves sein, haben 

- časování slabých a silných sloves 

v přítomném čase 

- užití členu určitého a neurčitého 

- přídavná jména v přísudku 

- rozkazovací způsob sloves 
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- časuje slabá a silná slovesa v jednotném i 

množném čísle; 

 

- číslovky 

- zápor 

- přivlastňovací zájmena 

 

- vyjadřuje  se  ústně  i  písemně  k  různým 

tématům z osobního i studijního oboru 

- řeší vhodně řečové standardní situace i 

jednoduché pracovní činnosti 

- aplikuje znalosti v běžných situacích 

používá stylisticky vhodné obraty 

- používá jednoduché známé zdvořilostní 

fráze; 

- odpovídá na známé krátké otázky; 

- klade nacvičené jednoduché otázky – při 

nakupování, při dotazování na cestu; 

- popíše v jednoduchých větách cestu, byt 

nebo dům, ve kterém žije; 

3 Tematické okruhy 

- rodina, rodinné vztahy 

- v obchodě, nakupování 

- bydlení 

 

- prokazuje faktické znalosti z různých 

oblastí o zemi s německým jazykem 

- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 

sociokulturní specifika daných zemí v 

kontextu znalostí o České republice 

4 Poznatky o zemích 
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Ročník: 2. Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- překládá    jednoduchý    souvislý    projev a 

krátké rozhovory pronášené v hovorovém 

tempu 

- odhaduje význam neznámých výrazů podle 

kontextu a způsobu tvoření 

- řídí se jednoduchými pokyny učitele v 

cizím jazyce 

- čte   s   porozuměním   věcně   i   jazykově 

přiměřené texty 

- nalezne hlavní a vedlejší myšlenky a 

důležité informace 

- vhodně používá překladové a jiné slovníky 

v tištěné i elektronické podobě 

- zachycuje hlavní myšlenky z 

vyslechnutého rozhovoru 

- sděluje obsah, hlavní myšlenky, informace 

z přečteného nebo vyslechnutého textu 

- vyjadřuje se v cizím jazyce 

- požádá  o  vysvětlení  neznámého  výrazu, 

zopakování dotazu nebo zpomalení tempa 

- překládá text s pomocí slovníku zaznamená 

písemně podstatné myšlenky a zformuluje 

vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení 

1 Řečové dovednosti 

Receptivní řečová dovednost sluchová 

- poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů 

 

 

 

 

 

Receptivní řečová dovednost zraková 

- čtení a práce s textem 

 

 

 

 

Produktivní řečová dovednost ústní 

- mluvení zaměřené situačně i tematicky 

- překlad 

 

 

 

Produktivní řečová dovednost písemná 

- zpracování textů, výpisků atd. 

- Jednoduchý překlad 

 

Interaktivní řečová dovednost 

- střídání receptivní a produktivní činnosti 

(dialogy, dopis) 

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka 

- vhodně aplikuje slovní zásobu 

- disponuje dostatečnou slovní zásobu 

- uplatňuje základní způsoby tvoření slov 

- dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby používá 

běžné gramatické prostředky 

- zná význam neurčitého podmětu man; 

- ovládá předložky se 3., se 4. a se 3. a 4. 

pádem;  

- používá podstatná jména ve výrazech 

množství, míry a hmotnosti; 

2 Jazykové prostředky 

 

- výslovnost 

- slovní zásoba 

- gramatika 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- neurčitý podmět man 

- předložky se 3. pádem 

- předložky se 4. pádem 

- předložky se 3. a 4. pádem 

- podstatná jména v množném čísle a jejich 

skloňování 

- podstatná jména ve výrazech množství, míry 

a hmotnosti 
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- v časových údajích užívá správnou 

předložku; 

 

- předložky v časových údajích 

- vazba „es gibt“ 

- skloňování osobních zájmen 

- přivlastňovací zájmena 

- způsobová slovesa 

- tvar „ich möchte“ 

- vyjadřuje  se  ústně  i  písemně  k  různým 

tématům z osobního i studijního oboru 

- řeší vhodně řečové standardní situace i 

jednoduché pracovní činnosti 

- aplikuje znalosti v běžných situacích 

používá stylisticky vhodné obraty 

3 Tematické okruhy 

- určování času – „Wie spät ist es?“ 

- záliby, sport 

- využití volného času 

- cestování 

- zelenina a ovoce a příprava salátů 

- druhy masa 

- přílohy 

- pokrmy  

- Prokazuje faktické znalosti z různých 

oblastí o zemi s německým jazykem 

- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 

sociokulturní specifika daných zemí v 

kontextu znalostí o České republice 

4 Poznatky o zemích 
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Ročník: 3. Počet hodin: 31 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- překládá    jednoduchý    souvislý    projev a 

krátké rozhovory pronášené v hovorovém 

tempu 

- odhaduje význam neznámých výrazů podle 

kontextu a způsobu tvoření 

- řídí se jednoduchými pokyny učitele v 

cizím jazyce 

- čte   s   porozuměním   věcně   i   jazykově 

přiměřené texty 

- nalezne hlavní a vedlejší myšlenky a 

důležité informace 

- vhodně používá překladové a jiné slovníky 

v tištěné i elektronické podobě 

- zachycuje hlavní myšlenky z 

vyslechnutého rozhovoru 

- sděluje obsah, hlavní myšlenky, informace 

z přečteného nebo vyslechnutého textu 

- vyjadřuje se v cizím jazyce 

- požádá  o  vysvětlení  neznámého  výrazu, 

zopakování dotazu nebo zpomalení tempa 

- překládá text s pomocí slovníku zaznamená 

písemně podstatné myšlenky a zformuluje 

vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení 

1 Řečové dovednosti 

Receptivní řečová dovednost sluchová 

- poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů 

 

 

 

 

 

Receptivní řečová dovednost zraková 

- čtení a práce s textem 

 

 

 

 

Produktivní řečová dovednost ústní 

- mluvení zaměřené situačně i tematicky 

- překlad 

 

 

 

Produktivní řečová dovednost písemná 

- zpracování textů, výpisků atd. 

- Jednoduchý překlad 

 

Interaktivní řečová dovednost 

- střídání receptivní a produktivní činnosti 

(dialogy, dopis) 

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka 

- vhodně aplikuje slovní zásobu 

- disponuje dostatečnou slovní zásobu 

- uplatňuje základní způsoby tvoření slov 

- dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby používá 

běžné gramatické prostředky 

- vytvoří budoucí čas sloves; 

- utvoří vedlejší větu;  

- skloňuje přídavná jména bez členů; 

- rozezná odlučitelné a neodlučitelné 

předpony; 

2 Jazykové prostředky 

 

- výslovnost 

- slovní zásoba 

- gramatika 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- budoucí čas sloves 

- perfektum 

- pořádek slov ve větě vedlejší 

- skloňování přídavných jmen 

- slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými 

předponami 
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- použije perfektum; 

- vyjadřuje  se  ústně  i  písemně  k  různým 

tématům z osobního i studijního oboru 

- řeší vhodně řečové standardní situace i 

jednoduché pracovní činnosti 

- aplikuje znalosti v běžných situacích 

používá stylisticky vhodné obraty 

- napíše vlastní životopis; 

- stručně popíše svůj denní program, 

pojmenuje předměty ve škole, školní 

potřeby, vyjmenuje denní jídla;  

- zachytí hlavní myšlenku z nepřipravené 

nahrávky; 

- ovládá názvy nejčastěji podávaných 

předkrmů, polévek a moučníků; 

- používá základní pojmy týkající se činnosti 

v kuchyni (míchat, krájet, umývat atd.); 

- pojmenuje běžné tepelné úpravy. 

3 Tematické okruhy 

- počasí 

- životopis 

- průběh dne 

- sestavení jídelního a nápojového lístku: 

předkrmy, polévky, hlavní jídla, moučníky 

- recepty – činnosti v kuchyni, pracovní 

postupy 

- prokazuje faktické znalosti z různých 

oblastí o zemi s německým jazykem 

- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 

sociokulturní specifika daných zemí v 

kontextu znalostí o České republice 

4 Poznatky o zemích 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

OBČANSKÁ NAUKA 

 

Počet hodin celkem:  97 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

Cíl předmětu  

V občanské nauce se žáci připravují na praktický, odpovědný a aktivní život v demokratické 

společnosti. Hlavním cílem vzdělávání je tedy pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci 

žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými aktivními občany, kteří si váží demokracie 

a svobody a aktivně usilují o její zachování, dále vést žáky k tomu, aby jednali zodpovědně 

a uvážlivě vůči sobě i ostatním. Naučit žáky porozumět společnosti a světu, kde žijí, 

uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet a hodnotit obklopující realitu, zaujímat 

stanovisko na základě argumentů. 

Získávat informace z různých zdrojů, kriticky je přijímat, nenechat sebou manipulovat. 

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

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

charakteru. 

Žáci si uvědomí  svůj osobní díl zodpovědnosti za budoucí vývoj a kvalitu společnosti v celé 

její rozmanitosti. 

 

Charakteristika učiva 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP - Společenskovědní vzdělávání,  

Obsahem vzdělávání je sedm tematických celků v tematickém celku Člověk v lidském 

společenství jsou žáci vybaveni vědomosti, které slouží k jejich orientaci v lidském 

společenství, počínaje školní třídou, školou, městem,ve kterém se škola nachází, přes velké 

společenské skupiny až k národnímu společenství. Pozornost je věnována postavení žen, 

národnostních menšin, náboženských hnutí. 

Tematický celek Média směřuje k dosažení základní úrovně mediální gramotnosti žáků – 

přijímání a vyhledávání informací s odstupem, odhalování způsobu argumentace 

a manipulativní tendence v médiích. 

V tematickém celku Člověk jako občan jsou žáci vybaveni základními občanskými 

vědomostmi. Seznámí se s podstatou a funkcemi státu, základními hodnotami a principy 

demokracie, politickými hnutími apod. 

Další tematický celek tvoří Člověk a právo. Žáci se seznamují s podstatou právního státu 

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

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

občanského i trestního). 
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V tematickém celku Člověk a hospodářství získají žáci základní vědomosti a dovednosti 

související jednak s jejich budoucím zaměstnáním /pracovněprávní vztahy, orientace ve světě 

práce/, jednak s hospodařením jejich budoucích rodin /ekonomické hospodaření rodiny, 

orientace v nabídce služeb peněžních ústavů a jejich využívání/. 

V tematickém celku Významné mezníky v dějinách české státnosti jsou žáci vybaveni 

vědomosti o českých národních tradicích a připomenou si nejvýznamnější události 

nejnovějších národních dějin – od vzniku Československa až do jeho rozpadu v roce 1993. 

Další Tematický celek tvoří Problémy současného světa. Zde se žáci seznámí s problémem 

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

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

a významem pro svět i Českou republiku. 

 

Metody a formy výuky 

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

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

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

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

exkurze, návštěvy výstav, samostatné práce žáků. 

 

Způsob hodnocení žáků  

Hodnocení probíhá průběžně po celý školní rok, a to slovně i ve formě známek. Základem 

hodnocení je správné používání osvojených pojmů při argumentaci a samostatných 

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

didaktický test. Příprava a prezentace krátké zprávy (aktuality). Součástí hodnocení je 

i hodnocení aktivního přístupu a vystupování v diskusích, besedách, při návštěvách různých 

institucí. Nedílnou součástí je hodnocení jednání a chování žáků v souladu s osvojovanými 

principy a zásadami společenského chování a mezilidských vztahů. 

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

povinností. Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
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Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení – žáci získávají pozitivní vztah k učení a vzdělávání. Ke svému učení 

využívají různé informační zdroje včetně zkušenosti jiných lidí. 

Kompetence k řešení problémů – žáci si dovedou zvolit prostředky a způsoby vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Komunikativní kompetence - žáci jsou schopni se přiměřeně vyjádřit k účelu jednání a 

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

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

názory, vytvářejí jednoduché texty na běžná témata, vyjadřují se a vystupují v souladu se 

zásadami kultury projevu a chování. 

Personální a sociální kompetence - žáci posuzují reálně své fyzické a duševní možnosti, 

odhadují důsledky svého jednání a chování v různých situacích, vyhodnocují vlastní výsledky, 

odhalují vlastní nedostatky a napravují je. Dovedou pracovat ve skupině i v týmu, společně se 

podílet na realizaci úkolu a zodpovědně jej plnit. Žáci získávají odpovědný vztah ke svému 

zdraví, pečují o svůj duševní rozvoj a jsou si vědomi důsledků nezdravého životního stylu 

a závislostí. Žáci přispívají k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a snaží se předcházet 

osobním konfliktům, nepodléhají předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – žáci jednají odpovědně nejen ve vlastním zájmu, 

ale i v zájmu veřejném. Dodržují zákony, respektují práva a osobnost druhých lidí, vystupují 

proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, zajímají se aktivně o politické a společenské 

dění u nás i ve světě, uznávají hodnotu života, uvědomují si odpovědnost za svůj vlastní život. 

Uvědomují si vlastní kulturní, národní a osobní identitu, uznávají tradice a hodnoty svého 

národa. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelských aktivitám – žáci mají odpovědný 

postoj k vlastní profesní budoucnosti a uvědomují si význam celoživotního učení, získávají 

a vyhodnocují informace o pracovních a vzdělávacích příležitostech, dovedou využít 

poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 

vzdělávání.Seznámí se se zásadami vhodné komunikace s vrstevníky, kolegy, nadřízenými, 

jsou vedeni k zodpovědnému plnění studijních i pracovních povinností. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi – žáci pracují s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích 

(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií. Zároveň si uvědomují nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost 

různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, jsou mediálně 

gramotní. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti – žáci získávají vhodnou míru sebevědomí, 

sebeodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku, hledají kompromisy mezi osobní svobodou 

a sociální odpovědností a jsou kriticky tolerantní. Výuka podporuje rozvoj kognitivních 

znalostí žáka a rozšiřuje jeho celkový rozhled o společnosti, napomáhá rozvíjení jeho 

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

a přiměřeně na ně reagovat, hledat kompromisní řešení. 
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Člověk a životní prostředí - žák se seznámí s kulturními hodnotami v regionu včetně 

přírodních památek a je veden k péči o jejich zachování. Osvojí si zásady zdravého životního 

stylu a odpovědnosti za své zdraví. 

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

vzdělávací cestě, profesní kariéře i svém vlastním životě.  

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

informací používali všechny dostupné zdroje včetně internetu. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Cílem vzdělávání je usilovat o odpovědné jednání žáků, vést je k projevům občanské aktivity, 

k preferenci demokratických hodnot a přístupů. Vzdělávání směřuje žáky k preferenci 

demokratických občanských postojů, k respektování lidských práv, ke vzájemné toleranci. 

Vede žáky k přemýšlení o skutečnosti kolem sebe, k formulování vlastních úsudků bez 

manipulace. Žák vnímá lidský život jako vysokou hodnotu, váží si jej a chrání ho. 

Vzdělávání vede žáka ke zlepšování a ochraně životního prostředí, k úctě k lidské práci i 

k lidským hodnotám. 

 

Mezipředmětové vztahy 

Český jazyk a literatura, ekonomika, tělesná výchova 
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Ročník: 1.  Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- 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…); 

- dovede aplikovat zásady slušného chování v 

běžných životních situacích; uvede příklady 

sousedské pomoci a spolupráce, lásky, 

přátelství a dalších hodnot; 

- uvede, jaká práva a povinnosti pro něho 

vyplývají z jeho role v rodině, ve škole, na 

pracovišti; 

- dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet 

životních nákladů; 

- na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho 

může vzniknout napětí nebo konflikt mezi 

příslušníky většinové společnosti a 

příslušníkem některé z menšin; 

- vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. 

civilistů, zajatců, Židů, Romů, příslušníků 

odboje…), jak si nacisté počínali na 

okupovaných územích; 

- uvede konkrétní příklady ochrany menšin v 

demokratické společnosti; 

- je schopen rozeznat 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); 

- popíše specifika některých náboženství, k 

nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy; 

- vysvětlí, čím mohou být nebezpečné 

některé náboženské sekty nebo a 

náboženská nesnášenlivost; 

5 Člověk v lidském společenství  

- lidská společnost a společenské skupiny, 

současná česká společnost, její vrstvy 

- odpovědnost, slušnost, optimismus a dobrý 

vztah k lidem jako základ demokratického 

soužití v rodině i v širší komunitě 

- sociální nerovnost a chudoba v současné 

společnosti 

- hospodaření jednotlivce a rodiny; řešení 

krizových finančních situací, sociální 

zajištění občanů 

- 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 

- víra a atheismus, náboženství a církve, 

náboženská hnutí a sekty, náboženský 

fundamentalismus 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem 33 

 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- uvede základní lidská práva, která jsou 

zakotvena v českých zákonech – včetně 

práv dětí, popíše, kam se obrátit, když jsou 

lidská práva ohrožena; 

- uvede příklady jednání, které demokracii 

ohrožuje (sobectví, korupce, kriminalita, 

násilí, neodpovědnost…) 

- vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, 

událostí a lidí v médiích (mediální obsahy) 

přijímat kriticky; 

- uvede, k čemu je pro občana dnešní doby 

prospěšný demokratický stát a jaké má ke 

svému státu a jeho ostatním lidem občan 

povinnosti; 

- uvede nejvýznamnější české politické 

strany, vysvětlí, proč se uskutečňují 

svobodné volby a proč se jich mají lidé 

zúčastnit; popíše, podle čeho se může občan 

orientovat, když zvažuje nabídku 

politických stran; 

- uvede příklady extremismu, např. na 

základě mediálního zpravodajství nebo 

pozorováním jednání lidí kolem sebe; 

vysvětlí, proč jsou extremistické názory a 

jednání nebezpečné; 

- uvede konkrétní příklad pozitivní občanské 

angažovanosti; 

- uvede základní zásady a principy, na nich je 

založena demokracie; 

- dovede debatovat o zcela jednoznačném a 

mediálně známém porušení principů nebo 

zásad demokracie; 

- v konkrétních příkladech ze života rozliší 

pozitivní jednání (tj. jednání, které je v 

souladu s občanskými ctnostmi), od 

špatného-nedemokratického jednání; 

- objasní, jak se mají řešit konflikty mezi 

vrstevníky a žáky, co se rozumí šikanou a 

vandalismem a jaké mají tyto jevy 

důsledky; 

6 Člověk jako občan  

- lidská práva, jejich obhajování a možné 

zneužívání, veřejný ochránce práv, práva 

dětí 

- svobodný přístup k informacím; média 

(tisk, televize, rozhlas, internet), funkce 

médií, kritický přístup k médiím, média 

jako zdroj zábavy a poučení 

- stát a jeho funkce, ústava a politický systém 

ČR, struktura veřejné správy, obecní a 

krajská samospráva 

- politika, politické strany, volby, právo volit 

- politický radikalismus a extremismus, 

aktuální česká extremistická scéna a její 

symbolika, mládež a extremismus 

- občanská společnost, občanské ctnosti 

potřebné pro demokracii a multikulturní 

soužití; 

- základní hodnoty a principy demokracie 

- popíše, čím se zabývá policie, soudy, 

advokacie a notářství; 

- uvede, kdy je člověk způsobilý k právním 

7 Člověk a právo  

- právo a spravedlnost, právní stát, právní 
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úkonům a má trestní odpovědnost; 

- dovede reklamovat koupené zboží nebo 

služby; 

- dovede z textu fiktivní smlouvy běžné v 

praktickém životě (např. o koupi zboží, 

cestovním zájezdu, pojištění) zjistit, jaké 

mu z ní vyplývají povinnosti a práva; 

- vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a 

rodiči, mezi manželi; dovede v této oblasti 

práva vyhledat informace a pomoc při 

řešení konkrétního problému; 

- dovede aplikovat postupy vhodného 

jednání, stane-li se svědkem nebo obětí 

kriminálního jednání (šikana, lichva, násilí, 

vydírání…); 

ochrana občanů, právní vztahy 

- soustava soudů v ČR; právnická povolání 

(notáři, advokáti, soudcové) 

- právo a mravní odpovědnost v běžném 

životě; vlastnictví; smlouvy; odpovědnost 

za škodu 

- manželé a partneři; děti v rodině, domácí 

násilí 

- 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 

vztahy, právní ochrana občanů 

- vysvětlí, co má vliv na cenu zboží; 

- dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 

kontaktovat případného zaměstnavatele 

a úřad práce, prezentovat své pracovní 

dovednosti a zkušenosti; 

- popíše náležitosti pracovní smlouvy; 

- dovede vyhledat poučení a pomoc 

v pracovněprávních záležitostech; 

- dokáže si zkontrolovat, zda jeho mzda 

a pracovní zařazení odpovídají pracovní 

smlouvě a jiným písemně dohodnutým 

podmínkám.  

8 Člověk a hospodářství 

- trh a jeho fungování (zboží, nabídka, 

poptávka, cena) 

- hledání zaměstnání, služby úřadů práce 

- nezaměstnanost, rekvalifikace, podpora 

v nezaměstnanosti 

- vznik, změna a ukončení pracovního 

poměru 

- povinnosti a práva zaměstnance 

a zaměstnavatele 

- druhy škod, předcházení škodám 

a odpovědnost za škodu 

- mzda časová a úkolová 



ŠVP Kuchař-číšník 

78 

Ročník: 3. Počet hodin celkem: 31 

 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- vysvětlí, co má vliv na cenu zboží; 

- dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 

kontaktovat případného zaměstnavatele a 

úřad práce, prezentovat své pracovní 

dovednosti a zkušenosti; 

- popíše, co má obsahovat pracovní 

smlouva; 

- dovede vyhledat poučení a pomoc v 

pracovněprávních záležitostech; 

- dovede si zřídit peněžní účet, provést 

bezhotovostní platbu, sledovat pohyb 

peněz na svém účtu; 

- dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda 

- a pracovní zařazení odpovídají pracovní 

smlouvě a jiným písemně dohodnutým 

podmínkám; 

- vysvětlí, proč občané platí daně, sociální 

a zdravotní pojištění; 

- dovede zjistit, jaké služby poskytuje 

konkrétní peněžní ústav (banka, 

pojišťovna) a na základě zjištěných 

informací posoudit, zda konkrétní služby 

jsou pro něho únosné (např. půjčka), 

nebo nutné a výhodné; 

- dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v 

tíživé sociální situaci; 

9 Člověk a hospodářství 

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

cena) 

- 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 

- peníze, hotovostní a bezhotovostní peněžní 

styk 

- mzda časová a úkolová 

- daně, daňové přiznání 

- sociální a zdravotní pojištění 

- služby peněžních ústavů 

- pomoc státu, charitativních a jiných institucí 

sociálně potřebným občanům 

- dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, 

podle mapy popíše její polohu a 

vyjmenuje sousední státy; 

- popíše státní symboly; 

- vysvětlí, k jakým nadnárodním 

uskupením ČR patří a jaké jí z toho 

plynou závazky; 

10 Česká republika 

- ČR a její sousedé  

- České státní a národní symboly  

- ČR a evropská integrace 

- 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), lokalizuje na mapě 

11 Evropa a svět  

- současný svět: bohaté a chudé země, velmoci; 

ohniska napětí v soudobém světě 

- globalizace 

- globální problémy 

- ČR a evropská integrace 

- nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve světě 
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ohniska napětí v soudobém světě; 

- 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. 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485  

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

CHEMIE 

 

Počet hodin celkem:  33 

Platnost:  od 1. 9. 2012 

 

 

Cíl předmětu 

Chemického vzdělávání má především naučit žáky využívat chemické poznatky v odborné 

praxi i běžném životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí. Vést žáky 

ke schopnosti posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.   

 

Charakteristika učiva 

Obsah učiva je podle možností mezipředmětově provázáno s odbornými předměty 

technologie a potraviny a výživa. Zaměřuje se na jednotlivé celky, které souvisí s chemickým 

složením látek, které vysvětlují mechanismus chemických vazeb, chemických reakcí. 

Seznámí žáky s nejvýznamnějšími chemickými látkami a jejich významem pro člověka. 

Učivo se dále zaměřuje na složení organismů, charakterizuje významné přírodní látky a jejich 

význam pro živé organismy. Součástí výuky je i jedna hodina laboratorní práce v každém 

ročníku. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu chemie 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 vzdělávání je především 

naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě.  

 

Metody a formy výuky 

Velký důraz je kladen na samostatnou práci i na skupinovou práci žáků. Při výuce je 

používána forma výkladu, řízeného rozhovoru a práce s učebnicemi. Ve vyučovacích 

hodinách je využívána audiovizuální technika. Probrané učivo je prohlubováno pomocí 

frontálního opakování a písemných testů. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Žáci se hodnotí z ústního i písemného projevu, sleduje se také aktivita žáků při vyučování. 

Písemné testy jsou zařazeny na konci tematických celků. Při hodnocení se sleduje odborná 

správnost a schopnost uvádět učivo do souvislosti s jinými vyučovacími předměty a to v 

Ekologii a Potravinách a výživě. Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků. 
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Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Komunikativní kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě 

v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

− vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat; 

− formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně  a 

jazykově správně; 

− účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 

− zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; 

− snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;  

− vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;  

− dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné 

terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); 

− pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni 

k prohlubování svých jazykových dovedností. 

 

Personální a sociální kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání 

své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své 

zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že 

absolventi by měli: 

− posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání  a 

chování v různých situacích; 

− stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní  

orientace a životních podmínek; 

− reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany  jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku; 

− ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; 

− mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si  

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

− adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a 

možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické 

záležitosti, být finančně gramotní; 

− pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;  

− přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 

− podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě  

zvažovat návrhy druhých; 

− přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním  

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

 

Matematické kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické 

dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

− správně používat a převádět běžné jednotky; 
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− používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 

− číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);  

− nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat  a 

využít pro dané řešení; 

− aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. 

 

Průřezová témata 

Člověk a životní prostředí  

Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem 

jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy 

udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. 

Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost 

rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. 

Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro 

pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje 

etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy 

pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu 

udržitelnosti rozvoje. 

Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: 

− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi   

lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; 

− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; 

− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty 

ve vztahu k udržitelnému rozvoji; 

− respektovali principy udržitelného rozvoje; 

− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, 

ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; 

− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v  přímých 

kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů; 

− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů; 

− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v 

osobním a profesním jednání; 

− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; 

− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. 

 

Přínos tématu k naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu 

Přínos průřezového tématu je ve třech rovinách: 

− informativní, směřující k získání potřebných znalostí a dovedností, jejich chápání a 

hodnocení; 

− formativní, zaměřené zejména na vytváření hodnot a postojů ve vztahu k  životnímu 

prostředí (etických, citových, estetických apod.); 

− sociálně-komunikativní, zaměřené na rozvoj dovedností vyjadřovat a zdůvodňovat své 

názory, zprostředkovávat informace, obhajovat řešení problematiky životního prostředí 

a působit pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí. 
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Občan v demokratické společnosti  

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových 

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

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

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

odpovědného aktivního občana. 

Přínos tématu k naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu 

K odpovědnému a demokratickému občanství je třeba mít dostatečně rozvinuté klíčové 

kompetence (komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, kompetence 

k řešení problémů a k práci s informacemi,…), proto je jejich rozvíjení při výchově 

k demokratickému občanství velmi významné. 

Kromě toho jsou žáci vedeni k tomu, aby: 

− měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku; 

− byli připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení; 

− hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky  

tolerantní; 

− byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci; 

− dovedli se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat 

masová média pro své různé potřeby; 

− dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat 

kompromisní řešení; 

− byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve 

prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; 

− vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je 

chránit a zachovat pro budoucí generace. 

 

Člověk a svět práce  

Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava 

takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže 

také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. 

Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné 

složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve 

světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, 

při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. 

 
Informační a komunikační technologie 

Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých 

zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována 

podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. 

Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií.  
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V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého 

hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií 

se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále 

více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a 

společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové 

pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu 

zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.  

Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na 

časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. Informační a komunikační technologie 

již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale také do většiny činností, a to bez 

ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout 

požadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích do všech 

stupňů a oborů vzdělání. 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou 

funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního 

člověka. 
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Ročník: 1. Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- dokáže porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti různých látek; 

- popíše stavbu atomu, vznik chemické 

vazby; 

- zná 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; 

- vysvětlí podstatu chemických reakcí 

a zapíše jednoduchou chemickou reakci 

chemickou rovnicí; 

- provádí jednoduché chemické výpočty, 

které lze využít v odborné praxi; 

5 Obecná chemie 

- chemické látky a jejich vlastnosti 

- částicové složení látek, atom, molekula 

- chemická vazba 

- chemické prvky, sloučeniny 

- chemická symbolika 

- periodická soustava prvků 

- směsi a roztoky 

- chemické reakce, chemické rovnice 

- výpočty v chemii 

 

- vysvětlí vlastnosti anorganických látek; 

- tvoří chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických sloučenin; 

- 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; 

6 Anorganická chemie 

- anorganické látky, oxidy, kyseliny, 

hydroxidy, soli 

- základ názvosloví organických sloučenin 

- organické sloučeniny v běžném životě 

a odborné praxi 

- 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; 

7 Organická chemie 

- vlastnosti atomu uhlíku 

- základ názvosloví organických sloučenin 

- organické sloučeniny v běžném životě a 

odborné praxi 

 

  

- charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny; 

- charakterizuje nejdůležitější přírodní látky; 

- popíše vybrané biochemické děje. 

8 Biochemie 

- chemické složení živých organismů 

- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, 

nukleové kyseliny, biokatalyzátory 

- biochemické děje 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

EKOLOGIE 

 

 

 

 

Počet hodin celkem:  33 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 
 

Cíl předmětu 

Ekologie jako přírodní věda přispívá k hlubšímu pochopení přírodovědných jevů, k formování 

žádoucích vztahů k životnímu prostředí. Umožní žákům proniknout do dějů, které probíhají 

v živé i neživé přírodě. Vlastním cílem je využívat přírodovědeckých poznatků v profesním 

i odborném životě, umět porovnat, popsat a vysvětlit základní přírodní jevy, znát základní 

ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě, být schopen přispět k dodržování zásad 

udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné praxi, aktivně se podílet na ochraně 

a tvorbě životního prostředí. 

Charakteristika učiva 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Přírodovědné vzdělávání - Biologické a 

ekologické vzdělávání. 

Učivo je zaměřeno na zopakování základních biologických znalostí získaných na základní 

škole a na vysvětlení a osvojení základních ekologických pojmů jako jsou faktory prostředí, 

potravní vztahy, přírodní zdroje, odpady, globální problémy, ochrana přírody a udržitelný 

rozvoj. Součástí výuky je i jedna hodina laboratorní práce v každém ročníku. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci pochopili postavení člověka jako součásti biosféry a aby ve 

svém jednání zohledňovali znalosti o vzájemných vztazích v ekosystémech. 

Metody a formy výuky 

Základní formou výuky je výklad s ukázkami (přírodniny, obrázky, mapy, prezentace), který 

je doplňován tematickými diskusemi, referáty žáků, příležitostně exkurzemi či didaktickými 

hrami. 
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Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků se provádí z ústního a písemného projevu. Sleduje se odborná správnost 

a schopnost uvádět učivo do souvislosti s jinými tématy, vedení sešitu s poznámkami. 

Písemné zkoušení je dílčí, zpravidla formou didaktického testu. Hodnotí se také 

zpracování a přednes referátů na dané téma a aktivní spolupráce při řešení modelových 

situací s environmentální tématikou. Kritéria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků. 

 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

Během výuky předmětu budou žáci vedeni k sledování mluvených projevů a samostatnému 

vytváření poznámek, k využívání různých informačních zdrojů. 

 

Kompetence k řešení problém 

Součástí vzdělávání budou metody vedoucí ke schopnosti spolupráce při řešení problémů.  

 

Komunikativní kompetence  

Žáci budou během výuky vedeni k aktivní účasti v diskusích, k dovednosti formulovat 

a obhajovat své názory a postoje. 

 

Personální a sociální kompetence 

Žáci budou vychováváni k odpovědnému vztahu ke svému zdraví, k péči o svůj fyzický 

a duševní rozvoj. Díky poznatkům získaným v předmětu si budou vědomi důsledků 

nezdravého životního stylu a závislostí. 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žáci chápou význam životního prostředí pro člověka a jednání v duchu udržitelného rozvoje. 

Uznávají hodnotu života, uvědomují si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při 

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

Během výuky a při vytváření samostatných prací budou žáci získávat informace z internetu. 

Budou vedeni ke kritickému přistupování k získaným informacím, k posuzování jejich 

věrohodnosti, k získávání mediální gramotnosti. 

 

Průřezové téma  

 

Člověk a životní prostředí 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k tomu, aby žáci pochopili základní ekologické 

souvislosti a postavení člověka v přírodě, posílili svůj citový a hodnotový vztah k přírodě 

a vědomí sounáležitosti s přírodou. Žáci budou vedeni ke komplexnímu pochopení 

problematiky životního prostředí a aktivnímu přístupu k jeho ochraně. Výuka směřuje k tomu, 

aby si uvědomovali globální problémy životního prostředí, chápali „trvale udržitelný rozvoj“ 
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jako odpovědnost své generace k té následující a aby pochopili, že je výhodnější životní 

prostředí chránit než nákladně škody na životním prostředí odstraňovat. 

 

Informační a komunikační technologie 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k tomu, aby se žáci naučili využívat různé 

zdroje informací, efektivně pracovat s informacemi, získávat informace ze sítě Internet. 

Mezipředmětové vztahy   

Fyzika, Potraviny a výživa, informační a komunikační technologie, Odborný výcvik.  
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Ročník: 1. Počet hodin: 33 

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; 

- 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; 

1 Základy biologie 

- vznik a vývoj života na Zemi 

 

- vlastnosti živých soustav 

 

- typy buněk 

 

- rozmanitost organismů a jejich 

charakteristika 

 

- dědičnost a proměnlivost 

 

- biologie člověka 

- zdraví a nemoc 

 

- vysvětlí základní pojmy ekologie a 

environmentální výchovy; 

- charakterizuje abiotické (sluneční záření, 

atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické 

faktory prostředí (populace, společenstva, 

ekosystémy); 

- dokáže popsat současnou biosféru; 

- zná základní rozložení organismů na Zemi; 

- uvede neživé faktory prostředí; 

- charakterizuje pojmy populace, 

společenstvo, ekosystém a vztahy v nich; 

- dokáže popsat stavbu atmosféry; 

- uvede příklad potravního řetězce; 

- popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z 

hlediska látkového a energetického; 

- charakterizuje typy krajin v naší přírodě a 

uvede způsoby jejich využívání člověkem; 

2 Ekologie 

- základní ekologické pojmy 

 

 

 

 

- ekologické faktory prostředí 

 

 

 

- potravní řetězce 

- koloběhy látek, tok energie 

 

- typy krajiny  

 

 

- popíše historii vzájemného ovlivňování 

člověka a přírody; 

- hodnotí vliv různých činností člověka na 

3 Člověk a životní prostředí 

- vzájemné vztahy mezi člověkem a životním 

prostředím 
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jednotlivé složky životního prostředí; 

- charakterizuje působení životního prostředí 

na člověka a jeho zdraví; 

- charakterizuje přírodní zdroje surovina 

energie z hlediska jejich obnovitelnosti, 

posoudí vliv jejich využívání na prostředí; 

- popíše způsoby nakládání s odpady; 

- charakterizuje globální problémy na Zemi; 

- uvede základní znečišťující látky v ovzduší, 

ve vodě a v půdě a vyhledá informace o 

aktuální situaci; 

- uvede příklady chráněných území v ČR a v 

regionu; 

- uvede základní ekonomické, právní a 

informační nástroje společnosti na ochranu 

přírody a prostředí; 

- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 

environmentálních, ekonomických, 

technologických a sociálních přístupů k 

ochraně životního prostředí; 

- zdůvodní odpovědnost každého jedince za 

ochranu přírody, krajiny a životního 

prostředí; 

- na konkrétním příkladu z občanského života 

a odborné praxe navrhne řešení vybraného 

environmentálního problému. 

 

- dopady činností člověka na ŽP 

 

- přírodní zdroje energie a surovin 

 

- odpady 

- globální problémy 

 

 

 

- ochrana přírody a krajiny 

- nástroje společnosti na ochranu ŽP 

 

- zásady udržitelného rozvoje  

 

- odpovědnost jedince za ochranu přírody 

a životního prostředí 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

FYZIKA 

 

Počet hodin celkem:  33 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Předmět fyzika přispívá k chápání přírodních jevů a jejich souvislostí v přírodě i v běžném 

životě. Hlavním cílem je popsat a vysvětlit pozorované přírodní jevy, porozumět jim a odhalit 

zákonitosti, kterými se řídí. Naučit žáka využívat fyzikálních poznatků a dovedností 

v profesním i občanském životě, logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché fyzikální 

problémy a praktické úkoly a to jak slovně, tak s využitím matematického aparátu.  

 

Charakteristika učiva 

Učivo fyziky vychází z obsahového okruhu RVP - přírodovědné vzdělávání a učí se v prvním 

ročníku jedna hodina týdně. Obsahuje mechaniku, termiku, elektřinu a magnetismus, vlnění 

a optiku, fyziku atomu a vesmír. Součástí je i jedna hodina laboratorní práce zaměřená 

na kinematiku hmotného bodu (určení druhu pohybu a zrychlení hmotného bodu). 

 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka Fyziky směřuje k tomu, aby žáci získali kladný vztah k fyzice a cítili potřebu 

celoživotního vzdělávání, měli vhodnou míru sebevědomí a byli schopni kritického hodnocení 

vlastní práce, aby dodržovali zásady bezpečnosti při výuce.  

 

Metody a formy výuky 

Výuka je vedena formou výkladu, vyvození poznatků, řízeného rozhovoru, samostatné 

a skupinové práce, diskuse. Důraz je kladen na vlastní pozorování a na vlastní vyhledávání 

informací - práce s PC a časopisy. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků SOŠ 

a SOU Polička. Podklady pro hodnocení jsou získávány pozorováním aktivity žáků, 

soustavným sledováním jejich výkonů a připraveností na vyučování. Hodnocení je 

prováděno kombinací slovního hodnocení a známkování, pozornost je věnována 

sebehodnocení žáků. Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu, ze samostatných 

a skupinových prací. Je sledována i jejich aktivita při diskusích k daným úkolům a jejich 

práce se zdroji informací. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí 
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Kompetence k učení 

Žáci jsou schopni: 

- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 

- mít pozitivní vztah k učení; 

- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; 

- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí; 

 

Kompetence k řešení problémů  

Žáci jsou schopni:  

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení,popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit 

a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;  

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 

a myšlenkové operace;  

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

ke splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; 

 

Komunikativní kompetence 

Žáci jsou schopni: 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 

a jazykově správně; 

- dodržovat jazykové a stylistické normy i  odbornou terminologii; 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 

 

Personální a sociální kompetence 

Žáci jsou schopni: 

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany druhých 

lidí, přijímat radu i kritiku; 

- posuzovat reálně své fyzické  a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání 

a chování v různých situacích; 

- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 

- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolu, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých; 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žáci jsou schopni: 

- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; 

- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žáci jsou schopni: 

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si 

význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám; 

 

Matematické kompetence 

Žáci jsou schopni: 

- správně používat a převádět běžné jednotky; 

- provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, 

popsat a správně využít pro dané řešení; 

- číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata 

apod.); 

- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných 

situacích; 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi 

Žáci jsou schopni: 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií; 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; 

- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých mediích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií; 

 

Přínos předmětu pro rozvoj průřezových témat 

 

Občan v demokratické společnosti 

Výuka směřuje k vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole (přátelské vztahy 

mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem). Vede žáky k formování jejich postojů a názorů, 

k vyslechnutí názorů druhých a k přiměřené reakci na ně. Podněcuje tvořivost žáků 

zadáváním problémových úloh a realizací vlastních nápadů. Vytváří prostor pro vzájemnou 

komunikaci žáků o daném problému. Učitel vede s žáky debaty a diskuse na dané téma, 

při kterých žáci obhajují svoje názory. 

 

Člověk a životní prostředí  

Výuka vede žáky k rozpoznání vlivů různých technologických procesů na životní 

prostředí,k odhadování únosné míry jejich škodlivosti vzhledem k potřebnosti, k chápání 

nutnosti udržitelného rozvoje. Směřuje žáky k hospodárnému zacházení se zdroji energie, 

k využívání alternativních zdrojů energie a k volbě způsobu jak spotřebu energie v maximální 
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míře omezit. Vede žáky k využívání úsporných spotřebičů a technologických postupů. 

K získání znalostí žáků a formování jejich postojů dochází průběžně při výuce všech témat 

předmětu. 

 

Mezipředmětové vztahy   

Matematika, Technologie, Odborný výcvik, Biologie a ekologie, IKT. 
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Ročník: 1. Počet hodin celkem: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

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; 

1 Mechanika 

- pohyby přímočaré 

- pohyb rovnoměrný po kružnici 

- Newtonovy pohybové zákony 

- síly v přírodě 

- gravitace 

- mechanická práce a energie 

- posuvný a otáčivý pohyb 

- skládání sil 

- tlakové síly a tlak v tekutinách 

- vysvětlí význam teplotní roztažnosti 

látek v přírodě a v technické praxi; 

- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a způsoby její změny; 

- popíše principy nejdůležitějších 

tepelných motorů; 

- popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi; 

2 Termika 

- Teplota 

- teplotní roztažnost látek 

- teplo a práce 

- přeměny vnitřní energie tělesa 

- tepelné motory 

- struktura pevných látek a kapalin 

- přeměny skupenství 

- 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; 

- popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice; 

3 Elektřina a magnetismus 

- 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 

- rozliší základní druhy mechanického 

vlnění a popíše jejich šíření; 

- charakterizuje základní vlastnosti zvuku; 

- chápe negativní vliv hluku a zná způsoby 

ochrany sluchu; 

- charakterizuje světlo jeho vlnovou 

délkou a rychlostí v různých prostředích; 

4 Vlnění a optika 

- mechanické kmitání a vlnění  

- zvukové vlnění 

- světlo a jeho šíření 

- zrcadla a čočky 

- oko 
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- řeší úlohy na odraz a lom světla; 

- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a 

čočkami; 

- vysvětlí optickou funkci oka a korekci 

jeho vad; 

- popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření; 

- druhy elektromagnetického záření 

- rentgenové záření 

- 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; 

5 Fyzika atomu 

- model atomu,  

- laser 

- nukleony 

- radioaktivita 

- jaderné záření 

- jaderná energie a jej využití 

- jaderný reaktor  

- charakterizuje Slunce jako hvězdu; 

- popíše objekty ve sluneční soustavě; 

- zná příklady základních typů hvězd. 

6 Vesmír 

- Slunce, planety a jejich pohyb, komety 

- hvězdy a galaxie  
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Učební osnova předmětu 

 

MATEMATIKA 

 

Počet hodin celkem:  130 

Platnost:  od 1. 9. 2020  

 
 

Cíl předmětu 

 

Matematické vzdělávání plní v odborném školství kromě funkce všeobecně vzdělávací i 

funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Předmět směřuje k výchově 

přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích ( 

v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volné 

čase apod.). Matematické vzdělávání se zaměřuje především na metody řešení úloh, zejména 

ve vztahu k oboru vzdělávání. Matematika rozvíjí paměť žáků, kombinatorické a logické 

myšlení, smysl pro přesnost. Vede žáky k provádění rozboru problému, stanovení postupu 

řešení, vyslovování hypotéz a jejich ověřování a vyvracení. 

 

Charakteristika učiva 

Učební osnova je zpracována v rozsahu 4 vyučovacích hodin za studium (1,5 h v 1. a 2. 

ročníku, 1 h ve 3. ročníku studia), vychází z obsahové okruhu RVP - Matematické vzdělávání, 

z potřeb odborné výuky (normování, kalkulace cen, převody jednotek). Matematické 

vzdělávání navazuje na učivo a výsledky vzdělávání stanovené v RVP pro základní 

vzdělávání. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání; 

- využívat matematické poznatky a metody řešení v praktickém životě a v dalším 

vzdělávání; 

- matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit 

výsledek řešení vzhledem k realitě; 

- zkoumat a řešit problémy; 

- účelně využívat digitální technologie a zdroje informací při řešení matematických 

úloh; 

- číst s porozuměním matematický text, kriticky vyhodnotit informace získané 

z různých zdrojů. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali: 

- pozitivní postoj k matematickému vzdělávání; 

- motivaci k celoživotnímu vzdělávání; 

- důvěru ve vlastní schopnosti, systematičnost a preciznost při práci. 

- schopnost kritického zhodnocení výsledků vlastní práce. 
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Mezipředmětové vztahy 

Matematické poznatky a dovednosti žáci uplatňují ve většině předmětů (základní početní 

operace, zaokrouhlování, odhady, čtení grafů, procenta.), zejména však ve fyzice, chemii, 

ekonomice. Matematika je provázána také s odbornou praxí, důraz je kladen na zvládnutí 

dovedností potřebných v odborném zaměření – např. převody jednotek, normování, kalkulace 

ceny výrobku. 

 

Metody a formy výuky 

S přihlédnutím k intelektuální úrovni žáků a jejich individuálním vzdělávacím potřebám 

kombinujeme a střídáme především tyto metody a formy práce – výklad, demonstraci 

 na příkladech, metody řízeného objevování, diskuse řešení úloh a jejich výsledků, učení pro 

zapamatování, učení se ze zkušeností, procvičování nových dovedností individuálně i pod 

dohledem učitele, samostatné domácí práce, názorné vyučování pomocí didaktické techniky 

a modelů (grafy funkcí, geometrické útvary v rovině i prostoru, statistika – dle možností 

s využitím PC a interaktivní tabule). Pro zvýšení motivace žáků jsou zařazovány matematické 

hry a drobné soutěže (řešení netradičních zajímavých úloh podporujících tvořivost 

a vynalézavost, matematické hádanky, procvičování numerických dovedností), praktické 

úlohy z oboru, z environmentální oblasti. Hromadné vyučování kombinujeme se skupinovým 

a samostatnou prací jednotlivců. Žáci mají možnost zapojit se do matematických soutěží, 

především matematické soutěže středních odborných škol.  

 

Způsob hodnocení žáků 

Klasifikace žáků vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků. V hodnocení žáků je 

zohledňován ústní, písemný projev i celkový přístup žáka k výuce (např. aktivita 

v hodinách, podíl na týmové práci) a plnění studijních povinností (např. vedení sešitů, 

domácí úkoly). Důraz je  kladen především na dodržování správných postupů výpočtu, 

numerickou správnost, znalost vzorců a jejich aplikace, samostatnost řešení úloh. V 

každém ročníku vypracují žáci dvě pololetní písemné práce s následným rozborem. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí  

Matematické vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci na úrovni odpovídající jejich 

schopnostem a studijním předpokladům vytvořili následující kompetence: 

 

Kompetence k učení 

Absolventi by měli být schopni:  

- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 

- uplatňovat různé způsoby práce s textem (pracovat s jednoduchým matematickým 

textem, převést slovní zadání do matematického zápisu), efektivně vyhledávat a 

zpracovávat informace. 

 

Kompetence k řešení problémů  

Absolventi by měli být schopni: 
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- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat potřebné informace k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit 

a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; 

- spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi (týmové řešení). 

 

Komunikativní kompetence 

Absolventi by měli:  

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. 

 

Personální a sociální kompetence 

Absolventi by měli:  

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek; 

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a jednání ze strany jiných lidí, 

přijímat rady a kritiku;  

- podněcovat práci vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých. 

 

Matematické kompetence 

Absolventi by měli být schopni při řešení praktických úkolů v běžných situacích: 

- správně používat a převádět běžné jednotky; 

- používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 

- číst různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata); 

- provádět reálný odhad výsledku řešení úlohy; 

- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a 

využívat pro dané řešení; 

- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i 

prostoru; 

- aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi 

Absolventi by měli být schopni:  

- pracovat s osobním počítačem; 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj průřezových témat 

Matematika přispívá k realizaci průřezových témat: 

Člověk a životní prostředí řešením praktických úloh z oblasti tvorby a ochrany životního 

prostředí; 

Občan v demokratické společnosti rozvojem osobnosti – důraz na přesnost, pečlivost, 

potřebu spolupráce, rozvoj důvěry ve své schopnosti. 
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Ročník: 1 . Počet hodin: 49,5 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- rozlišuje číselné obory N, Z, Q, R 

- provádí aritmetické operace s přirozenými, 

celými čísly; 

- zná a používá znaky dělitelnosti; 

- provádí aritmetické operace se zlomky a 

desetinnými čísly; 

- zaokrouhlí desetinné číslo; 

- provádí  matematické operace s reálnými 

čísly 

- porovnává reálná čísla, určí vztahy mezi 

reálnými čísly; 

- používá různé zápisy reálného čísla; 

- určí řád čísla; 

- znázorní  reálné číslo na číselné ose; 

- zapíše a znázorní interval; 

- provádí, znázorní a zapíše operace 

s intervaly a číselnými množinami 

(sjednocení, průnik); 

- chápe pojem poměr, zapíše jej, zjednoduší, 

poznatky použije při řešení úloh z praxe; 

- rozliší přímou a nepřímou úměrnost; 

- řeší praktické úlohy z oboru vzdělávání za 

použití trojčlenky ; 

- řeší praktické úlohy z oboru – normování; 

- vypočítá základ, procentovou část, počet 

procent; 

- řeší praktické úlohy z oboru s využitím 

procentového počtu; 

- používá pravidla pro určování druhé, třetí 

mocniny a odmocniny zpaměti; 

- určí druhou a třetí mocninu a odmocninu 

čísla pomocí kalkulátoru; 

- provádí početní výkony s mocninami 

s celočíselným mocnitelem; 

- pracuje se zápisem čísla a.10n; 

- převádí jednotky používané v oboru; 

- orientuje se v základních pojmech finanční 

matematiky: změny ceny zboží, směna 

peněz, úrok, úročení, spoření, úvěry, splátky 

úvěrů; 

- provádí výpočty jednoduchých finančních 

záležitostí: změny cen zboží, směna peněz, 

1 Operace s  čísly 

- přirozená a celá čísla 

- racionální čísla 

- reálná čísla 

- číselné množiny 

- označení množin N, Z, Q, R 

- intervaly jako číselné množiny 

- operace s číselnými množinami 

- různé zápisy reálného čísla 

- poměry, trojčlenka  

- praktické úlohy z oboru – normování  

- procentový počet 

- mocniny a odmocniny 

- převody jednotek 

- základy finanční matematiky 

- slovní úlohy 
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úrok;  

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

- provádí operace s číselnými výrazy; 

- rozumí pojmům výraz, člen výrazu, hodnota 

výrazu, opačný výraz, mnohočlen, lomený 

výraz, algebraický výraz  a používá je; 

- určí hodnotu číselného výrazu i výrazu 

s proměnnou; 

- provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání, násobení, dělení jednočlenem) a 

výrazy; 

- rozloží mnohočlen na součin, užívá vztahy 

pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl 

druhých mocnin; 

- určí definiční obor lomeného výrazu; 

- modeluje reální situace užitím výrazů, 

zejména z oblasti oboru vzdělávání; 

- na základě zadaných vzorců určí: výsledné 

částky při spoření, splátky úvěrů; 

- interpretuje výrazy, zejména z oblasti oboru 

vzdělávání; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

2 Číselné a algebraické výrazy 

- výraz, hodnota výrazu 

- číselné výrazy 

- mnohočleny 

- lomené výrazy 

- algebraické výrazy 

- operace s mnohočleny a výrazy 

- definiční obor lomeného výrazu 

- slovní úlohy 

- samostatně řeší zadané úlohy 7 Kontrolní práce a jejich rozbor 
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Ročník: 2 . Počet hodin: 49,5 

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 jednoduché soustavy nerovnic, výsledek 

znázorní na číselné ose, zapíše intervalem, 

popř. výčtem prvků; 

- řeší jednoduché kvadratické rovnice v R; 

- 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; 

3 Řešení rovnic a nerovnic v množině R 

- lineární rovnice s jednou neznámou 

- lineární nerovnice s jednou neznámou 

- soustava lineárních rovnic a nerovnic 

- rovnice s neznámou ve jmenovateli 

- kvadratické rovnice  

- vyjádření neznámé ze vzorce 

- slovní úlohy 
 

- užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, 

odchylka dvou přímek, vzdálenost bodu od 

přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, 

úsečka a její délka, úhel a jeho velikost; 

- užívá jednotky délky a obsahu, provádí 

převody délky a obsahu 

- rozliší shodné a podobné trojúhelníky a své 

tvrzení zdůvodní užitím vět o shodnosti a 

podobnosti trojúhelníků; 

- graficky rozdělí úsečku v daném poměru; 

- graficky změní velikost úsečky v daném 

poměru; 

- řeší praktické úlohy s využitím Pythagorovy 

věty; 

- určí různé druhy rovnoběžníků a 

lichoběžník a z daných prvků určí jejich 

obsah a obvod; 

- určí obvod, obsah kruhu; 

- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice; 

- určí obvod a obsah složených rovinných 

obrazců; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

4 Planimetrie 

- základní planimetrické pojmy 

- polohové vztahy rovinných útvarů 

- metrické vlastnosti rovinných útvarů 

- trojúhelníky 

- shodnost a podobnost  

- rovinné obrazce konvexní a nekonvexní 

útvary 

- čtyřúhelníky 

- mnohoúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky 

- kružnice a její části 

- kruh a jeho části 

- složené obrazce 

- shodná zobrazení v rovině (souměrnost, 

posunutí, otočení), jejich vlastnosti a jejich 

uplatnění 

- podobnost v rovině, vlastnosti a uplatnění 

8  

 

- vyjádří poměr stran v pravoúhlém 

trojúhelníku jako funkci sin cos tg  

- určí hodnoty sin cos tg  pro  

0° pomocí kalkulátoru; 

- řeší praktické úlohy s využitím 

5 Goniometrie a trigonometrie 

-  goniometrické funkce sin cos tg  

v intervalu 0°  

- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 

- slovní úlohy 
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trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

- užívá pojmy: statistický soubor, znak, 

četnost, relativní četnost a aritmetický 

průměr; 

- porovnává soubory dat; 

- 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. 

6 Práce s daty v praktických úlohách 

- statistický soubor a jeho charakteristika 

- četnost a relativní četnost znaku 

- aritmetický průměr 

- statistická data v grafech a tabulkách 

9  

- samostatně řeší zadané úlohy. 10 Kontrolní práce a jejich rozbor  
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Ročník: 3 . Počet hodin: 31 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- znázorní bod v pravoúhlé soustavě 

souřadnic; 

- chápe funkci jako závislost dvou veličin; 

- podle funkčního předpisu sestaví tabulku 

funkce, sestrojí graf funkce,  

- určí, kdy funkce roste nebo klesá, je 

konstantní; 

- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí – lineární 

funkce, přímá a nepřímá úměrnost, 

kvadratická funkce; 

- určí definiční obor a obor hodnot funkce; 

- určí průsečíky grafu funkce s osami 

souřadnic; 

- v úlohách přiřadí předpis funkce ke grafu a 

naopak; 

- řeší reálné problémy s použitím uvedených 

funkcí; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

7 Funkce 

- souřadnicový systém v rovině 

- základní pojmy – pojem funkce, definiční 

obor, obor hodnot funkce, graf funkce 

- vlastnosti funkce 

- druhy funkcí: přímá a nepřímá úměrnost, 

lineární funkce, kvadratická funkce 

- slovní úlohy 

 

- užije s porozuměním pojmy: náhodný 

pokus, výsledek náhodného pokusu; 

- užije s porozuměním pojmy náhodný jev, 

opačný jev, nemožný jev, jistý jev; 

- určí pravděpodobnost náhodného jevu 

v jednoduchých případech, 

- při řešení úloh účelně využívá digitální  

technologie a zdroje informací; 

8 Pravděpodobnost v praktických úlohách 

- náhodný pokus, výsledek náhodného 

pokusu 

- náhodný jev, opačný jev, nemožný jev, jistý 

jev 

- výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu 

- určí vzájemnou polohu bodů a přímek, 

přímky a roviny, dvou rovin v prostoru; 

- rozlišuje základní tělesa : krychle, kvádr, 

hranol, válec, pravidelný jehlan, rotační 

kužel, koule, polokoule, kulová úseč, 

kulová vrstva; 

- určí povrch a objem tělesa: kvádr, krychle, 

hranol, válec, pravidelný jehlan, rotační 

kužel, koule; 

- užívá jednotky délky, obsahu a objemu; 

- provádí převody jednotek; 

- využívá trigonometrie při výpočtu povrchu 

a objemu těles; 

- využívá síť tělesa při výpočtu povrchu a 

9 Stereometrie 

- polohové a metrické vlastnosti v prostoru 

- tělesa a jejich sítě 

- krychle, kvádr, pravidelný hranol, válec, 

pravidelný jehlan, rotační kužel, koule, 

polokoule, kulová úseč, kulová vrstva 

- složená tělesa 

- výpočet povrchu a objemu těles 

- výpočet povrchu a objemu složených těles 
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objemu tělesa; 

- aplikuje poznatky o tělesech v praktických 

úlohách, zejména z oblasti oboru vzdělání; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

- samostatně řeší zadané úlohy. 11 Kontrolní práce a jejich rozbor 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485  

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 

Učební osnova předmětu 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Počet hodin celkem:  97 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Cílem výuky je maximálně se podílet na všestranném tělesném a pohybovém rozvoji žáků, 

vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za své zdraví, podpořit pozitivní postoj žáků 

k pohybové aktivitě a pocit radosti z tělesné činnosti. 

Seznámit žáky se základy všech sportovních odvětví, rozvíjet základní pohybové dovednosti 

žáků a vést je ke kultivaci pohybového projevu. 

Podílet se na socializaci žáků a prohlubování hygienických a zdravotních návyků. 

Vést žáky k využívání fair play jednání nejen při pohybových činnostech, ale i v civilním 

životě. 

Charakteristika učiva 

Učivo tělesné výchovy vychází z obsahového okruhu RVP – vzdělávání pro zdraví. 

Obsahem předmětu je teoretická a praktická průprava a nácvik vybraných atletických 

disciplín, sportovních a míčových her, sportovní gymnastiky a bruslení. Do výuky jsou 

zahrnuty pohybové hry, úpoly, kondiční a relaxační cvičení. 

Tělesná výchova je realizována dvouhodinovou týdenní dotací v prvním, druhém a třetím 

ročníku. 

Pro žáky je organizován lyžařský a turistický kurz.  

V průběhu hodin tělesné výchovy jsou žáci seznamováni se správnou hygienou a 

dodržováním zásad bezpečnosti. 

Pro žáky se zdravotním oslabením je při dostatečném počtu zájemců (10) vytvořena skupina, 

kde je vyučována zdravotní tělesná výchova. Žáci jsou zařazeni do jednotlivých skupin podle 

tělesného oslabení na základě lékařské zprávy. Náplň zdravotní tělesné výchovy je přesně 

specifikována na základě lékařského doporučení a v průběhu školního roku je s lékařem 

konzultována.  

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Cílem vzdělávání je vést žáky ke zdravému způsobu života, odpovědnosti za své zdraví 

a eliminovat zdraví ohrožující návyky a činnosti. Usilovat o využívání pravidelné pohybové 

aktivity a dosažení optimálního tělesného a duševního rozvoje. 
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Výuka předmětu vede ke spolupráci, k rozhodování a chování podle zásad fair play. Dále 

výuka vede k racionálnímu jednání v situacích osobního a veřejného ohrožení. 

Mezipředmětové vztahy 

Poznatky z tělesné výchovy žáci uplatňují především v předmětech společenskovědního 

vzdělávání (péče o veřejné zdraví v ČR), ekologii (biologie člověka a životní prostředí jako 

činitel ovlivňující zdraví). 

Metody a formy výuky 

Základem výuky je vzájemná spolupráce učitele a žáka. Ve výuce jsou využívány především 

hromadné, skupinové a individuální didaktické formy. Dbá se na názornost, srozumitelný 

a odborný výklad. Je uplatňována zásada postupného tělesného zatížení a dbáno na 

bezpečnost a hygienu. 

Způsob hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení žáků vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Hodnocení na základě pohybových schopností a dovedností. Žáci jsou hodnoceni dle 

snahy, přístupu, zájmu a individuálního zlepšení. 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí  

Kompetence k řešení problému 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní 

i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné 

k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a  zdůvodnit jej, 

vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; 

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

vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých 

dříve; 

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

 

Komunikativní kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní 

formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. 

Personální a sociální kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě 

poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v  oblasti zájmové i pracovní, 
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pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných 

mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli: 

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého 

jednání a chování v různých situacích; 

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 

jiných lidí, přijímat radu i kritiku; 

- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být 

si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život 

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

a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by měli: 

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve 

veřejném zájmu; 

- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného 

rozvoje; 

- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život 

a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. 

Přínos předmětu pro rozvoj odborných kompetencí 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: 

- znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); 

- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém 

onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Výuka rozšiřuje rozhled žáka a napomáhá k rozvoji jeho osobnosti. Žáci znají zásady 

správného chování, rozliší jednání fair play a za nesportovní chování dokáží nést 

odpovědnost. 

Člověk a životní prostředí 

Výuka směřuje žáky k odpovědnosti za své zdraví, dodržování zásad zdravého životního stylu 

a ochrany přírody a prostředí. 

Člověk a svět práce 

Výuka směřuje žáky k uvědomění si vlastních priorit a zodpovědnosti za vlastní život. 
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Ročník: 1. Počet hodin celkem: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí; 

- zdůvodní význam zdravého životního stylu; 

- objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny 

a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

zdraví své i druhých; 

- dovede posoudit vliv pracovních podmínek 

a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat 

jejich nežádoucí důsledky; 

- dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací; 

- dodržuje zásady bezpečnosti a ví jak se má 

chovat, aby předcházel úrazům a nemocem; 

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak 

na ně reagovat v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí; 

- rozezná varovný signál od požárního 

poplachu; 

- zná čísla tísňového volání; 

- ovládá poskytnutí první pomoci pří 

zlomeninách, poranění mozku a páteře, 

zásahu elektrickým proudem, dušení 

a utonutí; 

1 Péče o zdraví 

Zdraví 

- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, 

životní styl 

- odpovědnost za zdraví své i druhých 

- prevence úrazů a nemocí 

 

Zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí 

- mimořádné události – živelné pohromy, 

krizové situace 

- základní úkoly ochrany obyvatelstva – 

varování, varovné signály 

 

První pomoc 

Zásady první pomoci při zranění osob: 

- zlomeniny 

- poranění mozku 

- poranění páteře – míchy 

- zásah elektrickým proudem 

- dušení 

- utonutí 

- úrazy a náhlé zdravotní příhody 

 

- volí vhodně sportovní výstroj; 

- vhodně používá odbornou terminologii; 

- dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem; 

- zvládá základní způsoby rozcvičení; 

- vyhledá potřebné informace z oblasti zdraví 

a pohybu, hovoří o nich; 

- dovede o pohybových činnostech 

diskutovat, analyzovat je a hodnotit; 

- vhodně zvolí tělesná cvičení k rozvoji 

obratnosti a pohyblivosti; 

- dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky v základních a vybraných 

sportovních odvětvích; 

- dokáže vyhledat potřebné informace 

z oblasti zdraví a pohybu; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

2 Tělesná výchova 

Teoretické poznatky 

- význam pohybu pro zdraví; prostředky 

rozvíjející obratnost a pohyblivost 

- vedení rozcvičky a velení družstvu, odborné 

názvosloví 

- výstroj 

- bezpečnost a hygiena; vhodné oblečení – 

cvičební úbor a obutí 

- cvičení s nářadím a na nářadí; zásady 

chování a jednání v různém prostředí 

- pravidla her 

- zdroje informací 

Pohybové dovednosti 

Tělesná cvičení 

- pohybové hry a cvičení – soutěživá, 

pořadová, honící, všestranně rozvíjející 
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pohybových aktivitách; 

- využívá pohybové činnosti pro všestrannou 

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné 

zdatnosti; 

- pozná chybně a správně prováděné činnosti, 

umí analyzovat a zhodnotit kvalitu 

pohybové činnosti nebo výkonu; 

- je schopen kultivovat své tělesné 

a pohybové projevy; 

- zvládá základy akrobacie, cvičení s náčiním 

a na nářadí; 

- předvede prvky atletické abecedy; 

- zná správné držení granátu a předvede hod 

granátem z bočného postavení; 

- ovládá základní metodické postupy 

k získání atletických dovedností; 

- ovládá základní herní činnosti jednotlivce 

při pohybových hrách; 

- předvede základy úpolové techniky; 

- uplatňuje základní pravidla pobytu na 

horách; 

- zvládá základy sjezdového lyžování, 

běžeckého lyžování nebo snowboardingu 

a přizpůsobí svoji jízdu podmínkám; 

- ovládá jízdu na bruslích vpřed, zastavení 

a střelbu na bránu (Ch); 

- využívá jednoduché testy pro zjišťování 

tělesné vytrvalosti; 

Gymnastika 

- stoje, skoky a poskoky 

- cvičení se švihadlem 

- šplh na tyči nebo na laně 

Atletika 

- speciální běžecká cvičení  

- padavé a polovysoké starty 

- metodika nácviku odrazových a švihových 

pohybů při odrazu  u skoku vysokého 

a skoku dalekého 

- hod granátem z bočného postavení 

- vrhačská průpravná cvičení 

Pohybové hry 

- herní činnost jednotlivce (florbal, basketbal, 

fotbal nebo přehazovaná)  

Úpoly 

- přetlaky, přetahy 

Lyžařský kurz 

- základy sjezdového lyžování (zatáčení, 

zastavování, sjíždění i přes terénní 

nerovnosti 

- základy běžeckého lyžování nebo 

snowboardingu 

- chování při pobytu v horském prostředí 

Bruslení 

- základy bruslení na ledě 

- jízda vpřed, zastavení 

- střelba na branku (Ch) 

Testování tělesné zdatnosti 

- motorické testy 

- testy vytrvalosti 

 

Zdravotní tělesná výchova 

- volí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví;  

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního zlepšování 

z nabídky pohybových aktivit. 

3 Zdravotní tělesná výchova 

(podle doporučení lékaře) 

- speciální korektivní cvičení dle druhu 

oslabení 

- pohybové aktivity, především gymnastická 

cvičení a pohybové hry 

- kontraindikované pohybové aktivity 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- objasní důsledky pohybové aktivity na 

zdraví člověka; 

- posoudí psychické, estetické a sociální 

účinky pohybové činnosti; 

- popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus; 

- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti 

o stavbě a funkci lidského organismu jako 

celku; 

- popíše úlohu státu a místní samosprávy při 

ochraně zdraví a životů obyvatel; 

- ví jak postupovat při evakuaci obyvatelstva; 

- zná zásady pro opuštění bydliště v případě 

evakuace; 

- popíše obsah a důležitost evakuačního 

zavazadla; 

- ovládá poskytnutí první pomoci pří krevní 

ztrátě, popáleninách, otravě; 

- zná protišoková opatření; 

- ovládá základní obvazové techniky; 

1 Péče o zdraví  

Zdraví 

- činitelé ovlivňující zdraví: pohybové 

aktivity 

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální 

dovednosti 

- péče o veřejné zdraví v ČR, zabezpečení 

v nemoci; práva a povinnosti v případě 

nemoci nebo úrazu 

- rizikové faktory poškozující zdraví 

 

Zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí 

- základní úkoly ochrany obyvatelstva – 

evakuace 

- evakuační zavazadlo 

 

První pomoc 

Zásady první pomoci při zranění osob: 

- krvácení 

- popáleniny 

- šok 

- otrava 

- obvazová technika 

- poranění při hromadném zasažení obyvatel 

- volí sportovní výstroj a výzbroj 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti); 

- sestaví soubory zdravotně zaměřených 

cvičení k relaxaci; 

- dovede rozvíjet obratnost, pohyblivost 

a svalovou sílu; 

- ovládá záchranu a dopomoc u osvojovaných 

činností; 

- komunikuje při pohybových činnostech - 

dodržuje smluvené signály; 

- je schopen sladit pohyb s hudbou; 

- zná techniku odrazu z můstku; 

- ovládá základní herní kombinace 

pohybových her; 

- zná startovní povely a ovládá šlapavou 

2 Tělesná výchova 

Teoretické poznatky 

- význam pohybu pro zdraví; prostředky 

rozvíjející obratnost a pohyblivost, 

zvyšující sílu 

- výstroj, výzbroj 

- cvičení s nářadím a na nářadí; záchrana 

a dopomoc 

- relaxace 

- pravidla her a závodů 

Pohybové dovednosti 

Tělesná cvičení 

- pohybové hry a cvičení - kondiční, 

štafetové a kompenzační 

Gymnastika 

- kotouly, rovnovážné polohy 
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techniku běhu; 

- zná správné držení granátu a předvede 

pětidobý odhodový rytmus; 

- předvede vrh koulí z čelného postavení; 

- zvládne vrh koulí z místa z bočného 

postavení s přeskokem; 

- ovládá nízký start na různé signály, rozvíjí 

reakce a rychlost; 

- ovládá základní herní kombinace a systémy 

pohybových her; 

- předvede pádovou techniku; 

- ovládá zastavení, odšlapování vpřed a jízdu 

vzad s oporou; 

- chrání přírodu a uplatňuje základní pravidla 

pro pobyt v ní; 

- využívá různých forem turistiky; 

- připraví podklady pro turistickou akci; 

- orientuje se v krajině, ovládá základy 

orientačního běhu; 

- využívá jednoduché testy pro zjišťování 

tělesné zdatnosti, pohyblivosti, flexibility 

a koordinace; 

- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele 

své tělesné zdatnosti a korigovat si 

pohybový režim ve shodě se zjištěnými 

údaji; 

- odrazová průprava pro přeskok 

- kondiční cvičení s hudebním doprovodem 

Atletika 

- nízký start a šlapavá technika běhu 

- nízké starty na signál do 20 – 40 m 

- spojení rozběhu s odrazem při skoku 

vysokém a skoku dalekém 

- nácvik pětidobého odhodového rytmu 

- vrh koulí z místa z bočného postavení 

s přeskokem 

Pohybové hry 

- jednoduché herní kombinace a herní 

systémy (florbal, basketbal, fotbal nebo 

přehazovaná) 

Úpoly 

- pády, technika pádů 

- základní sebeobrana 

Bruslení 

- zastavení 

- odšlapování vpřed 

- jízda vzad s oporou 

- herní činnost jednotlivce – lední hokej (Ch) 

Turistika a pobyt v přírodě 

- příprava turistické akce 

- orientace v krajině 

- orientační běh 

 

Testování tělesné zdatnosti 

- motorické testy 

- testy pohyblivosti a koordinace 

 

 

Zdravotní tělesná výchova 

- volí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví;  

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního zlepšování 

z nabídky pohybových aktivit. 

3 Zdravotní tělesná výchova 

(podle doporučení lékaře) 

- speciální korektivní cvičení dle druhu 

oslabení 

- pohybové aktivity, především gymnastická 

cvičení a pohybové hry 

- kontraindikované pohybové aktivity 
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Ročník: 3. Počet hodin celkem: 31 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- orientuje se v zásadách zdravé výživy 

a v jejích alternativních směrech; 

- dovede posoudit vliv médií a reklamy na 

životní styl jedince a na péči o své zdraví; 

- diskutuje a argumentuje o etice 

v partnerských vztazích, o vhodných 

partnerech a o odpovědném přístupu 

k pohlavnímu životu; 

- zná základní informace o jaderném 

výbuchu; 

- popíše účinky a následky jaderného 

výbuchu; 

- ví, co je třeba k přežití jaderného výbuchu; 

- ví, jak se chovat po vyhlášení chemického 

poplachu; 

- zná základní biologické bojové prostředky 

a chemické otravné látky; 

- předvede polohování a transport raněného; 

- vysvětlí pojem stabilizovaná poloha 

a předvede ji na svém spolužákovi; 

- pozná zástavu dechu a srdeční činnosti a ví, 

co má dělat pro jejich obnovu; 

- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě i jiným; 

1 Péče o zdraví 

Zdraví 

- činitelé ovlivňující zdraví: výživa 

a stravovací návyky, rizikové chování 

- mediální obraz krásy lidského těla 

- partnerské vztahy; lidská sexualita 

- komerční reklama 

  

Zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí 

- mimořádné události – havárie, jaderný 

výbuch 

- prostředky protichemické ochrany 

 

 

První pomoc 

- způsoby přenosu zraněného 

- stabilizovaná poloha 

- umělé dýchání z úst do úst 

- masáž srdce 

- stavy bezprostředně ohrožující život 

- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti), udržuje je a ošetřuje; 

- sestaví soubory zdravotně zaměřených 

cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní 

relaxaci; navrhne kondiční program 

osobního rozvoje a vyhodnotí jej; 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem 

k požadavkům budoucího povolání; 

uplatňuje osvojené způsoby relaxace; 

- zná pravidla her, závodů a soutěží; 

- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat 

výkony jednotlivců;                                                                                                             

- uplatňuje zásady sportovního tréninku; 

- dovede rozvíjet rychlost a vytrvalost; 

- využívá netradiční pohybové činnosti pro 

2 Tělesná výchova 

Teoretické poznatky 

- význam pohybu pro zdraví; prostředky 

rozvíjející obratnost a pohyblivost, zvyšující 

sílu, rychlost a vytrvalost 

- technika a taktika 

- výstroj, výzbroj; údržba 

- regenerace 

- pravidla her, závodů a soutěží 

- zásady sportovního tréninku 

- rozhodování 

- regenerace a kompenzace 

 

Pohybové dovednosti 

Tělesná cvičení 

- pohybové hry a cvičení – koordinační, 

netradiční a relaxační 
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všeobecný tělesný rozvoj; 

- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí 

sestavit pohybové vazby, hudebně 

pohybové motivy a vytvořit pohybovou 

sestavu (skladbu); 

- zná cvičení s náčiním a na nářadí rozvíjející 

kondici a koordinaci; 

- zvládne běh na 100 m, běh na 1 500 m, 

skok do výšky nebo do dálky, hod granátem 

a vrh koulí s bočného postavení; 

- ověří úroveň vytrvalostních schopností při 

běhu v terénu; 

- vyměří si rozběh na skok vysoký a daleký 

a předvede je; 

- vyměří si rozběh pro hod granátem 

a předvede jeho spojení s odhodovým 

rytmem;  

- ovládá základní herní činnosti jednotlivce 

a participuje na týmovém herním výkonu 

družstva; 

- dovede se zapojit do organizace turnajů 

a soutěží; 

- využívá úpolové hry k odstranění strachu, 

kontaktu se soupeřem a taktice proti 

protivníkovi; 

- ovládá prvky základní sebeobrany; 

- ovládá základní pravidla her žákovských 

kategorií a řídí se podle nich v utkání; 

- dovede rozlišit jednání fair play od 

nesportovního jednání; 

- ovládá jízdu vzad a překládání vpřed při 

jízdě na bruslích; 

- využívá jednoduché testy pro zjišťování 

rychlosti a síly; 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy; 

 

Gymnastika 

- stoj na rukou s dopomocí 

- kondiční a taneční formy cvičení 

- rytmická gymnastika 

- akrobacie: jednoduchá sestava z osvojených 

prvků 

- cvičení s náčiním a na nářadí 

- přeskok  

 

 

Atletika 

- vytrvalý běh v terénu 

- nácvik startu z bloků a běh na 100 m 

- běh 1 500 m 

- skok do výšky nebo do dálky 

- hod granátem 

- vrh koulí 

 

Pohybové hry 

- utkání dle upravených pravidel žákovských 

kategorií (florbal, basketbal, fotbal nebo 

přehazovaná) 

Úpoly 

- drobné úpolové hry 

- základní sebeobrana 

Bruslení 

- jízda vzad 

- překládání vpřed 

- herní kombinace – lední hokej (Ch) 

Testování tělesné zdatnosti 

- motorické testy 

- testy rychlosti a síly 
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Zdravotní tělesná výchova 

- volí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví;  

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního zlepšování 

z nabídky pohybových aktivit. 

3 Zdravotní tělesná výchova 

(podle doporučení lékaře) 

- speciální korektivní cvičení dle druhu 

oslabení 

- pohybové aktivity, především gymnastická 

cvičení a pohybové hry 

- kontraindikované pohybové aktivity 

 

Poznámka: 

Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky v délce jeden týden. 

Turistika a sporty v přírodě pro 2. ročníky v délce jeden den až jeden týden. 

Plavání je uskutečňováno dle podmínek. 
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Název školy: Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Počet hodin celkem:  97 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Předmět Informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni 

pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali v jiných předmětech, dalším vzdělávání, 

výkonu povolání i soukromém životě. Žáci si v předmětu upevní představu o výpočetní 

technice jako takové, naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým 

vybavením, vyhledávat a zpracovávat informace, sestavovat základní typy obchodních dopisů 

v souladu s normalizovanou úpravou, komunikovat pomocí internetu, ale i pracovat s dalšími 

prostředky informačních a komunikačních technologií. 

Přestože většina žáků přicházející ze základních škol již na určité úrovni prostředky výpočetní 

techniky ovládat umí, jsou jejich znalosti a dovednosti velmi nevyrovnané. Úkolem prvního 

ročníku je rozdílnou počáteční úroveň znalostí a dovedností žáků sjednotit. Cílem je, aby se 

pro žáka stal počítač běžným pracovním nástrojem, napomáhajícím řešení úkolů souvisejících 

se studiem i budoucí praxí. 

Charakteristika učiva 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP – Vzdělávání v informačních 

a komunikačních technologiích. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

- naučili se na uživatelské úrovni používat operační systém; 

- uměli na uživatelské úrovni pracovat se základním kancelářským softwarem (textový 

editor, tabulkový procesor, návrh jednoduché prezentace); 

- seznámili se s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického 

programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti); 

- zvládali efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních 

komunikačních technologií) a dovedli komunikovat pomocí Internetu a elektronické 

pošty; 

- zpracovávali věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné souvislé texty na PC na 

běžná i odborná témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti a podání na instituce, 

zaměstnavatelům apod., strukturovaný životopis, vyplňování formulářů aj.); 

- zvládli obsluhu tiskárny, scanneru. 
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci:  

- dodržovali normy a postupy  

- uvědomovali si nutnost sledovat technologický pokrok a vnášet jeho výsledky do praxe  

- uvědomovali si nutnost stále se zdokonalovat ve svých odborných dovednostech 

a znalostech. 

Mezipředmětové souvislosti 

Český jazyk a literatura, Chemie, Ekologie, Fyzika, Ekonomika, Odborné kreslení. 

Metody a formy výuky 

Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla žáky samostatně uplatňovat jejich znalosti 

a dovednosti v samostatných cvičeních. Část výuky je realizována teoretickou formou, kdy 

jsou žákům vysvětleny a prezentovány potřebné informace ke zvládnutí daného tematického 

celku. Při této výuce je v maximální míře využívána prezentační technika k názorným 

ukázkám a k zajištění zpětné vazby od žáků, je nutné provádět systematické ověřování 

nabytých znalostí. Praktická výuka probíhá v dělených skupinách žáků, kdy každý žák může 

samostatně pracovat u počítače na zadaných úlohách nebo je práce řešena v týmech 

projektovou formou výuky. 

Způsob hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení žáků vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Žáci se hodnotí z ústního i písemného projevu a praktického cvičení. Při hodnocení se sleduje 

dodržení správných postupů práce na PC, znalost používaných pojmů a jejich aplikace, 

samostatnost při řešení úloh, s ohledem na dodržování platných etických a právních norem, 

včetně sledování typografických pravidel a konvencí. 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

Žák uplatňuje různé způsoby práce s textem, efektivně vyhledává a zpracovává informace, 

rozumí mluvenému projevu, využívá ke svému učení různé informační zdroje, zná možnosti 

svého dalšího vzdělávání. 

Kompetence k řešení problému 

Žák porozumí zadání úkolu a umí získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout 

způsob řešení, umí vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a spolupracovat v týmu. 

Komunikativní kompetence 

Žák umí formulovat a interpretovat myšlenky s využitím technologie IKT, umí se vyjadřovat 

a aktivně se účastnit diskuse na dané téma. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák respektuje právní a etické zásady při používání prostředků IKT. 

Personální a sociální kompetence 

Žák umí získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb. 
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Matematické kompetence 

Žák používá jednotky informace, pracuje s grafickými objekty matematického a statistického 

charakteru, používá algoritmické postupy v IKT. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi 

Žák používá výpočetní techniku na základní uživatelské úrovně s ohledem na obor vzdělání. 

Předmět Informační a komunikační technologie vytváří základ pro ostatní vzdělávací oblasti i 

pro mezipředmětové vztahy, inspiruje k využívání prostředků výpočetní techniky a internetu v 

přípravě na vyučování a k celoživotnímu vzdělávání. 

 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti 

Výuka podporuje rozvoj vlastní iniciativy, vytváří žákovi prostor pro tvořivost, vlastní 

seberealizaci i pro týmovou spolupráci a současně zvyšuje motivaci při tvorbě individuálních 

i skupinových projektů. 

 

Člověk a životní prostředí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci znali pravidla pro likvidace nebezpečných odpadů v oblasti 

IKT. 

 

Člověk a svět práce 

Předmět Informační a komunikační technologie svým obsahem zvyšuje pravděpodobnost 

uplatnění absolventů v dalším vzdělávání a na trhu práce. 
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Ročník: 1. Počet hodin: 33 

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 využívá 

prostředky zabezpečení dat před zneužitím 

a ochrany dat před zničením; 

- nastavuje uživatelské prostředí operačního 

systému; 

- 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; 

- v oborech s vyššími nároky na využívání 

aplikací výpočetní techniky ovládá principy 

algoritmizace úloh a je sestavuje algoritmy 

řešení konkrétních úloh (dekompozice 

úlohy na jednotlivé elementárnější činnosti 

za použití přiměřené míry abstrakce); 

- využívá nápovědy a manuálu pro práci se 

základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware; 

- má vytvořeny předpoklady učit se používat 

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; 

1 Práce s počítačem, operační systém, 

soubory, adresářová struktura, 

souhrnné cíle hardware, software, 

osobní počítač; 

- hardware 

- software 

- osobní počítač, principy fungování, části 

- periferie 

- 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 

- vytváří, upravuje a uchovává strukturované 

textové dokumenty. 

2 Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením 

- textový editor 

- základní funkce 

- psaní textu 
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Ročník: 2. Počet hodin: 33 

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); 

- ovládá adresaci buněk; 

- vkládá do tabulek data různých typů 

a upravuje jejich formát; 

- tvoří jednoduché vzorce a používá základní 

vestavěné funkce; 

- graficky prezentuje data z tabulek; 

- používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení; 

 

1 Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením  

- tabulkový procesor 

- popis prostředí, základní operace s buňkami, 

grafická úprava buňky, formát buňky, 

tvorba tabulky; 

- vzorce a vestavěné funkce; 

- tvorba grafů; 

- tisk tabulek a grafů; 

- databáze 

- sdílení a výměna dat, jejich import a export 

 

- 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…); 

2 Práce v lokální síti, elektronická 

komunikace, komunikační a přenosové 

možnosti Internetu 

- počítačová síť, server, pracovní stanice 

- připojení k síti 

- e-mail, organizace času a plánování  

- 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; 

- uvědomuje si nutnost posouzení validity 

informačních zdrojů a použití informací 

relevantních pro potřeby řešení konkrétního 

problému. 

3 Informační zdroje, celosvětová 

počítačová síť Internet 

- informace, práce s informacemi 

- informační zdroje 

- Internet 
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Ročník: 3. Počet hodin: 31 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- zná hlavní typy grafických formátů, na 

základní úrovni grafiku tvoří a upravuje; 

- připraví si podklady pro zpracování úspěšné 

prezentace; 

- samostatně vytvoří prezentaci; 

- formátuje text i ostatní prvky prezentace; 

- pracuje s dalšími aplikacemi používanými v 

příslušné profesní oblasti; 

 

1 Práce se standardním aplikačním 

programovým vybavením 

- software pro práci s grafikou 

- prezentační manažer 

- zásady úspěšné prezentace 

- základní tvorba prezentace 

- základní tvorba prezentace 

- sdílení a výměna dat, jejich import a export  

- další aplikační programové vybavení 

 

- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), 

využívá jejích možností a pracuje s jejími 

prostředky; 

- ovládá další běžné prostředky online a 

offline komunikace a výměny dat; 

 

2 Práce v lokální síti, elektronická 

komunikace, komunikační a přenosové 

možnosti Internetu 

- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a 

prostředků  

- chat, messenger, videokonference, telefonie, 

FTP... 

 

 

- zaznamenává a uchovává textové, grafické i 

numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití; 

- správně interpretuje získané informace a 

výsledky jejich zpracování následně 

prezentuje vhodným způsobem s ohledem 

na jejich další uživatele; 

- rozumí běžným i odborným graficky 

ztvárněným informacím (schémata, grafy 

apod.). 

3 Informační zdroje, celosvětová 

počítačová síť Internet 

- informační zdroje 

- Internet 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA 

 

Počet hodin celkem:  33 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Předmět společenská výchova přispívá ke kultivaci člověka, směřuje žáky ke kulturnímu, 

kultivovanému a tolerantnímu projevu, podílí se na rozvoji jejich osobnosti. Utváří v žácích 

kladný vztah k materiálním i duchovním hodnotám, snaží se na žáky působit tak, aby 

přispívali k tvorbě a ochraně těchto hodnot, tím pomáhá formovat postoje žáků s je obranou 

proti manipulaci a intoleranci. Kultura osobního projevu se rovněž podílí na rozvoji sociálních 

kompetencí žáků. Žáci se postupně učí řešit problémové situace vzniklé v kontaktu se 

zákazníky. Pozornost se věnuje jednání s osobami vyžadujícími zvláštní péči a s cizinci. Žáci 

jsou vedeni k péči o zevnějšek a celkový kultivovaný projev. Tento předmět využívá 

návaznosti na ostatní předměty, neboť využívá poznatků z občanské nauky, z cizího jazyka 

atd. 

Charakteristika učiva 

Obsahem vzdělávání je šest tematických celků. První tematický celek tvoří Osobnost člověka. 

Tento tematický celek se orientuje na základní psychologické pojmy. Tematický celek 

Osobnost z hlediska sociální psychologie směřuje žáky k dosažení základních poznatků 

z oblasti sociologie. V tematickém celku Společenské chování jsou žáci vedeni k osvojení si 

základních pravidel slušného chování při různých příležitostech. Další tematický celek tvoří 

Vystupování a chování pracovníků v gastronomickém provozu. Žáci jsou vedeni k osvojení si 

vhodných pravidel vystupování vůči hostům a k uvědomování si významu zevnějšku 

pracovníka a duševní hygieny. V tematickém celku Řešení obvyklých a zvláštních situací 

v gastronomickém provozu jsou žáci vedeni k osvojení si vědomostí o obsluze v běžném, ale 

i neobvyklém, špičkovém provozu. Žák je veden k tomu, aby byl schopen v praxi se 

přizpůsobit různým typům hostů. Poslední tematický celek tvoří Zahraniční klientela. Zde 

jsou žáci vedeni k volbě vhodného řešení problému, který může nastat při neznalosti jiných 

stravovacích návyků. Jsou proto vedeni k osvojování si některých národních stravovacích 

návyků a ke znalosti některých charakteristických zahraničních jídel.  

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Cílem vzdělávání je usilovat o odpovědné jednání žáků, k respektování lidských práv, 

ke vzájemné toleranci. Vede žáky k přemýšlení o skutečnosti kolem sebe, k formulování 
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vlastních úsudků bez manipulace. Žák vnímá lidský život jako vysokou hodnotu, váží si jej 

a chrání ho. Vzděláváním je žák veden ke zlepšení a ochraně životního prostředí, k úctě 

k lidské práci i k lidským hodnotám. 

Metody a formy výuky 

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

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

demonstrační metody a pomůcky – výukové videoprogramy, žáci jsou vedeni k samostatné 

práci i k práci ve skupinách, s učebnicí a s dalšími učebními texty. Součástí výuky jsou 

besedy s různými hosty, modelové situace, exkurze, návštěvy výstav, samostatné práce žáků. 

Způsob hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý školní rok, a to slovně i známkou. Základem hodnocení 

je správné používání osvojených pojmů při argumentaci a samostatných vystoupeních. Ústní 

zkoušení z probraného učiva, na konci každého tematického celku didaktický test. Součástí 

hodnocení je i hodnocení aktivního přístupu a vystupování v diskusích, besedách, při 

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

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

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

povinností. Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

SOŠ a SOU Polička. 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k učení a vzdělávání, jsou vedeni, aby ke svému učení 

využívali různé informační zdroje včetně zkušenosti jiných lidí, jsou vedeni také k ovládání 

různých technik učení. 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci jsou vedeni k volbě vhodných prostředků a způsobů pro splnění jednotlivých aktivit, 

k využívání zkušeností a vědomostí nabytých dříve, ke spolupráci s jinými lidmi při řešení 

problémů. 

Komunikativní kompetence 

Žáci jsou vedeni k přiměřenému vyjadřování k účelu jednání a k vhodnému vyjadřování 

v různých komunikačních situacích, k srozumitelnému a souvislému formulování svých 

myšlenek, jsou vedeni k aktivní diskusi s vrstevníky, k porozumění sdělení druhých 

a k respektování jejich názorů, k vytváření jednoduchých textů na běžná témata, žáci jsou 

vedeni k vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování, k písemnému 

zaznamenávání podstatných myšlenek a údajů z textů a projevů jiných lidí. 

Personální a sociální kompetence 
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Žáci jsou vedeni k vhodnému způsobu učení, k vyhodnocování vlastních výsledků 

a k odhalování vlastních nedostatků a k jejich napravování. Jsou vedeni k práci ve skupině 

i k samostatné práci, ke společnému podílení na realizaci úkolu a k jeho zodpovědnému 

plnění. Žáci jsou vedeni k získávání odpovědného vztahu ke svému zdraví, k péči o svůj 

duševní rozvoj. Žáci jsou vedeni k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení 

konfliktů v pracovním prostředí, k nepodléhání předsudkům a stereotypům v přístupu 

k druhým. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelských aktivitám 

Žáci jsou vedeni k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti a k uvědomování si 

významu celoživotního učení, k získávání a vyhodnocování informací o pracovních 

a vzdělávacích příležitostech, k využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb jak 

z oblasti světa práce, tak vzdělávání. Jsou vedeni k dodržování zásad vhodné komunikace 

s vrstevníky, kolegy, nadřízenými a také k zodpovědnému plnění studijních i pracovních 

povinností. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

Žáci jsou vedeni k práci s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích 

(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií. Zároveň jsou vedeni k uvědomování si nutnosti posuzovat 

rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným 

informacím, být mediálně gramotní. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti (komunikace, řešení konfliktů, sociální skupiny, kultura, 

náboženství, svoboda), Člověk a životní prostředí (ekologie, životní prostředí, ekologické 

aspekty pracovní činnosti), Člověk a svět práce (využití poznatků v praktickém životě 

a v jiných předmětech), Informační a komunikační technologie (práce s IKT) 

Mezipředmětové vztahy 

Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Stolničení, Občanská nauka 
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Ročník: 1. Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- vyjmenuje základní druhy temperamentu 

a rysů osobnosti; 

- vysvětlí pojmy-osobnost, temperament, 

charakter, rysy osobnosti; 

- debatuje o komplexních požadavcích na 

pracovníka v gastronomii; 

- aplikuje již osvojené psych. pojmy na 

vlastní osobu; 

- vytvoří vlastní zjednodušený profil 

osobnosti; 

- vysvětlí základní chyby, kterých se 

dopouštějí lidé v poznávání a hodnocení 

druhých lidí, uvede příklad; 

- vysvětlí význam informací a komunikace 

pro podnikání ve službách; 

- uplatňuje estetická hlediska při formování 

prostředí; 

1 Osobnost člověka  

- charakteristika osobnosti 

- osobnost, vzhled 

- temperament 

- charakter 

- profil pracovníka v gastronomickém 

provozu 

- zpracování pohledu žáka na vlastní 

osobnost 

- význam poznávání a hodnocení lidí pro 

pracovníky v gastronomickém provozu 

- popíše jednotlivé faktory utvářející 

osobnost-škola, rodina, přátelé; 

- rozliší verbální a neverbální komunikaci; 

- vysvětlí druhy neverbální komunikace; 

- rozlišuje různé druhy komunikační 

vzdálenosti mezi lidmi; 

- komunikuje jasně a srozumitelně v souladu 

s jazykovou normou; 

- rozliší morální a právní normy; 

- na příkladech rozliší status, pozici, roli ; 

2 Osobnost z hlediska sociální 

psychologie  

- vliv společenského prostředí na utváření 

- osobnosti 

- sociální prostředí, sociální interakce 

a komunikace 

- proces přizpůsobení se normám 

- osobnost ve společenských situacích 

- pozice, status, sociální role  
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- uplatňuje společenské chování a profesní 

vystupování, dodržuje profesní etiku, 

zdržuje se xenofobních projevů; 

- uvede příklady pozdravů a oslovení 

v určitých situacích; 

- vytvoří fiktivní vizitku rozliší správné 

a špatné postupy při korespondenci 

a telefonování; 

- pečuje o zevnějšek a snaží se o kultivovaný 

projev; 

- odliší vhodné a nevhodné oblečení 

k různým příležitostem; 

- na příkladech vysvětlí některé kulturní 

a náboženské odlišnosti; 

3 Společenské chování a profesní 

vystupování 

- základní pravidla slušného chování 

- pozdravy, oslovení, vizitky, představování, 

- tykání a vykání 

- chůze, pohyb 

- korespondence, telefonování 

- oblékání k různým příležitostem 

- cestování 

- společenská zábava 

- kultura, tanec 

- rodinné oslavy, náboženské oslavy 

- chování u stolu (pravidla stolování) 

- diskutuje o významu vzhledu v rámci 

reprezentace; 

- na příkladu popíše správný režim dne 

a střídání aktivity s odpočinkem; 

- vysvětlí na příkladech vhodné chování 

k hostům; 

4 Vystupování a chování pracovníků 

v gastronomickém provozu 

- zevnějšek pracovníka 

- duševní hygiena a péče o zdraví 

- vystupování pracovníků vůči hostům 

- řeší běžné i neobvyklé situace s ohledem na 

individuální zvláštnosti hosta; 

- uvede příklady chování obsluhy v běžných 

situacích a ve špičkovém provozu; 

- na příkladech popíše individualitu každého 

hosta; 

- rozpozná typy hostů a ví, jak reagovat na 

projevy jejich chování, snaží se předcházet 

konfliktům; 

- na příkladech vysvětlí přiměřený projev 

emocí; 

- na příkladech vysvětlí nebezpečí 

manipulace; 

- vyjmenuje některé problematické situace 

(reklamace, stížnost); 

5 Řešení obvyklých i zvláštních situací 

v gastronomickém provozu 

- chování obsluhujícího pracovníka 

v obvyklých situacích 

- chování obsluhujícího pracovníka ve 

špičkovém provozu 

- typy hostů 

- chování obsluhujícího pracovníka k různým 

typům hostů 

- řešení nepříjemných situací  

- asertivita 

- problematičtí hosté a jejich chování 

- diskutuje o různých tradičních stravovacích 

návycích a jídlech; 

- uvede některé příklady odlišností, které 

souvisejí s náboženskou tradicí; 

- vysvětlí význam tolerance vůči jiným 

kulturám a náboženstvím; 

- komunikuje s hosty i v cizím jazyce, 

respektuje národní mentalitu a zvyklosti. 

6 Zahraniční klientela 

- Národní zvyklosti a tradice různých etnik ve 

vazbě na gastronomii a způsob komunikace 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485  

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

EKONOMIKA 

 

Počet hodin celkem:  96 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Cílem výuky předmětu ekonomika je seznámit žáky se základními ekonomickými pojmy, 

ekonomickými vztahy a s ekonomickým prostředím, ve kterém se jako budoucí zaměstnanci 

nebo podnikatelé budou pohybovat.  

Po absolvování tříleté výuky předmětu žák: 

- rozumí obsahu základních pojmů z tržní ekonomiky, je schopen je správně používat, 

- orientuje se v pracovněprávních vztazích, v situaci na trhu práce, 

- chápe podstatu podnikání, umí rozlišit právní formy podnikání, 

- má přehled o základních podnikových činnostech, 

- ví, jak postupovat při zřizování živnosti, 

- umí charakterizovat strukturu majetku podniku a jeho zdrojů, 

- chápe princip hospodaření podniku, umí zjistit hospodářský výsledek podniku, 

- chápe podstatu mzdy, daní, zdravotního a sociálního pojištění, 

- zná náležitosti základních účetních dokladů a dovede je vyhotovit. 

Charakteristika učiva 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák byl připraven na pracovní uplatnění ve své profesi a to 

jak v pozici zaměstnance, tak i podnikatele. 

Obsah vzdělání je zaměřen na základní činnosti, které bude vykonávat jako zaměstnanec nebo 

v rámci vlastní firmy. Proto se ve výuce klade důraz na osvojení praktických dovedností, 

komunikativních dovedností a orientaci v právních normách. Základem vzdělání je aplikace 

nabytých vědomostí v řešení praktických problémů, např. postup při zřizování živnosti, 

postup při ztrátě zaměstnání, atd.  

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Cílem vzdělávání je usilovat o odpovědné jednání žáků, k respektování lidských práv, 

ke vzájemné toleranci. Vede žáky k přemýšlení o skutečnosti kolem sebe, k formulování 

vlastních úsudků bez manipulace. Žák vnímá lidský život jako vysokou hodnotu, váží si jej 

a chrání ho. Vzděláváním je žák veden ke zlepšení a ochraně životního prostředí, k úctě 

k lidské práci i k lidským hodnotám. 
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Mezipředmětové vztahy: 

Informační a komunikační technologie, Občanská nauka, Český jazyk a literatura.  

Metody a formy výuky 

Výklad 

Vysvětlení 

Praktické procvičení 

Prezentace řešení problémů 

Práce s odbornou literaturou a tiskem 

Beseda 

Způsob hodnocení žáků 

Ústní zkoušení 

Písemné zkoušení 

Samostatné práce 

Kritéria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

- umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace  

- s porozuměním poslouchat mluvený projev, pořizovat si poznámky 

- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru  

 

Kompetence k řešení problémů 

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 

 

Komunikativní kompetence 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 

- dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 

- chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění 

 

Personální a sociální kompetence 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností 

a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické 

záležitosti, být finančně gramotní 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí  

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí 

- jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, i vzdělání, uvědomovat si význam 

celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce 

- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 

- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru 

- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál 

a profesní cíle 

- rozumět podstatě a principům podnikání 

 

Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi 

- získávat informace z otevřených zdrojů /Internet/ 

- pracovat s informacemi z různých zdrojů 

 

Odborné kompetence 

tzn., aby žáci 

- znali význam účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, společenské uplatnění  

- zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy, zisk, vliv na 

životní prostředí 

- efektivně hospodařili s finančními prostředky 

- nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
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Ročník: 2. Počet hodin: 49,5 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy; 

- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku; 

- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku 

a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle 

zákazníků, místa a období; 

- rozpozná běžné cenové triky a klamavé 

nabídky; 

7 Základy tržní ekonomiky 

- potřeby, statky, služby 

- spotřeba, životní úroveň 

- výroba, výrobní faktory 

- hospodářský cyklus 

- trh, tržní subjekty  

- nabídka, poptávka 

- zboží, cena  

 

- orientuje se v právních formách podnikání 

a dovede charakterizovat jejich základní 

znaky; 

- vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr 

a zakladatelský rozpočet; 

- posoudí vhodné formy podnikání pro obor; 

- na příkladu popíše základní povinnosti 

podnikatele vůči státu; 

8 Podnikatel, podnikání  

- podnikání, právní formy 

- podnikatelský záměr 

- obchodní společnosti, typy 

- popíše hierarchii zaměstnanců v organizaci, 

jejich práva a povinnosti; 

- na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná 

druhy odpovědnosti za škody ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele; 

9 Zaměstnanci 

- organizace práce na pracovišti 

- druhy škod a možnosti předcházení škodám 

- odpovědnost zaměstnance a odpovědnost 

zaměstnavatele 
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Ročník: 3. Počet hodin: 46,5 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku; 

- orientuje se v účetní evidenci majetku; 

- rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů; 

- řeší jednoduché výpočty výsledku 

hospodaření; 

- řeší jednoduché kalkulace ceny; 

1 Podnik, majetek podniku 

a hospodaření podniku 

- struktura majetku 

- dlouhodobý, oběžný majetek 

- náklady a jejich členění 

- vnosy a jejich členění 

- výsledek hospodaření podniku 

 

- orientuje se v platebním styku a smění 

peníze podle kurzovního lístku; 

- vyplňuje doklady souvisejících s pohybem 

peněz; 

- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na 

finanční situaci obyvatel a na příkladu 

ukáže jak se bránit jejím nepříznivým 

důsledkům; 

- vysvětlí způsoby stanovení úrokových 

sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN; 

- řeší jednoduché výpočty mezd; 

- vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním 

hospodářství; 

- 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; 

- vypočte sociální a zdravotní pojištění; 

2 Peníze, mzdy, daně, pojistné  

- peníze, hotovostní a bezhotovostní platební 

- styk v národní i zahraniční měně 

- inflace 

- úroková míra 

- mzda časová a úkolová 

- státní rozpočet 

- daňová soustava,  

- pojišťovací soustava 

- sociální a zdravotní pojištění 

- vyhotoví daňový doklad; 

- umí vést daňovou evidenci pro plátce i 

neplátce daně z přidané hodnoty; 

- vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k 

dani z přidané hodnoty. 

3 Daňová evidenční povinnost 

- zásady a vedení daňové evidence 

- daňová evidence  

- ocenění majetku a závazku v daňové 

evidenci 

- minimální základ daně 

- daňová přiznání fyzických osob 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

POTRAVINY A VÝŽIVA 

 

Počet hodin celkem:  113,5 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Žáci se seznamují s vlastnostmi a využitelností potravin pro technologické zpracování, 

s požadavky na jakost a skladování. Porozumějí souvislosti mezi správnou výživou spojenou 

se zdravým stylem a předcházení nemocem. Jsou vedeni k uplatnění zásad racionální výživy 

a ke sledování trendů v gastronomii. Žáci se obeznámí se základní fyziologii lidského 

organismu, trávení, metabolismus a potřebu výživy. 

Charakteristika učiva    

Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař- číšník oblasti výroba pokrmů.  

Obsahuje potraviny původu rostlinného, živočišného, jejich druhy, pochutiny. 

Věnuje se základnímu rozdělení masa tak, aby žáci byli schopni rozpoznat části masa podle 

jakosti a praktického užití. V úvahu bere i stravování dietní, výběr vhodných potravin, 

diferenciaci stravy, směry ve výživě, uplatnění znalostí při sestavování jídelních lístků. 

Rozdělení učiva: 

 1. ročník – potraviny rostlinného původu, pochutiny, živočišné potraviny- mléko, vejce   

 2. ročník – maso, masné výrobky, nápoje – nealkoholické, alkoholické 

 3. ročník – trávicí ústrojí, výživa a její směry 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí 

- vážit si života, zdraví, materiálních a duchovních hodnot, životního prostředí 

- vážit si kvalitní práce jiných lidí 

- aplikovat zásady a dodržovat předpisy BOZP 

Metody a formy výuky   

Používána forma výkladu, rozhovoru a diskuse, vysvětlování podle obrazů, práce s odbornou 

terminologií, naučné video filmy, referáty, ukázky vybraných druhů potravin a pochutin, 

degustace, návštěvy odborných výstav, exkurze, práce s učebnicí 



ŠVP Kuchař-číšník 

134 

Způsob hodnocení žáků  

Ústní a písemné zkoušení, za každým tematickým celkem následuje písemné prověření 

znalostí, např. i doplňováním textu nebo testováním, 

 prověření znalostí žáků ústní formou. Sleduje se také aktivita a zapojenost žáka při 

vyučování, plnění zadaných úkolů, např. referáty, aktuality, na konci ročníku se vyhodnotí 

ročníkové testy. 

Ve  2. pololetí 3. ročníku je kladen důraz na průběžné opakování zadaných okruhů 

k závěrečným zkouškám z celého učiva. 

Kritéria hodnocení vychází z  Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence  

Kompetence k učení 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 

- uplatňovat různé způsoby práce s textem, využívat ke svému učení různé informační 

zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí. 

Kompetence k řešení problémů 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; 

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve . 

Komunikativní kompetence 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 

a jazykově správně; 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. 

Personální a sociální kompetence 

- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj, být si 

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislosti. 

Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak hlavně s využitím celosvětové sítě 

Internet. 

Odborné kompetence 

Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím 

poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi: 
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- měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby 

stravování; 

- znali způsoby skladování potravin a nápojů. 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: 

- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků(i 

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako 

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem. 

Průřezová témata: 

Předmět Potraviny a výživa  svým obsahem přispívá k rozvoji zejména těchto témat: 

Člověk a životní prostředí 

Žáci jsou vedeni tak, aby si osvojili základní principy šetrného a odpovědného přístupu 

k životnímu prostředí a osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za 

své zdraví. 

Člověk a svět práce 

Cílem je vybavit žáka praktickými dovednostmi a informacemi pro jeho budoucí pracovní 

život tak, aby byl schopen efektivně reagovat na dynamický rozvoj trhu práce a měnící se 

požadavky na pracovníky. Prostřednictvím kariérového vzdělávání si žák osvojí  znalosti a 

především dovednosti pro řízení své kariéry a života, které využije pro plánování a odpovědné 

rozhodování o svém rozvoji, dalším vzděláváním a seberealizaci v profesních záměrech. 

Zároveň se naučí přijímat ve své profesní kariéře jako běžnou součást života. 

Přínos tématu k naplňování cílů rámcově vzdělávacího programu 

- identifikace a formulace vlastních priorit a cílů 

- aktivní a tvořivý přístup při vytváření profesní kariéry 

- přijetí osobní odpovědnosti při rozhodování 

- vyhledávání a kritické hodnocení kariérových informací 

- komunikační dovednosti a sebeprezentace 

- otevřenost vůči celoživotnímu učení 

 

 

Informační a komunikační technologie 
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U žáků se rozvíjí schopnost využívat různý softwAre k vytváření prezentací a internet 

k dalšímu vzdělávání a získávání informací. 

- seznámit žáka s globálním světem práce a rozvojem pracovních příležitostí 

- naučit žáka vyhledávat v relevantních informačních zdrojích a kriticky posuzovat 

informace o   profesních příležitostech a možnostech dalšího vzdělávání 

- naučit žáka efektivní sebeprezentaci při jednání s potenciálními zaměstnavateli 

- seznámit žáka se základními aspekty pracovního vztahu, právy a povinnostmi 

zaměstnanců a zaměstnavatelů i aspekty soukromého podnikání, včetně klíčových 

právních předpisů 

- představit žákům služby kariérového poradenství a služby zaměstnanosti 

 

Mezipředmětové vztahy 

Učivo je provázáno s dalšími předměty – technologie, stolničení, odborný výcvik, chemie, 

ekologie. 
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Ročník: 1 . Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- vysvětlí pojem poživatiny, rozlišuje druhy, 

uvede charakteristiky; 

- vysvětlí pojem jakost potravin; 

- uvede metody hodnocení jakosti; 

- jmenuje vhodné skladovací podmínky; 

-  zdůvodní význam konzervace potravin; 

- uvede základní konzervační metody; 

- vysvětlí význam aditiv, pojem racionální 

výživa a její obsah; 

 

1 Poživatiny 

- rozdělení, jakost  potravin, skladování, 

konzervace 

- racionální výživa, aditiva v potravinách 

- popíše složení základních živin, jejich 

rozdělení a význam - bílkovin, tuků, 

sacharidů, vitamínů, minerálních látek; 

- vysvětlí pojem provitamín, avitaminóza; 

- utvoří si základní představu o potřebě 

a významu živin pro lidský organismus; 

2 Složení potravin 

- bílkoviny, lipidy, sacharidy, ochranné látky, 

voda, vláknina 

- tuky – rostlinné, živočišné, margaríny, 

ztužené tuky 

- vysvětlí pojem biologická a energetická 

hodnota potravin; 

3 Výživová hodnota potravin 

- rozlišuje a charakterizuje potraviny 

- z hlediska druhů, technologického využití 

a významu ve výživě; 

- vysvětlí správný způsob skladování 

a ošetřování jednotlivých druhů potravin 

a nápojů; 

- - vyzná se v označení potravin a nápojů 

a v údajích na etiketě; 

- uvede živiny, rozdělení a význam ovoce ve 

výživě; 

- popíše různé způsoby konzervace ovoce; 

- objasní použití ovoce v kuchyni; 

4  Potraviny a nápoje 

- rozdělení , charakteristika potravin a nápojů, 

významy ve výživě 

- využití  a zpracování potravin 

- skladování, ošetřování 

5 Ovoce  

- výživová hodnota, rozdělení ovoce, druhy, 

konzervace, užití 

- uvede živiny, rozdělení a význam zeleniny 

ve výživě; 

- vyjmenuje způsoby konzervace zeleniny; 

- objasní použití zeleniny v kuchyni; 

- uvede živiny, druhy a význam brambor ve 

výživě; 

- popíše správné podmínky skladování 

brambor; 

- uvede živiny, druhy, použití a význam hub 

ve výživě; 

6 Zelenina  

-  výživová hodnota, rozdělení zeleniny, 

druhy, konzervace, užití 

- brambory, houby 
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- uvede živiny, význam a použití obilovin; 

- uvede příklady mlýnských a pekárenských 

výrobků a jejich použití ve stravování; 

- použije příklady různých druhů těstovin ve 

stravování; 

 

7 Obiloviny, mlýnské výrobky 

- pekárenské výrobky, těstoviny 

- uvede živiny, druhy, význam ve výživě, 

použití luštěnin ve stravování; 

8 Luštěniny 

- vyjmenuje vlastnosti, druhy a význam 

jednotlivých sladidel; rozdíly; 

9 Sladidla 

- cukr, med, umělá sladidla 

- rozdělí pochutiny a objasní jejich význam 

ve výživě; 

- charakterizuje vybrané druhy koření, jejich 

užití; 

- vysvětlí výrobu kávy, kakaa, čaje; 

- uvede význam a octa a soli; 

10 Pochutiny 

- ochucující, povzbudivé pochutiny 

- koření, káva, čaj, kakao, ostatní pochutiny 

- uvede složení mléka; 

-  charakterizuje způsoby zpracování 

a ošetřování mléka; 

- jmenuje druhy mléka a význam mléka ve 

výživě; 

- uvede příklady vybraných mléčných 

výrobků, jejich tržní druhy, užití; 

- uvede základní rozdělení sýrů, tvarohů; 

11 Mléko a mléčné výrobky 

- Mléko, složení, zpracování a ošetřování, 

druhy a význam ve výživě 

- mléčné výrobky, smetana, tvaroh, sýry 

- ostatní mléčné výrobky, výroba, užití 

- popíše stavbu a složení vajec, význam vajec 

ve výživě; 

- zdůvodní uchování a způsoby konzervace 

vajec, nákazy z vajec; 

12 Vejce 

- stavba a složení, jakost, vady, nákazy, 

uchování a konzervace vajec 
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Ročník: 2 . Počet hodin: 49,5 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- uvede rozdělení masa a význam masa ve 

výživě; 

- orientuje se v pojmech – bourání masa; 

- maso výsekové a pro výrobu; 

- vyjmenuje látky, ze kterých je maso 

složeno; 

- uvede jakostní znaky masa; 

- uvede vlivy působící na kvalitu masa; 

- vyjmenuje fáze zrání masa; 

- charakterizuje způsoby konzervace masa 

a podmínky při skladování; 

1 Maso 

- složení, rozdělení a význam masa ve výživě 

- jakost masa 

- zrání masa 

- konzervace a skladování masa. 

- charakterizuje vepřové maso podle složení 

a barvy; 

- uvede části vepřového masa; 

- roztřídí části vepřového masa  podle  jakosti 

a vhodnosti užití; 

2 Vepřové maso 

-  charakteristika, rozdělení a jakost 

- charakterizuje hovězí maso podle složení 

a barvy; 

- roztřídí části hovězího masa podle  jakosti 

a vhodnosti užití ; 

-  ukáže názorně  části kýty a plece; 

- rozliší hovězí maso zadní a přední; 

- objasní rozdíl mezi hovězím a vepřovým 

masem; 

3 Hovězí maso 

- charakteristika, rozdělení a jakostní třídy 

 

 

- charakterizuje telecí maso podle složení 

a barvy; 

- roztřídí části telecího masa podle jakosti; 

4 Telecí maso 

- charakteristika, rozdělení a jakostní třídy 

- charakterizuje skopové maso podle složení 

a barvy; užití, jehněčí maso; 

- charakterizuje koňské a králičí maso; 

 

 

5 Skopové maso, ostatní masa 

- charakteristika, rozdělení 

- ostatní druhy mas, maso koňské, maso 

králičí 

- vyjmenuje používané vnitřnosti ve 

stravování, uvede jejich použití a význam 

ve výživě; 

- uvede použití ostatních využitelných částí 

jatečných zvířat; 

 

6 Vnitřnosti  

- druhy,  význam ve výživě, použití 

- ostatní využitelné části 

- uvede vlastnosti masa, jeho složení 7 Drůbež  
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a význam ve výživě; užití; - charakteristika masa, druhy, význam ve 

výživě 

- roztřídí jednotlivé druhy, VH, užití; 8 Zvěřina  

- charakteristika masa, druhy, význam ve 

výživě 

- uvede vlastnosti rybího masa, jeho složení 

a význam ve výživě; 

- roztřídí výrobky z ryb do příslušných 

skupin (marinované, konzervy, uzené ryby); 

- použije příklady vybraných druhů , jejich 

užití; 

9 Ryby  

- charakteristika masa, druhy, význam ve 

výživě 

- výrobky z ryb 

- korýši a měkkýši 

- definuje masný výrobek; 

- roztřídí vybrané masné výrobky do 

příslušných skupin; 

- použije příklady druhů masných konzerv; 

10 Masné výrobky  

- drobné uzenářské výrobky, měkké salámy, 

trvanlivé salámy, speciální uzeniny, uzená 

masa, vařené masné výrobky 

- pečené masné výrobky 

- masné konzervy, druhy, vady 

- rozlišuje a charakterizuje jednotlivé druhy 

nápojů, včetně jejich využití a podávání 

z různých hledisek; 

- vysvětlí význam vody pro živý organismus; 

- vyjmenuje  tržní druhy  nealko nápojů; 

- získá orientaci ve výrobě alkoholických 

nápojů, v surovinách, druzích; 

- vysvětlí označení nápojů, alergeny v 

potravinách 

11 Nápoje 

- nealkoholické nápoje – suroviny, druhy 

- alkoholické nápoje – výroba, druhy – pivo, 

víno, lihoviny 
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Ročník: 3. Počet hodin: 31 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- popíše části trávicí ústrojí a vysvětlí jejich 

funkci; 

- vyjmenuje trávicí šťávy a objasní jejich 

původ; 

- uvede skupiny enzymů a jejich význam; 

 Výživa 

1 Trávicí  soustava, proces trávení         

-  části trávicího ústrojí 

- trávicí šťávy. Enzymy 

- objasní princip přeměny látek a energií 

v organismu; 

- vysvětlí princip trávení a vstřebávání živin; 

- vysvětlí rozdíl mezi trávením živin 

a vstřebáváním živin; 

- rozliší trávení, vstřebávání a přeměnu 

bílkovin, tuků a sacharidů; 

- metabolismus živin 

- trávení, vstřebávání a přeměna živin 

 

- ukáže  umístění a  vysvětlí význam (funkci) 

jater; 

- objasní úlohu žluče při zpracování potravy; 

- vysvětlí význam slinivky břišní při 

zpracování potravy; 

- játra a žluč. Význam při zpracování potravy. 

- slinivka břišní. Význam při zpracování 

potravy 

- stručně popíše  jednotlivé soustavy 

a vysvětlí jejich význam při zpracování 

potravy; 

- vysvětlí význam vylučovací soustavy 

a objasní pojem homeostáza; 

- vyjmenuje žlázy s vnitřní sekrecí; 

- objasní význam a původ vybraných 

hormonů; 

- krevní oběh a jeho význam při vstřebávání 

složek potravy. 

- nervová soustava a její význam při trávení 

- vylučovací soustava 

- žlázy s vnitřní sekrecí 

- hormony 

- vysvětlí pojem výživa; 

- uvede  základní  druhy výživy; 

- objasní podstatu racionální výživy, rozlišuje 

a charakterizuje hlavní směry ve výživě; 

- vyjmenuje některé nesprávné stravovací 

návyky; 

- uvede příklady souvislosti nesprávných 

stravovacích návyků a civilizačních chorob 

a dalších poruch s dopadem na výživu; 

- vysvětlí pojem civilizační choroba  

  a uvede příklad; 

- charakterizuje stravu smíšenou 

a vegetariánskou; 

- vysvětlí pojem vegan, laktovegetarián 

a ovovegetarián; 

2 Směry  ve výživě 

- racionální výživa, směry ve výživě  

- nesprávné stravovací návyky a civilizační 

choroby, druhy stravy, strava smíšená, 

vegetariánská, syrová a tepelně upravená. 

- správná strava 



ŠVP Kuchař-číšník 

142 

 

  

- popíše pyramidu zdravé výživy; 

- charakterizuje diferencovanou stravu podle 

věku; 

- charakterizuje specifika stravování 

vybraných skupin osob podle nových 

trendů ve výživě 

3 Diferencovaná strava  

- diferenciace ve výživě 

- diferenciace  podle věku, výživa dětí 

- výživa starých lidí 

- uvede zvýšené nároky na výživu těhotných 

a kojících žen; 

- charakterizuje výživu sportovců; 

- popíše druhy diet a jejich  užití; 

- vysvětli úlohu dietního stravování, 

charakterizuje hlavní typy léčebných diet; 

- výživa těhotných žen, výživa kojících žen, 

výživa sportovců, léčebné výživy – diety 

- dietní stravování 

 

- uvede základní pravidla hygieny; 

- vyjmenuje některé nákazy a otravy 

z potravin; 

- orientuje se v hygieně zpracování potravin; 

- vysvětlí pojmy dezinfekce, dezinsekce 

a sterilizace. 

4 Hygiena výživy.  

- nákazy a otravy z potravin, ekologická 

výroba 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485  

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

STOLNIČENÍ 

 

 

 

Počet hodin celkem:  130 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 
 

Cíl předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout žákům znalosti o technice odbytu výrobků a služeb. Výuka 

předmětu souvisí úzce s dalšími odbornými předměty, jako je společenská výchova, 

komunikace ve službách, technologie, potraviny a výživa, základy barmanství 

a sommelierství, odborným výcvikem. Žáci jsou vedeni k profesnímu jednání a vystupování, 

k samostatné a svědomité práci, k dodržování hygieny a bezpečnosti. Vyučovací předmět tak 

vytváří široký základ odborného vzdělání. 

Žáci se seznamují s vlastnostmi a využitelností potravin pro technologické zpracování, 

s požadavky na jakost a skladování. Seznamují se s klasickými i moderními technologickými 

postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů. Jsou vedeni 

k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování trendů v gastronomii, získávají důležité 

návyky v oblasti hygieny a bezpečnosti práce v provozu společného stravování. Žáci se 

obeznámí se základními druhy a využitím technologického vybavení v gastronomických 

provozech. Žáci si osvojí podstatu jednotlivých kulinářských technik a postupů, využívají je 

při přípravě tradičních pokrmů a při vytváření vlastních receptur. 

Charakteristika učiva 

V učivu jsou vysvětleny pojmy z oblasti stolničení a stolování, ovládání techniky obsluhy, 

služeb ve stravovacích zařízeních. Rozpoznání běžného a speciálního inventáře, správné 

používání, v praxi. Postupně dochází k seznámení se s technikou jednoduché i složité 

obsluhy, získání znalostí jak podávat snídaně, přesnídávky, obědy, svačiny a večeře. Žáci se 

naučí sestavovat různé typy menu, jídelní a nápojový lístek. Důraz se klade na organizaci 

práce při různých systémech obsluhy a efektivní využívání získaných vědomostí v praktickém 

životě.  

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu stolničení směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali znalost správné výživy, 

gastronomických pravidel a dalších faktorů ovlivňujících úspěšný prodej a získání zákazníků. 

Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování a profesního jednání. Jsou 

upozorňováni na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí 

a na nutnost boje proti nim.  
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Mezipředmětové vztahy 

Učivo je provázáno s dalšími předměty – Technologie, Potraviny a výživa, Odborný výcvik. 

Metody a formy výuky 

Při výuce je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí, používají se 

didaktické pomůcky – zpětný projektor, video – naučné a instruktážní filmy. Dle možností 

jsou v průběhu roku uskutečňovány odborné exkurze do potravinářských podniků, 

provozoven společného stravování. Při výuce se používají odborné knihy a časopisy, 

ze kterých se žáci učí vyhledávat a srovnávat informace.  

Způsob hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Hodnocení vyplývá z dílčí klasifikace, sleduje se aktivita žáka při hodinách. Hodnocení žáků 

je prováděno kombinací slovního a numerického hodnocení. Známkou je žák ohodnocen ze 

samostatné práce a za vytvoření práce na dané téma – sestavení jídelního lístku, menu. Další 

hodnocení je prováděno na základě písemného opakování jednotlivých učebních celků, 

jednotlivých témat. Písemné opakování je prováděno formou testu, doplňování do textu, 

ročníkové testy apod. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Komunikativní kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě 

v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat; 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně; 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 

- zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; 

- snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

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

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii 

a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); 

- pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností. 

Personální a sociální kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání 

své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své 

zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že 

absolventi by měli: 
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- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích; 

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek; 

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku; 

- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; 

- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si 

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a 

možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické 

záležitosti, být finančně gramotní; 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 

- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých; 

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

 

Průřezová témata 

Člověk a životní prostředí 

Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem 

jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy 

udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. 

Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost 

rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. 

Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro 

pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje 

etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy 

pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu 

udržitelnosti rozvoje. 

Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: 

- pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, 

regionálními a globálními environmentálními problémy; 

- chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; 

- porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve 

vztahu k udržitelnému rozvoji; 

- respektovali principy udržitelného rozvoje; 

- získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických 

a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; 
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- samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých 

kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů; 

- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů; 

- osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v 

osobním a profesním jednání; 

- dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; 

- osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. 

Přínos tématu k naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu 

Přínos průřezového tématu je ve třech rovinách: 

- informativní, směřující k získání potřebných znalostí a dovedností, jejich chápání a 

hodnocení; 

- formativní, zaměřené zejména na vytváření hodnot a postojů ve vztahu k životnímu 

prostředí (etických, citových, estetických apod.); 

- sociálně-komunikativní, zaměřené na rozvoj dovedností vyjadřovat a zdůvodňovat své 

názory, zprostředkovávat informace, obhajovat řešení problematiky životního prostředí a 

působit pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí. 

Občan v demokratické společnosti  

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových 

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

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

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

odpovědného aktivního občana. 

Přínos tématu k naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu 

K odpovědnému a demokratickému občanství je třeba mít dostatečně rozvinuté klíčové 

kompetence (komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, kompetence 

k řešení problémů a k práci s informacemi,…), proto je jejich rozvíjení při výchově 

k demokratickému občanství velmi významné. 

Kromě toho jsou žáci vedeni k tomu, aby: 

- měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku; 

- byli připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení; 

- hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky 

tolerantní; 

- byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci; 

- dovedli se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat 

masová média pro své různé potřeby; 

- dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat 

kompromisní řešení; 

- byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve 

prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; 
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- vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je 

chránit a zachovat pro budoucí generace. 

Člověk a svět práce 

Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava 

takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže 

také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. 

Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné 

složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve 

světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, 

při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. 

Cílem je vybavit žáka praktickými dovednostmi a informacemi pro jeho budoucí pracovní 

život tak, aby byl schopen efektivně reagovat na dynamický rozvoj trhu práce a měnící se 

požadavky na pracovníky. Prostřednictvím kariérového vzdělávání si žák osvojí  znalosti a 

především dovednosti pro řízení své kariéry a života, které využije pro plánování a odpovědné 

rozhodování o svém rozvoji, dalším vzděláváním a seberealizaci v profesních záměrech. 

Zároveň se naučí přijímat ve své profesní kariéře jako běžnou součást života. 

Přínos tématu k naplňování cílů rámcově vzdělávacího programu 

- identifikace a formulace vlastních priorit a cílů 

- aktivní a tvořivý přístup při vytváření profesní kariéry 

- přijetí osobní odpovědnosti při rozhodování 

- vyhledávání a kritické hodnocení kariérových informací 

- komunikační dovednosti a sebeprezentace 

- otevřenost vůči celoživotnímu učení 

 

 

Informační a komunikační technologie 

Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých 

zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována 

podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. 

Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií. 

V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého 

hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií 
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se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále 

více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a 

společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové 

pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu 

zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. 

Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na 

časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. Informační a komunikační technologie 

již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale také do většiny činností, a to bez 

ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout 

požadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích do všech 

stupňů a oborů vzdělání. 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou 

funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního 

člověka. 

- seznámit žáka s globálním světem práce a rozvojem pracovních příležitostí 

- naučit žáka vyhledávat v relevantních informačních zdrojích a kriticky posuzovat 

informace o   profesních příležitostech a možnostech dalšího vzdělávání 

- naučit žáka efektivní sebeprezentaci při jednání s potenciálními zaměstnavateli 

- seznámit žáka se základními aspekty pracovního vztahu, právy a povinnostmi 

zaměstnanců a zaměstnavatelů i aspekty soukromého podnikání, včetně klíčových 

právních předpisů 

- představit žákům služby kariérového poradenství a služby zaměstnanosti 
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Ročník: 1 . Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- dodržuje obecné a pro obor specifické 

zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví 

při práci, hygieny práce a požární 

prevence; 

1 Zásady hygieny a bezpečnosti práce 

- osobní a pracovní hygiena  

- bezpečnost práce v obsluze  

 

- rozlišuje malý a velký stolní inventář; 

- zná pomocný inventář a zařízení na úseku 

obsluhy; 

2 Inventář na úseku obsluhy  

- malý a velký stolní inventář  

- pomocný inventář 

- zařízení na úseku obsluhy 

- profesionálně jedná v souladu se 

společenským chováním 

- ovládá základní pravidla a techniku 

obsluhy; 

- vysvětlí organizaci práce a úkoly 

pracovníků v odbytovém středisku; 

- orientuje se ve skladu, ve vedení evidence 

zásob; 

- zajišťuje odbyt výrobků a služeb  

- vysvětlí úlohu jednotlivce v oblasti 

osobního prodeje a stravovacích služeb; 

- vybere vhodný propagační prostředek pro 

určitý produkt 

- použije vhodné nástroje na podporu 

prodeje 

- vysvětlí organizaci práce po skončení 

provozu; 

3 Základní pravidla a technika obsluhy  

- základní společenská a profesní pravidla 

- estetika provozovny 

- příprava pracoviště před zahájením 

provozu  

- přejímka, evidence pokrmů a nápojů 

-  formy prodeje, způsoby nabídky, zásady 

aktivního prodeje, sezonní nabídka 

- produkt 

- práce s lokálními surovinami 

- podpora prodeje 

- propagace – reklama, konkurence 

- online komunikace se zákazníkem 

- práce po skončení provozu 

- volí vhodné formy odbytu výrobků a 

služeb; 

- charakterizuje různé způsoby obsluhy; 

4 Systémy a způsoby obsluhy 

- systémy obsluhy 

- objasní gastronomická pravidla a jejich 

význam pro společné stravování, 

- uvede náležitosti jídelního a nápojového 

lístku a umí je sestavit, sestaví menu pro 

různé příležitosti; 

- je seznámen se specifiky stravovacích 

zvyklostí cizinců a respektuje je; 

5 Gastronomická pravidla  

- menu, jídelní a nápojové lístky 

- vhodně používá inventář podle způsobu 

obsluhy, podávaného pokrmu a nápoje; 

- ovládá techniku jednoduché obsluhy. 

 

6 Jednoduchá obsluha 

- podávání snídaní 

- podávání přesnídávek a svačin 

- podávání obědů 

- podávání večeří 
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Ročník: 2 . Počet hodin: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- popíše pivní sklep, zařízení a jeho údržbu; 

- zná správný způsob narážení piva, jeho 

čepování, ošetřování; 

1 Sklepní hospodářství 

 

- charakterizuje podávání jednotlivých chodů 

a speciálních druhů pokrmů, s využitím 

k tomu určeného inventáře; 

2 Složitá obsluha  -nižší forma  

 

- objasní zásady přípravy pokrmů před 

hostem - míchání, dochucování, 

flambování, dranžírování;  

- zná některé úpravy specialit u stolu hosta, 

práce po skončení provozu; 

3 Složitá obsluha – vyšší forma  

 

- rozlišuje druhy odbytových středisek, jejich 

vybavení; 

- sestavuje typickou nabídku pokrmů a 

nápojů a určí způsob obsluhy; 

4 Kavárny 

- význam a úkoly odbytu 

- členění odbytových středisek 

- vybavení a zařízení na úseku obsluhy 

- rozlišuje druhy odbytových středisek, jejich 

vybavení; 

- vyjmenuje druhy a zařízení vináren, 

ostatních středisek; 

- sestavuje typickou nabídku pokrmů a 

nápojů a určí způsob obsluhy; 

5 Vinárny a ostatní společenská střediska 

- význam a úkoly odbytu 

- členění odbytových středisek 

- vybavení a zařízení na úseku obsluhy 

- umí charakterizovat servis piva, 

čepovaného a rozlévaného vína, lahvového 

a šumivého vína, lihovin a nealkoholických 

nápojů; 

- zná teploty nápojů. 

6 Podávání nápojů 

- formy a pravidla obsluhy 
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Ročník: 3 . Počet hodin: 31 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- rozlišuje různé druhy hostin; 

- zajistí přípravu a realizaci gastronomické 

akce; 

 

1 Slavnostní hostiny 

- zvláštní typy akcí a slavnostní hostiny 

- objednávka hostiny 

- organizační zajištění akcí 

- příprava místností a slavnostní tabule 

- slavnostní obsluha 

- zajistí přípravu a realizaci gastronomické 

akce, 

- uvede způsoby vyúčtování s hostem a 

objednavatelem, vysvětlí vyúčtování 

tržeb; 

2 Slavnostní hostiny s nabídkovými stoly 

- druhy, význam, příprava a organizační 

zajištění 

- příprava místností a inventáře 

- způsob obsluhy, vyúčtování, způsoby 

nabídky, prodeje 

- vyjmenuje různé akce společenského 

významu;  

- charakterizuje přípravu, organizační 

zajištění, způsoby obsluhy; 

- je seznámen se specifiky stravovacích 

zvyklostí cizinců 

3 Společenská setkání 

- stravovací zvyklosti zahraničních hostů 

- zná zásady práce v dopravních 

prostředcích 

- charakterizuje obsluhu v jídelních 

vozech, letadlech, na lodi; 

4 Obsluha v dopravních prostředcích 

 

- zná zásady práce v ubytovacích 

zařízeních;  

- dokáže popsat způsoby nabídky pokrmů 

i nápojů pomocí visačky, hotelového 

lístku;  

- zná vybavení office a zásady práce. 

5 Obsluha v ubytovacích zařízeních 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

TECHNOLOGIE 

 

Počet hodin celkem:  177,5 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Cílem je poskytnout žákům základní poznatky a dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné 

přípravy až k finálnímu výrobku podle zaměření oboru, seznamují s vlastnostmi a 

využitelností potravin pro technologické zpracování, s požadavky na jakost a skladování 

podle principu systému HACCP. Porozumějí souvislosti mezi správnou výživou spojenou se 

zdravým stylem a předcházení nemocem. Žáci se seznamují s klasickými i moderními 

technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů. Jsou 

vedeni k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování trendů v gastronomii, získávají 

důležité návyky v oblasti hygieny a bezpečnosti práce v provozu společného stravování. Žáci 

se obeznámí se základními druhy a využitím technologického vybavení v gastronomických 

provozech. Žáci si osvojí podstatu jednotlivých kulinářských technik a postupů, využívají je 

při přípravě tradičních pokrmů a při vytváření vlastních receptur 

Charakteristika učiva 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník z okruhu 

Technologie, předmět je provázán s dalšími odbornými předměty Odborný výcvik a Potraviny 

a výživa. Je zařazeno učivo o bezpečnostních a hygienických předpisech (HACCP). Žáci se 

obeznámí se základními druhy technického a technologického vybavením provozoven 

společného stravování, s předběžnou přípravou potravin, se základními technologickými 

postupy, s technologickými postupy přípravy příloh, polévek a bezmasých pokrmů. Vede 

žáky k správné obsluze, základní údržbě, čištění strojů a jejich využití v gastronomických 

provozech. Důraz je kladen na dodržování hygieny a bezpečnosti práce, šetrné zacházení se 

stroji a šetření energií. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žáci se seznamují s využitelností potravin pro technologické zpracování, s požadavky 

na jakost a skladování. Cílem je poskytnout žákům základní poznatky a dovednosti v přípravě 

pokrmů od předběžné přípravy až k finálnímu výrobku, seznamují se s klasickými 

i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých 

nápojů. Jsou vedeni k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování trendů 
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v gastronomii, získávají důležité návyky v oblasti hygieny a bezpečnosti práce v provozu 

společného stravování.  

Mezipředmětové vztahy 

Učivo je provázáno s dalšími předměty – Stolničení, Potraviny a výživa, Odborný výcvik. 

Metody a formy výuky 

Efektivní výklad, samostatná a skupinová práce, řízená skupinová diskuse, práce s učebními 

texty, učebnicí a odbornou literaturou, práce s obrazovými materiály, ústní a písemné 

opakování (komunikační a dialogické metody), další metody vzdělávání – odborné exkurze – 

návštěva pracovišť (hotely, potravinářské výstavy apod.). 

Způsob hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

- písemný test – průběžně 

- ročníkový test v 1., 2. a 3. ročníku 

- vypracování domácích úkolů  

- ústní zkoušení 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

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

vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; 

- s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), 

pořizovat si poznámky;  

- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; 

 

Kompetence k řešení problémů 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit 

a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; 

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení); 

 

Komunikativní kompetence 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně; 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 

- dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

 

Personální a sociální kompetence 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;    
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- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní 

specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 

- jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat 

k uplatňování hodnot demokracie; 

- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; 

 

Odborné kompetence 

Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s  využitím 

poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi: 

- uplatňovali požadavky na hygienu v gastronomii; 

- měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby 

stravování; 

Ovládat technologii přípravy pokrmů, tzn. aby absolventi: 

- ovládali způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, 

technologické postupy přípravy, kontrolovali kvalitu, správně uchovávali pokrmy, 

esteticky dohotovovali a expedovali výrobky; 

- používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu. 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: 

- znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence. 

 

Průřezová témata 

 

Občan v demokratické společnosti 

- cílevědomé úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáka, přijímat odpovědnost za své 

rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné dovednosti; 

 

Člověk a životní prostředí 

Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné 

složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve 

světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, 

při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. 

 

 

 

Člověk a svět práce  

- vyhledávat aktivně nové informace ze svého oboru, aplikovat získané poznatky, pěstovat 

kladný vztah k oboru. 
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Cílem je vybavit žáka praktickými dovednostmi a informacemi pro jeho budoucí pracovní 

život tak, aby byl schopen efektivně reagovat na dynamický rozvoj trhu práce a měnící se 

požadavky na pracovníky. Prostřednictvím kariérového vzdělávání si žák osvojí znalosti a 

především dovednosti pro řízení své kariéry a života, které využije pro plánování a odpovědné 

rozhodování o svém rozvoji, dalším vzděláváním a seberealizaci v profesních záměrech. 

Zároveň se naučí přijímat ve své profesní kariéře jako běžnou součást života. 

Přínos tématu k naplňování cílů rámcově vzdělávacího programu 

- identifikace a formulace vlastních priorit a cílů 

- aktivní a tvořivý přístup při vytváření profesní kariéry 

- přijetí osobní odpovědnosti při rozhodování 

- vyhledávání a kritické hodnocení kariérových informací 

- komunikační dovednosti a sebeprezentace 

- otevřenost vůči celoživotnímu učení 

 

 

Informační a komunikační technologie 

U žáků se rozvíjí schopnost využívat různý softwAre k vytváření prezentací a internet 

k dalšímu vzdělávání a získávání informací. 

- seznámit žáka s globálním světem práce a rozvojem pracovních příležitostí 

- naučit žáka vyhledávat v relevantních informačních zdrojích a kriticky posuzovat 

informace o   profesních příležitostech a možnostech dalšího vzdělávání 

- naučit žáka efektivní sebeprezentaci při jednání s potenciálními zaměstnavateli 

- seznámit žáka se základními aspekty pracovního vztahu, právy a povinnostmi 

zaměstnanců a zaměstnavatelů i aspekty soukromého podnikání, včetně klíčových 

právních předpisů 

- představit žákům služby kariérového poradenství a služby zaměstnanosti 
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Ročník: 1. Počet hodin: 49,5 

Výsledky vzdělávání Učivo 

 
Žák: 

- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

prevence; 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů 

a zařízení postupuje v souladu s předpisy 

a pracovními postupy; 

- uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci; 

- uvede zásady poskytnutí první pomoci při 

úrazu na pracovišti; 

- uvede povinnosti pracovníka 

i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu; 

1 BOZP, hygiena práce, požární prevence 

- pracovněprávní problematika BOZP 

- bezpečnost výrobních zařízení 

- osobní hygiena pracovníka 

- hygienické požadavky na pracovníka 

- uplatňuje požadavky na hygienu 

v gastronomii; 

- vysvětlí jednotlivé kroky HACCP – příjem, 

skladování, příprava, tepelná úprava, 

udržování, výdej, zchlazování a regenerace; 

- charakterizuj alimentární nákazy 

2 Hygienické požadavky na provoz 

společného stravování 

- hygienické předpisy v gastronomii 

- kritické body HACCP 

- alimentární nákazy 

- rozlišuje vybavení výrobního střediska 

z hlediska jeho funkce; 

- popíše organizaci práce ve výrobním 

středisku; 

- využívá i kontroluje zařízení skladů potravin, 

eviduje pohyb zásob; 

3 Výrobní středisko 

- rozdělení na jednotlivé úseky 

- základní vybavení výrobního střediska 

- druhy skladů 

- aplikujeme znalosti o potravinách a výživě  

pro přípravu pokrmů; 

- rozlišujeme způsoby předběžné úpravy 

a přípravy surovin; 

- vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými druhy 

tepelných úprav pokrmů a umí je využít; 

4 Základy technologie přípravy pokrmů 

- příprava a předběžná úprava potravin  

- tepelné úpravy pokrmů  

- technologické postupy přípravy tradičních 

pokrmů podle jednotlivých druhů 

- rozlišuje jednotlivé typy vývarů, polévek, 

vložek a zavářek; 

5 Technologické postupy přípravy 

tradičních pokrmů - polévky 

- druhy vývarů, příprava, čištění, zesilování 

- rozdělení polévek 

- úprava hnědých a bílých polévek 

- zavářky a vložky do polévek 

- technologické postupy přípravy pokrmů 
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- charakterizuje jednotlivé typy hnědých 

a bílých omáček; 

- dohotovuje a expeduje pokrmy; 

6 Technologické postupy přípravy 

tradičních pokrmů – omáčky 

- druhy omáček, význam, dávkování, způsob 

podávání 

- bílé a hnědé omáčky 

- jemné studené a teplé omáčky 

- technologické postupy přípravy pokrmů 

- ovládá technologické postupy přípravy 

tradičních pokrmů – přílohy; 

- dohotovuje a expeduje pokrmy; 

7 Technologické postupy přípravy 

tradičních pokrmů – přílohy a příkrmy 

- přílohy a příkrmy k hlavním pokrmům 

- význam, zásady racionální výživy 

- úprava příloh k hlavním pokrmům 

- příprava salátů a zeleninových příkrmů 

- navrhuje technologické postupy přípravy 

tradičních pokrmů – bezmasé pokrmy; 

- dohotovuje a expeduje pokrmy. 

8 Technologické postupy přípravy 

tradičních pokrmů – Bezmasá jídla 

- druhy a význam bezmasých pokrmů 

- úprava slaných bezmasých pokrmů z brambor, 

zeleniny, hub, luštěnin, obilovin, vajec, sýrů 

- úprava jednoduchých sladkých pokrmů 
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Ročník: 2  Počet hodin: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- navrhuje technologické postupy přípravy 

tradičních pokrmů – z jatečných mas; 

- připravuje a expeduje pokrmy; 

1 Základy technologie přípravy pokrmů 

z mas (hovězí, telecí, vepřové, skopové, 

jehněčí, kůzlečí, králičí) 

- příprava a předběžná úprava potravin 

- hovězí maso, tepelné úpravy, úprava 

vnitřností 

- telecí maso - tepelné úpravy pokrmů, úprava 

vnitřností 

- vepřové maso - tepelné úpravy pokrmů, 

úprava vnitřností 

- příprava uzeného masa a slaniny 

- skopové, jehněčí a kůzlečí maso – tepelné 

úpravy pokrmů, úprava vnitřností 

- králičí maso - tepelné úpravy pokrmů 

- rozlišuje způsoby přípravy masa a jednotlivé 

tepelné úpravy; 

2 Technologické postupy přípravy pokrmů 

z mletých mas 

- mletí, sekání, škrábání 

- hygienické normy při přípravě pokrmů 

- příprava pokrmů z jednoho druhu i směsí 

- používá úpravy drůbežího masa; 3 Technologické postupy přípravy pokrmů 

z drůbeže - Hrabavá a vodní drůbež 

- předběžná příprava, vykosťování, porcování 

- tepelné úpravy pokrmů 

- druhy a příprava nádivek 

- příprava drůbežích vnitřností 

- rozlišuje druhy ryb, vlastnosti a předběžnou 

přípravu; 

- používá tepelné zpracování korýšů, měkkýšů 

a obojživelníků; 

4 Technologické postupy přípravy pokrmů 

z ryb, korýšů, měkkýšů a obojživelníků 

- předběžná příprava sladkov. a mořských ryb 

- tepelné úpravy pokrmů 

- příprava vnitřností z ryb 

- pokrmy z korýšů, měkkýšů a obojživelníků 

- rozlišuje druhy a rozdělení zvěřiny, 

předběžnou přípravu a tepelné zpracování; 

5 Technologické postupy přípravy pokrmů 

ze zvěřiny - Předběžná příprava zvěřiny 

- srstnatá, pernatá a černá zvěřina 

- tepelné úpravy pokrmů 
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Ročník: 3.  Počet hodin: 62 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- použije znalosti o mase; 

- rozlišuje způsoby předběžné přípravy; 

- charakterizuje tepelné úpravy; 

- navrhuje technologii přípravy pokrmů 

a příloh k pokrmům na objednávku; 

1 Technologické postupy přípravy pokrmů 

na objednávku 

- druhy a části mas vhodných na přípravu 

pokrmů na objednávku 

- předběžná příprava, krájení, marinování, 

tvarování 

- tepelné úpravy pokrmů, pečení po anglicku, 

úprava šťáv 

- příprava pokrmů z jatečního masa a vnitřností 

- příprava pokrmů z ostatních druhů mas 

- přílohy a doplňky k pokrmům na objednávku 

- uvede technologii pokrmů studené kuchyně;  

- uplatňuje smysl pro estetické cítění, 

barevnost, detail; 

2 Technologické postupy studené kuchyně 

- charakteristika studené kuchyně, výrobky 

- předkrmy z vajec, zeleniny, ovoce, sýrů apod. 

- chlebíčky, obložená vejce, pokrmy z ryb 

- galantiny, huspeniny, paštiky 

- mísy, druhy, úprava, doplňky, zdobení 

- speciální úpravy pokrmů studené kuchyně 

- uvede technologii přípravy teplých pokrmů; 3 Příprava teplých předkrmů 

- ragú, salpikony, salmi, krokety, předkrmy 

z masa a vnitřností 

- předkrmy z vajec, sýrů a zeleniny 

- speciální úpravy teplých předkrmů 

- kulinářské techniky a postupy, nové trendy při 

přípravě pokrmů     

- charakterizuje zahraniční kuchyně, 

používané suroviny a způsob zpracování 

a podávání pokrmů; 

- sestaví nabídku pokrmů  podle tradic 

a náboženských zvyklostí; 

- pracuje s normami, recepturami a odbornou 

literaturou; 

- určí obsah alergenů v jednotlivých pokrmech 

v souvislosti s platnými předpisy 

4 Technologické postupy přípravy pokrmů 

zahraničních kuchyní 

- používané suroviny a charakteristika 

vybraných kuchyní - Asie, Evropy, Ameriky, 

Afriky a Tichomoří 

- pokrmy zahraničních kuchyní v souvislosti 

s gastronomickými pravidly 

- krajové speciality 

 

- charakterizuje moučníky, jejich způsoby 

přípravy a úpravu před expedicí; 

- rozlišuje základní druhy těst; 

- charakterizuje dezerty a jejich způsob 

přípravy; 

 

5 Technologické postupy přípravy 

moučníků 

- základní druhy těst, charakteristika a použití 

- korpusy, náplně a polevy 

- jednoduché moučníky 

- pudinky, krémy, sladké omáčky 
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- připravuje teplé a studené nápoje 

- ovocné saláty a rosoly 

- zmrzliny a zmrzlinové poháry 

- speciální úpravy moučníků a dezertů 

- technologické postupy přípravy nápojů 

- charakterizuje zásady přípravy dietních 

pokrmů podle různých typů diet; 

6 Technologické postupy dietních pokrmů 

- úprava pokrmů pro méně běžné způsoby 

stravování 

- uplatňuje poznatky o přípravě pokrmů ze 

zmrazených a konzervovaných surovin. 

- progresivní příprava pokrmů 

- příprava pokrmů z průmyslových polotovarů. 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485  

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH 

 

Počet hodin celkem:  33 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Cílem vyučování předmětu je zdůraznění významu komunikace ve službách a nezbytnost 

vykonávání marketingových činností. 

Žáci se naučí vyhotovovat písemnosti spojené s chodem provozovny v souladu 

s normalizovanou úpravou písemností. 

Charakteristika učiva 

Předmět komunikace ve službách je zařazen do profilujících okruhů, které umožňují 

specifické zaměření. Ve 2. ročníku oboru vzdělání Kuchař-číšník bude výuka zaměřena 

na osvojení základních poznatků z oblasti marketingu a managementu a zejména na jejich 

specifika v hotelnictví i ostatních službách. 

Obsahem učiva je i vyhotovování písemností spojených s obchodním a stravovacím 

provozem. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Cílem vzdělávání je vést žáky k odpovědnému jednání, k respektování lidských práv 

a vzájemné toleranci. Vede žáky k přemýšlení o skutečnosti kolem sebe, k formulování 

vlastních úsudků bez manipulace. Žák vnímá lidský život jako vysokou hodnotu, váží si jej 

a chrání ho. Vzděláváním je žák veden ke zlepšení a ochraně životního prostředí, k úctě 

k lidské práci i k lidským hodnotám. 

Mezipředmětové vztahy 

Ekonomika, Občanská nauka, Informační a komunikační technologie, Český jazyk a literatura 

Metody a formy výuky 

Výklad 

Vysvětlení 

Praktická cvičení 

Beseda 
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Způsob hodnocení žáků 

Ústní zkoušení 

Písemné zkoušení 

Samostatné práce 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

- umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání. 

 

Kompetence k řešení problému 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení 

- spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi. 

 

Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi 

- pracovat s počítačem a dalšími prostředky IKT 

- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online komunikace 

- získávat informace z otevřených zdrojů /Internet/. 

- seznámit žáka s globálním světem práce a rozvojem pracovních příležitostí 

- naučit žáka vyhledávat v relevantních informačních zdrojích a kriticky posuzovat 

informace o   profesních příležitostech a možnostech dalšího vzdělávání 

- naučit žáka efektivní sebeprezentaci při jednání s potenciálními zaměstnavateli 

- seznámit žáka se základními aspekty pracovního vztahu, právy a povinnostmi 

zaměstnanců a zaměstnavatelů i aspekty soukromého podnikání, včetně klíčových 

právních předpisů 

- představit žákům služby kariérového poradenství a služby zaměstnanosti 

 

 

Personální a sociální kompetence 

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobů jednání ze strany jiných  

- lidí, přijímat radu i kritiku 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností  

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů a odpovědně 

- zvažovat návrhy druhých 

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení vzájemným 

- konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

 



ŠVP Kuchař-číšník 

164 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí 

- jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování. 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomovat si 

význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a 

zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 

- chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 

- dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 

- dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

- zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 

- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, společenské ohodnocení 

- efektivně hospodařit s finančními prostředky 

- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 

- zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy, zisky, vliv na životní prostředí, sociální dopady. 

 

Odborné kompetence 

- uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty 

- vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě 

- organizovat průzkum trhu a vyhodnocovat výsledky 

- využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů 

- ovládat propagaci výrobků nebo služby 

- uplatňovat poznatky psychologie prodeje  

- vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy 

- znát základní výrobní technologie a parametry výrobku nebo služeb a umět tyto 

technologie a parametry prezentovat zákazníkovi 

- dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. 
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Ročník: 2 . Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- dodržuje pořádek a dbá na kvalitu 

služeb, usiluje o získání stálých 

zákazníků; 

- vybere vhodný reklamní prostředek 

pro určitý produkt; 

-  použije nástroje na podporu prodeje; 

- uvede základní portfolio marketingových 

nástrojů a jejich využití; 

- volí a používá základní marketingové 

nástroje 

1 Marketing  

- produkt 

- propagace – reklama, konkurence 

- podpora prodeje, osobní prodej 

- estetika provozovny  

- online komunikace, prezentace a nové 

technologie 

- pravidla pro komunikaci na webových 

stránkách a online prostředí 

- píše na klávesnici v přiměřené rychlosti a 

přesnosti; 

- vyhotovuje písemnosti spojené s 

obchodním a stravovacím provozem věcně, 

jazykově a formálně správně, ve shodě s 

normalizovanou úpravou písemností. 

2 Písemná komunikace, využití PC 

- využití techniky v komunikaci 

- základy psaní na klávesnici desetiprstovou 

hmatovou technikou 

- úprava písemností 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

ZÁKLADY BARMANSTVÍ A SOMMELIERSTVÍ 

 

 

 

 

Počet hodin celkem:  31 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí o nápojích, barovém 

pracovišti. Výuka předmětu souvisí úzce s dalšími odbornými předměty, jako je společenská 

výchova, komunikace ve službách, stolničení, potraviny a výživa, odborný výcvik. Žáci jsou 

vedeni k profesnímu jednání, vystupování, k samostatné a svědomité práci, k dodržování 

hygieny a bezpečnosti.  

Charakteristika učiva 

Učivo navazuje na základní výrobní postupy jednotlivých druhů nápojů s rozšířením učiva 

na přípravu míchaných nápojů. Žáci se naučí sestavovat barový lístek, jak po stránce 

technické, obsahové, tak i grafické úpravě, přičemž se uplatňují znalosti gastronomických 

pravidel, znalost racionální výživy. Důraz se klade na vybavenost barového pultu s využitím 

správného způsobu a techniky míchání, s použitím vhodného nápojového skla pro jednotlivé 

skupiny míchaných nápojů. Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími odbornými 

předměty. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu barmanství směřuje k tomu, aby žáci pochopili základní rozdělení 

jednotlivých skupin míšených nápojů, způsoby zdobení a dokázali používat i nové trendy 

a jejich následné uplatňování v odborné praxi.  

Mezipředmětové vztahy 

Učivo je provázáno s dalšími předměty – Technologie, Stolničení, Odborný výcvik. 

Metody a formy výuky 

Při výuce je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí, používají se 

didaktické pomůcky – zpětný projektor, video – naučné a instruktážní filmy. Při výuce se 

používají odborné knihy a časopisy, ze kterých se žáci učí vyhledávat a srovnávat informace. 
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Během vyučovacího procesu jsou žáci seznamováni s takovou soustavou vědomostí, které 

potřebují k vykonání své budoucí profese. 

Způsob hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Hodnocení vyplývá z dílčí klasifikace, sleduje se aktivita žáka při hodinách. Hodnocení žáků 

je prováděno kombinací slovního a numerického hodnocení. Další hodnocení je prováděno 

na základě písemného opakování jednotlivých učebních celků a jednotlivých témat. Písemné 

opakování je prováděno formou testu, doplňování do textu a popisováním nákresů. 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Komunikativní kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě 

v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

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

i psaných a vhodně se prezentovat; 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně  

a jazykově správně; 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 

- zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; 

- snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

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

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb  

a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné  

terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); 

- pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být  motivováni 

k prohlubování svých jazykových dovedností. 

 

 

Personální a sociální kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání 

své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své 

zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že 

absolventi by měli: 

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání  

a chování v různých situacích; 

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek; 

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku; 

- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; 
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- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si 

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností 

a mtožností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické 

záležitosti, být finančně gramotní; 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 

- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých; 

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

Průřezová témata 

Člověk a životní prostředí  

Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem 

jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy 

udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. 

Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost 

rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. 

Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro 

pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje 

etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy 

pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu 

udržitelnosti rozvoje. 

Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: 

- pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, 

regionálními a globálními environmentálními problémy; 

- chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; 

- porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve 

vztahu k udržitelnému rozvoji; 

- respektovali principy udržitelného rozvoje; 

- získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických 

a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; 

- samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých 

kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů; 

- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů; 

- osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí 

v osobním a profesním jednání; 

- dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; 

- osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. 
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Přínos tématu k naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu 

Přínos průřezového tématu je ve třech rovinách: 

- informativní, směřující k získání potřebných znalostí a dovedností, jejich chápání  

a hodnocení; 

- formativní, zaměřené zejména na vytváření hodnot a postojů ve vztahu k životnímu 

prostředí (etických, citových, estetických apod.); 

- sociálně-komunikativní, zaměřené na rozvoj dovedností vyjadřovat a zdůvodňovat své 

názory, zprostředkovávat informace, obhajovat řešení problematiky životního prostředí 

a působit pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí. 

 

Občan v demokratické společnosti  

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových 

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

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

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

odpovědného aktivního občana. 

Přínos tématu k naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu 

K odpovědnému a demokratickému občanství je třeba mít dostatečně rozvinuté klíčové 

kompetence (komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, kompetence 

k řešení problémů a k práci s informacemi,…), proto je jejich rozvíjení při výchově 

k demokratickému občanství velmi významné. 

Kromě toho jsou žáci vedeni k tomu, aby: 

- měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku; 

- byli připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení; 

- hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky  

tolerantní; 

- byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci; 

- dovedli se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat  

masová média pro své různé potřeby; 

- dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat  

kompromisní řešení; 

- byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve  

prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; 

- vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je  

chránit a zachovat pro budoucí generace. 

Člověk a svět práce 

Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava 

takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže 

také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. 
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Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné 

složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve 

světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, 

při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. 

Informační a komunikační technologie  

Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých 

zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována 

podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. 

Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních 

a komunikačních technologií. 

V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních 

a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého 

hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií 

se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále 

více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými 

a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové 

pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu 

zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. 

Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na 

časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.  

Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, 

ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou 

vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních 

a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání. 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou 

funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního 

člověka. 
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Ročník: 3 . Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

- orientuje se v historii baru; 

1 Historie baru  

 

- popíše barový pult a jeho vybavení; 

- zná správné míchací medium při přípravě 

nápojů; 

2 Vybavení barového pultu  

- barový inventář 

- vyjmenuje míšené nápoje podle množství, 

obsahu alkoholu, teploty, gastronomické 

pozice v menu;  

3 Míšené nápoje 

 

- charakterizuje bázi, modifikátor, speciální 

aromatizující, optiku měnící a barvící 

prvky; 

4 Anatomie míšených nápojů 

 

- vysvětlí pracovní postupy a zásady při 

přípravě nápojů; 

- navrhne správné ozdoby pro jednotlivé 

skupiny míchaných nápojů;  

5 Způsoby a technika míchání  

- zdobení míšených nápojů 

- určí pro přípravu míšených nápojů různé 

pochutiny, ovoce; 

- charakterizuje přípravu ovocných a 

zeleninových šťáv za barovým pultem; 

6 Suroviny pro přípravu míšených 

nápojů 

- popíše technologický postup včetně 

charakteristických složek; 

7 Dělení, příprava a podávání míšených 

nápojů 

- umí sestavit barový lístek po stránce 

obsahové, tak i grafické. 

8 Tvorba nápojového lístku 

Bar zbožíznalecky 
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Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485  

Název ŠVP: Kuchař-číšník  

 
Učební osnova předmětu 

 

ODBORNÝ VÝCVIK 

 

 

Počet hodin celkem:  1615 

Platnost:  od 1. 9. 2012  

 

 

Cíl předmětu 

Cílem odborného výcviku je příprava žáků na jejich profesní vykonávání gastronomických 

služeb. Žáci si osvojí pracovní postupy a poznatky potřebné pro kvalifikovaný výkon svého 

povolání a pro uplatnění se na trhu práce. Rozvíjí se aktivní přístup žáků k pracovnímu životu 

a ke své profesní kariéře včetně schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce. Naučí se 

cílevědomě přistupovat k týmové i k samostatné práci. Cílem odborného výcviku je žáky 

naučit respektovat stanovená pravidla a vytváření odpovědného přístupu žáků k plnění 

povinností. Naučit je správnému a odpovědnému chování a vystupování na veřejnosti 

i v soukromí v souladu s pravidly společenského chování a morálními zásadami. Důležitým 

úkolem je rozvíjení aktivního přístupu žáků k profesní kariéře a k pracovnímu životu, 

formování tvořivého a aktivního postoje k problémům a k hledání jejich řešení, snadná 

adaptace na pracovní podmínky podle profesních schopností jednotlivce.  

 

Charakteristika učiva 

V průběhu odborného výcviku si žáci osvojí předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, základní hygienické předpisy a návyky, seznámí se s pravidly HACCP. Žáci se seznámí 

se základními poznatky a dovednostmi v přípravě pokrmů od předběžné přípravy až 

k hotovému výrobku, s tradičními a moderními technologickými postupy přípravy pokrmů 

teplé a studené kuchyně, orientují se v základních tepelných úpravách, ve zpracování potravin 

živočišného i rostlinného původu. Na základě dobrých znalostí technologických postupů žáci 

umí připravit různé druhy pokrmů – polévky, omáčky, přílohy, různé druhy pokrmů z mas, 

bezmasá jídla, moučná jídla i moučníky, studené pokrmy a předkrmy - typické pro českou 

i zahraniční kuchyni. Jsou vedeni k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování 

nových trendů v gastronomii. Žáci používají příslušné pracovní nástroje a pomůcky, včetně 

moderních technologických zařízení, dbají na jejich údržbu i správnou techniku při přípravě 

a výdeji pokrmů, jak ve výrobním tak i v odbytovém středisku. V odbytovém středisku žáci 

zvládnou jednoduchou obsluhu a její formy a také základy složité obsluhy. Naučí se 

sestavovat jídelní lístek, nápojový lístek a menu podle gastronomických pravidel pro různé 

společenské příležitosti. Ve styku s hostem jsou žáci schopni jednat profesionálně 

a komunikovat v cizím jazyce. Projevují zájem o vše nové a pokrokové, o soustavné 
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zvyšování odborné kvalifikace. Poznatky, které žáci načerpali v odborném výcviku, umí 

uplatňovat v teoretických i odborných předmětech.  

 

Metody a formy výuky 

Při odborném výcviku jsou používány metody pozorování, poznávání, výklad, demonstrace 

s výkladem, vysvětlení, rozhovor, skupinová diskuse, instruktáž úvodní, průběžná 

a závěrečná, metody práce s odborným textem, vyhledávání informací, studium odborné 

literatury, práce s internetem, řešení problémových situací, praktický nácvik, procvičování 

a praktické upevňování dovedností. Používané metody rozvíjejí komunikační dovednosti 

a upevňují pracovní návyky. V odborném výcviku se též používá frontální, skupinové 

i individuální vyučování. Na zadaných úkolech žák pracuje samostatně i v  týmu. Jako 

pomůcky jsou systematicky využívány receptury studených i teplých pokrmů, učebnice, 

odborný tisk a další odborná literatura, žák je veden k jejich správnému používání. Klade se 

důraz na motivační činitele, kdy se žáci zúčastňují různých prezentačních akcí školy – rautů 

a banketů, soutěží (školních, mimoškolních), ale i zahraničních a tuzemských pracovních 

stáží. Žáci též absolvují jednodenní tematicky zaměřenou exkurzi. Velký zájem je o speciální 

kurzy – např. barmanský kurz, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, kurz pizzy a italských 

těstovin, kurz přípravy kávy atd., které jsou příležitostí k rozšíření odborných dovedností 

žáků. Metody a formy výuky v odborném výcviku jsou vždy voleny přiměřeně věku 

a psychickým možnostem žáků. 

 

Pracoviště 

Cvičné kuchyně, výrobna studené kuchyně, jídelna SOŠ a SOU, kuchyň SOŠ a SOU, školní 

jídelna Rumunská a smluvní pracoviště zajištěné smlouvou o zajištění odborného výcviku 

na smluvních pracovištích. Odborný výcvik je organizován tak, aby se žáci podle předem 

stanoveného harmonogramu vystřídali na všech pracovištích. 

 

Způsob hodnocení žáků   

Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Žáci jsou 

hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je 

používáno hodnocení numerické i slovní. V odborném výcviku se uplatňuje především 

individuální hodnocení žáků. Hodnocení je prováděno průběžně slovně za konkrétní pracovní 

úkoly, numericky, dílčí známka za písemné a ústní zkoušky, za pracovní výsledky, kdy se 

posuzuje kvalita provedené práce, pracovní přístup a schopnost spolupráce. Dalším stupněm 

je souhrnné měsíční hodnocení dosažených výsledků, na základě kterého je žák klasifikován 

za dané pololetí.  

Na pracovištích, kde vykonávají praxi celé skupiny žáků pod vedením učitele odborného 

výcviku (UOV), je způsob hodnocení stejný jako na školních pracovištích. Hodnocení žáků 

na smluvních pracovištích probíhá na základě komunikace mezi vedoucím UOV a 

instruktorem, zaměstnancem firmy.  

Žák je hodnocen i finančně formou odměn. Toto hodnocení je provedeno na základě 

dosažených pracovních výsledků, na základě plnění jednotlivých úkolů s ohledem 

na množství a kvalitu vykonané produktivní práce. Je přihlíženo ke snaze se samostatně 

zapojovat a je též přihlíženo k přístupu jednotlivých žáků při plnění úkolů. Mezi kritéria 
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hodnocení patří pracovní výkonnost, kvalita práce, povinná praxe v rámci školních akcí 

a pobytu na smluvních pracovištích a stážích, chování, odpovědnost, samostatnost, 

hospodárnost, pořádek a čistota. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence  

Během odborného výcviku jsou uplatňovány všechny klíčové kompetence, zejména odborné. 

 

Odborné kompetence 

Žáci umí organizovat a koordinovat provoz jednotlivých úseků a činnosti pracovních týmů. 

Mají vytvořen pozitivní vztah k oboru a zvládnou všechny potřebné dovednosti k vykonávání 

povolání kuchaře a číšníka. 

 Žáci uplatňují požadavky na hygienu v gastronomii. Umí kontrolovat kvalitu, správně 

uchovávat a skladovat potraviny, pokrmy i nápoje. Žáci umí připravit podklad pro nákup 

surovin, potravin a dalšího materiálu a sestavují nabídkové listy výrobků a služeb podle 

různých kritérií. Ovládají numerické dovednosti, využívají různé matematické postupy, 

konkrétně použitelné v oboru (kalkulace, normování, vyúčtování s hostem).  

Mají osvojeny zásady a návyky bezpečné pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při 

práci, rozpoznají možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a jsou schopni zajistit 

odstranění závad a možných rizik. Znají systém péče o zdraví pracujících, včetně preventivní 

péče, umí uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s  prací, nároky vzniklé úrazem 

nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce. Znají zásady poskytování první 

pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a umí první pomoc sami poskytnout.  

Dodržují stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedených 

na pracovišti, chápou kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku. Nakládají s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky 

a s ohledem na životní prostředí.  

Ovládají způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, 

technologické postupy přípravy. Orientují se v cizích kuchyních, v zážitkové gastronomii 

a reagují na nové trendy v gastronomii. Využívají technické a technologické vybavení 

stravovacích zařízení. Esteticky dohotovovat a expedovat výrobky. Rozlišují vlastnosti 

a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů. Žáci mají přehled 

o výživě, znají zásady racionální výživy, uplatňují využití dietního stravování a alternativní 

způsoby stravování. 

Umí sestavovat menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel a pravidel 

racionální výživy. Volí vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské 

příležitosti, používají vhodný inventář. Žáci společensky vystupují a profesionálně jednají 

s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky.  

Žáci zvládnou organizaci práce na školních akcích, smluvních pracovištích a stážích.  

 

Kompetence komunikativní 

Žáci umí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, umí se vyjadřovat přiměřeně 

situaci, účastní se aktivně diskuse, formulují a obhajují své názory a postoje. Umí respektovat 

názory druhých, vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Žáci jsou 
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vedeni vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 

i psaných a vhodně se prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, 

v písemné podobě přehledně a jazykově správně. Dále jsou vedeni k chápání výhody znalosti 

cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, jsou motivováni k prohlubování svých 

jazykových dovedností v celoživotním učení, k dosáhnutí jazykové způsobilosti potřebné pro 

pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět 

běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě). 

 

Kompetence k učení 

Žáci jsou vedeni k pozitivnímu stavu ke vzdělávání, aby znali možnosti svého dalšího 

vzdělávání, zejména ve svém oboru. Dovedli efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, 

sledovali a hodnotili pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímali hodnocení výsledků 

svého učení. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Při řešení problémů jsou žáci vedeni k uplatňování různých metod myšlení (logické, 

matematické, empirické) a myšlenkových operací. Žáci volí vhodné prostředky a způsoby 

(pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, 

k využívání zkušeností a vědomostí již dříve nabytých. Dále jsou žáci vedeni k získání 

informací potřebných k řešení problémů a ke spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi – 

týmové řešení. 

 

Sociální a personální kompetence 

Žáci se umí začlenit do kolektivu lidí, spolupracovat s druhými lidmi na základě tolerance, 

reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí. 

Umí přijímat radu i kritiku, ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje 

a jednání jiných lidí, pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných 

činností.  Žáci jsou vedeni k odpovědnému vztahu ke svému zdraví, jsou si vědomi důsledků 

nezdravého životního stylu a závislostí, posuzují reálně své fyzické a duševní možnosti, 

odhadují důsledky svého jednání a chování v různých situacích. Žáci jsou vedeni k přijímání 

a odpovědnému plnění svěřených úkolů, k vytváření vstřícných mezilidských vztahů 

a k předcházení osobním konfliktům. 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žáci jsou vedeni k chápání významu životního prostředí pro člověka a jednají v duchu 

udržitelného rozvoje, jednají odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, 

ale i ve veřejném zájmu. Dále jsou vedeni k dodržování zákonů, respektování práva 

a osobnosti druhých lidí, k vystupování proti diskriminaci, xenofobii a nesnášenlivosti. 

 

 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žáci aktivně rozhodují o svém pracovním uplatnění, mají reálnou představu o platových 

a pracovních podmínkách ve svém oboru, mají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce 

v daném oboru a povolání, znají práva a povinnosti zaměstnavatelů i pracovníků. Žáci si 
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uvědomují význam celoživotního učení a jsou připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám. 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

Žáci jsou též vedeni k tomu, aby efektivně pracovali s informacemi z různých zdrojů na 

různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků 

informačních a komunikačních technologií. Jsou vedeni k dovednosti využívat vhodné 

informační technologie tak, aby se dokázali prakticky orientovat ve své oboru, uvědomovat si 

nutnost posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat 

k získaným informacím, být mediálně gramotní.  

 

Průřezová témata 

Odborným výcvikem se prolínají průřezová témata, která jsou začleňována do výuky 

průběžně ve spolupráci s teoretickým vyučováním.  

 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost 

morálního úsudku, aby dovedli jednat s lidmi, diskutovat nebo hledat kompromisní řešení, 

řešit konflikty. Dále jsou žáci vedeni k ochotě se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale 

i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích, vážili si materiálních a duchovních 

hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

 

Člověk a svět práce 

Žáci jsou motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře. Žáky vychováváme 

tak, aby si uvědomili význam vzdělání pro život, aby se naučili vyhledávat a posuzovat 

informace o profesních příležitostech a orientovat se v nich. Žáky vedeme ke správné verbální 

komunikaci a k odpovědnému rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací. 

 

Člověk a životní prostředí 

Žáky učíme zodpovědnému zacházení se surovinami, k ekonomickému a ekologickému 

chování, aby si osvojili základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu 

prostředí v osobním a profesním jednání, osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí 

odpovědnosti za své zdraví. Dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí, 

chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život a respektovali 

principy udržitelného rozvoje. 

 

Informační a komunikační technologie 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby používali základní programové vybavení počítače, a to nejen pro 

účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Žáci jsou vedeni tak, aby 

efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat. 
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Ročník: 1. Počet hodin celkem: 495 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

 

- seznámí se s provozovnou a jejím 

zařízením; 

- zná své povinnosti; 

- správně komunikuje s nadřízenými 

a pracovním kolektivem; 

- jedná v souladu s předpisy bezpečnosti 

práce a požární ochrany  ; 

- uplatňuje požadavky na hygienu 

v gastronomii; 

- aplikuje v praxi zásady hygieny 

a bezpečnosti ; 

- poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti ; 

- jedná v souladu se systémem kritických 

bodů, ovládá jeho fungování v praxi; 

 

- správně používá inventář používaný při 

přípravě pokrmů; 

- ošetřuje a správně používá kuchyňský 

inventář; 

 

- rozlišuje závadný a nezávadný inventář při 

obsluze ; 

- pečuje o potraviny a pokrmy; 

- dodržuje čistotu; 

 

- dodržuje pravidla společenského chování; 

- dodržuje zásady osobní hygieny i hygieny 

pracovního oblečení a pomůcek; 

-  

- připraví pracoviště na provoz; 

 

- používá jednotlivé druhy inventáře; 

- využívá při práci zařízení, spotřebiče a další 

vybavení výrobního střediska; 

- používá a ukládá inventář v souladu 

s danými pravidly; 

 

 

 

1 Proškolení k bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, k požární ochraně, k 

osobní hygieně, hygieně pracoviště a 

pomůcek, seznámení s HACCP 

- pracovněprávní problematika BOZP 

- bezpečnost technických zařízení 

- hygienické předpisy v gastronomii 

- kritické body HACCP 

 

 

 

 

 

 

2 Povinnosti kuchaře – ošetřování a 

používání inventáře při přípravě 

pokrmů 

 

 

3 Používání nezávadného inventáře při 

obsluze, péče o pokrmy, dodržování 

čistoty během provozu 

 

 
4 Chování a vystupování obsluhujícího, 

pracovní oblečení obsluhujících, jejich 

pomůcky 

 

5     Příprava výrobního střediska 

 

6     Seznámení s inventářem, použití       

       a ukládání 

 



ŠVP Kuchař-číšník 

178 

 

- zajišťuje a připravuje suroviny na 

zpracování; 

 

- provádí základní přípravné práce a zvládá 

techniku krájení; 

- používá jednotlivé druhy předběžné úpravy 

dle potřeby; 

- nakládá hospodárně se surovinami při jejich 

zpracování; 

- ovládá předběžnou úpravu potravin a 

přípravu surovin; 

 

 

 

 
 

- vhodně využívá základní druhy surovin 

používaných v gastronomii; 

- využívá znalosti o potravinách a výživě při 

výběru vhodných surovin; 

 

- používá vhodný druh úpravy pokrmu podle 

využití surovin, ovládá správné pracovní 

postupy; 

- připraví jednotlivé druhy základů; 

- používá technologické úpravy; 

 

- pracuje s recepturami studených a teplých 

pokrmů a s odbornou literaturou; 

- normuje na daný počet porcí; 

- dodržuje hmotnosti porcí; 

 

- připraví vývary, polévky, vložky a zavářky 

dle příslušných technologických postupů; 

- připraví základní druhy polévek; 

- polévky dohotoví a expeduje; 

- hospodárně nakládá se surovinami, vodou a 

zdroji energie; 

 

- vhodně používá  jednotlivé druhy omáček a  

omáčky dohotoví a expeduje; 

- připraví omáčky dle TP; 

 

7    Nácvik činností spojených s přípravou 

surovin 

 

8   Nácvik předběžných úprav při 

zpracování potravin 

příprava a předběžná úprava pokrmů 

základní technika kuchařských dovedností 

– krájení 

předběžná úprava základních surovin pro 

výrobu (škrabání, čistění, omývání, 

rozmrazování, nakládání, máčení, 

odblanění, naklepávání, špikování, 

protahování, obalování, kořenění, mletí, 

šlehání, tření, lisování, škubání, kuchání, 

vykosťování) 

 

9   Používání  základních druhů surovin  

druhy jatečních mas, ryby, drůbež, 

zvěřina, zelenina, luštěniny, obiloviny, 

koření, tuky, mléko, vejce 

 
10 Základní tepelné úpravy  

Příprava pokrmů za pomoci tepelné 

úpravy pokrmů - 

vaření, dušení, pečení, smažení 

 

 

11 Základy normování – hmotnost porcí  

 

 

 

 

12 Příprava polévek 

příprava polévek hnědých (zavářky, 

vložky) 

příprava polévek bílých (zahušťování, 

zjemňování, dochucování) 

 

13 Příprava omáček 

příprava základů 

příprava základních omáček (bešamel, 

veloute) 
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- připraví jednotlivé druhy příloh z různých 

druhů základních surovin podle zásad 

racionální výživy; 

- přílohy dohotoví a expeduje; 

- přiřadí vhodnou přílohu k hlavnímu 

pokrmu, esteticky upraví a expeduje hotové 

výrobky; 

 

 

- připraví bezmasá jídla z jednotlivých 

surovin; 

- využívá rozdíly mezi jednotlivými druhy 

tepelných úprav pokrmů; 

- volí vhodné doplňky k bezmasým pokrmům 

podle zásad racionální výživy; 

- umí charakterizovat jejich výživové 

hodnoty; 

 

- připravuje různé druhy těst na různé druhy 

moučníků a moučných pokrmů; 

- využívá rozdíly mezi jednotlivými druhy 

tepelných úprav pokrmů; 

- snižuje energetickou hodnotu moučníků; 

příprava hrubých omáček (bílé, hnědé) 

příprava základních studených omáček 

 

14 Příprava příloh a doplňků k jídlům a 

příprava salátů 

příprava příloh z brambor 

příprava příloh z mouky 

příprava příloh z rýže a těstovin 

příprava příloh ze zeleniny 

příprava jednoduchých salátů 
 

 

15 Příprava bezmasých jídel 

příprava jídel z brambor 

příprava jídel ze zeleniny 

příprava jídel z luštěnin a hub 

příprava jídel z rýže a těstovin 

příprava jídel z vajec a sýrů 

 

 

16 Moučná jídla a moučníky 

příprava tradičních moučníků na základě 

receptur 

 

 

- pracuje v jednotlivých typech odbytových 

středisek; 

- připraví pracoviště před zahájením provozu, 

udržuje pořádek během provozu a provede 

úklid po jeho dokončení; 

- umí používat malý a velký stolní inventář; 

- pracuje s inventářem a vhodně ho používá 

podle způsobu servisu, podávaného pokrmu 

a nápoje, udržuje a ošetřuje inventář; 

- orientuje se ve skladu, ve vedení evidence 

zásob; 

- uplatňuje zásady společenského chování; 

- umí komunikovat s hosty; 

 

 

 

 

17 Nácvik pracovních činností spojených s 

přípravou odbytových středisek 

práce v jednotlivých typech odbytových 

středisek 

použití vybavení a zařízení na úseku 

obsluhy 

údržba, uskladnění a příprava velkého a 

malého stolního inventáře 

příprava a údržba pracoviště 

 

 

 

 

 

 

 



ŠVP Kuchař-číšník 

180 

 

- používá základní pomůcky obsluhujících; 

- organizuje práci a úkoly pracovníků 

v odbytovém středisku; 

 

 
- správně používá základní inventář; 

- ovládá organizaci práce v různých formách 

obsluhy; 

- ovládá techniku jednoduché i složité 

obsluhy a její různé formy podle prostředí 

charakteru akce a společenské příležitosti; 

- provádí zakládání inventáře podle pravidel 

stolničení; 

- obsluhuje a odnáší upotřebený inventář 

správně a efektivně při dodržování 

hygienických předpisů; 

- provádí servis jednotlivých typů nápojů; 

- přijímá, eviduje a vyřizuje objednávky 

hostů, pracuje se zúčtovací technikou; 

- chová se profesionálně v souladu se 

společenským chováním, řeší možné 

nehody při obsluze; 

 

- provádí servis snídaní, přesnídávek a 

svačin, obědů a večeří; 

- připravuje pracoviště včetně vhodného 

inventáře; 

- uplatňuje vhodné formy organizace práce; 

 

- samostatně navrhuje pravidla pro 

dlouhodobé i krátkodobé stravování skupin; 

- zajistí přípravu a realizaci gastronomické 

akce; 

- dodržuje gastronomická pravidla; 

 

- používá způsoby vyúčtování s hostem a 

objednatelem, vysvětlí vyúčtování tržeb; 

- pracuje s registrační pokladnou, pracuje se 

zúčtovací technikou; 

- provádí rozloučení s hosty; 

 

- samostatně a zodpovědně provádí práce po 

skončení provozu; 

 

18 Základní povinnosti obsluhujících 

používání základních pomůcek 

obsluhujících 

základní společenská a profesní pravidla 

 

19 Technika jednoduché obsluhy 

formy prodeje 

gastronomická pravidla 

technika podávání pokrmů a nápojů při 

jednoduché obsluze 

systémy obsluhy 

nácvik zručnosti při nošení podnosů 

a tácků 

podávání studených i teplých 

nealkoholických a alkoholických nápojů 

nošení talířů 

odnášení upotřebeného inventáře 

 

 

 

 

 

20 Podávání snídaní, přesnídávek a svačin, 

obědů a večeří 

 

 

 

 

21 Obsluha skupin 

 

 

 

 
22 Nácvik práce s pokladnou 

vyúčtování s hostem 

 

 

 

 

23 Práce po skončení provozu 
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- sestaví typickou nabídku pokrmů a nápojů 

pro střediska a určí způsob obsluhy; 

- sestaví jídelní a nápojový lístek; 

- sestavuje menu pro různé příležitosti na 

základě pravidel zdravé výživy a z hlediska 

energetické hodnoty jídel; 

 

24 Praktické sestavování jídelních a 

nápojových lístků 

sestavování menu podle gastronomických 

pravidel 

sestavování jídelních a nápojových lístků 

 

 

- připraví základní výrobky i speciality 

studené kuchyně pro slavnostní příležitosti; 

- dodržuje základní pravidla hygieny; 

 

25 Studené předkrmy a pokrmy 

příprava majonézy, aspiků, rosolu, 

příprava marinád, ochuceného másla 

příprava obložených chlebíčků a 

chuťovek 

příprava výrobků ze sýrů, vajec 

příprava plněné zeleniny 

 

- aplikuje získané poznatky z exkurze 

v odborném výcviku. 

 

Exkurze 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 577,5 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

 

- pracuje v souladu s předpisy bezpečnosti 

práce a požární ochrany; 

- dodržuje požadavky na hygienu 

v potravinářském provozu, určí systém 

kritických bodů; 

- prakticky aplikuje hygienické požadavky 

pro práci s potravinami; 

 

- bourá maso na části; 

- používá vhodné druhy mas podle druhu 

tepelné úpravy; 

- využívá rozdíly mezi jednotlivými druhy 

tepelných úprav pokrmů; 

- připraví běžné pokrmy české kuchyně; 

- dohotovuje a expeduje pokrmy z masa; 

- kombinuje vhodně přílohy s pokrmy; 

- využívá znalostí o potravinách a výživě při 

výběru vhodných surovin; 

- pracuje s normami, recepturami a odbornou 

literaturou; 

- ošetřuje a skladuje potraviny podle 

hygienických požadavků; 

- kontroluje kvalitu a správně uchovává 

pokrmy; 

- používá technická a technologická zařízení 

v gastronomii a dbá na jejich správnou 

údržbu; 

 

 

- provádí předběžnou úpravu ostatních druhů 

mas (skopového, jehněčího, kůzlečího a 

králičího); 

- vhodně používá tyto druhy masa; 

- využívá rozdíly mezi jednotlivými druhy 

tepelných úprav pokrmů; 

 

- provádí předběžnou úpravu ryb; 

- vhodně používá rybí maso; 

- využívá rozdíly mezi jednotlivými druhy 

tepelných úprav pokrmů; 

 

 

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

seznámení s pravidly HACCP 

 

 

 

 

 

2 Příprava pokrmů z hovězího masa 

- rozdělení, použití jednotlivých částí 

- příprava základů 

- příprava vařením, dušením, pečením 

- příprava hovězích vnitřností 

 

3 Příprava pokrmů z telecího masa 

- rozdělení, použití, porcování 

- příprava vařením, zaděláváním, dušením, 

pečením, smažením 

- příprava telecích vnitřností 

 

4 Příprava pokrmů z vepřového masa 

- rozdělení, použití, porcování 

- příprava vařením, dušením, pečením, 

smažením 

- příprava uzeného vepřového masa a slaniny 

- příprava vepřových vnitřností 

- příprava speciálních výrobků, vepřové hody 

 

5 Příprava skopového, jehněčího, 

kůzlečího a králičího masa 

- rozdělení, použití, porcování 

- příprava vařením, dušením, pečením, 

smažením 

příprava vnitřností 

 

6 příprava pokrmů z ryb 

- předběžná úprava 

- příprava vařením, dušením, pečením, 

smažením 
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- připraví pokrmy s masem korýšů 

a měkkýšů; 

- využívá rozdíly mezi jednotlivými druhy 

tepelných úprav pokrmů; 

 

- připraví drůbež a zvěřinu pro kuchyňské 

zpracování; 

- ovládá technologické postupy přípravy 

jednotlivých druhů pokrmů; 

- připraví droby pro kuchyňské zpracování; 

 

 

 

- využívá rozdíly mezi jednotlivými druhy 

tepelných úprav pokrmů; 

 

 

 

 

- volí vhodné druhy mletých mas a jejich 

tepelné úpravy; 

- používá mletá masa při kuchyňském 

zpracování; 

- příprava vnitřností 

 

7 Příprava pokrmů z korýšů, měkkýšů, 

obojživelníků 

 

 

8 Příprava drůbeže  

- předběžná úprava 

- vykosťování, porcování 

- příprava vařením, zaděláváním, dušením, 

pečením, smažením 

- příprava nádivek 

- příprava drůbežích vnitřností 

 

9 Příprava zvěřiny 

- předběžná úprava 

- příprava pokrmů ze zvěřiny vysoké, nízké, 

černé, pernaté 

- příprava vnitřností 

 

10 Příprava mletých mas 

- druhy mletých mas 

- použití, tepelná úprava  

- přípravy tradičních pokrmů podle 

technologických postupů 

 

 

 

- procuje na základě různých  systémů a 

způsobů obsluhy; 

- organizuje práci v rámci těchto činností; 

- sestavuje nabídku pokrmů a nápojů pro 

jednotlivá střediska; 

- určuje způsob obsluhy a zvolí vhodné 

formy obsluhy podle prostředí a charakteru 

provozovny; 

- obsluhuje kvalitně, efektivně při dodržování 

hygienických předpisů; 

 

 

 

- ovládá techniku složité obsluhy; 

- provádí servis jednotlivých chodů; 

 

11 Systémy obsluhy a formy prodeje 

- organizace práce v různých formách 

obsluhy 

- formy a pravidla obsluhy 

- práce podle různých systémů obsluhy 

- obsluha systémem vrchního číšníka 

- obsluha obvodová (rajónový systém) 

- francouzský systém obsluhy 

- způsob obsluhy formou table d´hote 

- prodej jídel v automatu, bufetu, 

samoobsluze, doplňkový prodej při 

hromadných akcích 

 

12 Technika složité obsluhy 

- podávání pokrmů a nápojů při složité 
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- používá speciální vybavení pro servis; 

- organizuje práce v různých formách 

obsluhy; 

- sestavuje typickou nabídku pokrmů 

a nápojů pro střediska a určí způsob 

obsluhy; 

- chová se profesionálně, řeší možné nehody 

při obsluze; 

- pracuje podle specifik stravovacích 

zvyklostí cizinců a respektuje je; 

 

 

 

- uplatňuje vyšší formy složité obsluhy; 

- připravuje pracoviště, používá vhodný 

inventář; 

- pracuje podle základních pravidel u stolu 

hosta; 

- připravuje pokrmy u stolu hosta; 

- pracuje s ohledem na přání hosta; 

- dbá na bezpečnost a hygienu při práci; 

 

- obsluhuje jednotlivé druhy výčepního 

zařízení; 

- pracuje podle pravidel výčepního; 

- ošetřuje výčepní zařízení; 

- ovládá techniku podávání a ošetřování 

nápojů; 

- pracuje s označením potravin a nápojů a 

s údaji na etiketě; 

 

- připraví pracoviště před zahájením provozu 

a po ukončení provede úklid; 

- obsluhuje na základě pravidel pro 

jednotlivé typy středisek; 

- nabízí sortiment pokrmů a nápojů dle typu 

střediska; 

- pracuje s pomůckami číšníka a barmana; 

- chová se profesionálně, řeší možné nehody 

při obsluze; 

obsluze 

- podávání aperitivů 

- podávání studených předkrmů 

- podávání polévek 

- podávání teplých předkrmů 

- podávání ryb 

- podávání hlavních jídel 

- podávání dezertů 

- podávání kávy 

- podávání digestivu 

 

 

13 Dokončování pokrmů u stolu hosta 

- ochucování, zjemňování, porcování 

- flambování 

- příprava dresinků a míchání salátů 

 

 

 

 

 

14 Obsluha a údržba pivního zařízení 

- čepování piva 

- údržba pivního zařízení 

 

 

 

 

 

15 Obsluha v jednotlivých střediscích 

- používání vybavení a zařízení na úseku 

obsluhy 

- obsluha v kavárně 

- obsluha ve vinárně 

- obsluha v baru 

- obsluha v ostatních společensko-zábavních 

střediscích 

- připravuje základní výrobky i speciality 

studené kuchyně; 

- připravuje pokrmy pro slavnostní 

příležitosti; 

16 Příprava studených předkrmů a  

  pokrmů 

- příprava majonéz, aspiků, rosolů 
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- uplatňuje estetická a gastronomická 

hlediska; 

- dodržuje základní pravidla hygieny; 

- příprava marinád, ochucených másel 

- výroba obložených chlebíčků a chuťovek 

- výrobky ze sýrů, vajec 

- výroba plněné zeleniny, složitých salátů 

 

- aplikuje získané poznatky z exkurze 

v odborném výcviku. 

 

17 Exkurze 
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Ročník: 3. Počet hodin celkem: 542,5 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

 

- pracuje v souladu s předpisy bezpečnosti 

práce a požární ochrany; 

- dodržuje požadavky na hygienu 

v potravinářském provozu, určí systém 

kritických bodů; 

- prakticky aplikuje hygienické požadavky 

pro práci s potravinami; 

 

- ovládá techniku přípravy jídel na 

objednávku; 

- umí upravit pokrmy na talíři na základě 

gastronomických pravidel; 

- volí správné druhy masa pro přípravu 

minutkových pokrmů; 

- využívá rozdíly mezi jednotlivými druhy 

tepelných úprav pokrmů; 

- vhodně zařazuje minutky z vnitřností na 

jídelní lístek; 

- k minutkám volí správné druhy příloh 

a příkrmů; 

- připravuje pokrmy speciálním způsobem; 

- dodržuje maximální pozornost hygieně při 

zpracování pokrmů na objednávku; 

- volí vhodnou přílohu, dohotovuje a 

esteticky upravuje a expeduje hotové 

výrobky; 

- ovládá technologické postupy přípravy 

jednotlivých druhů pokrmů; 

 

 

- připravuje teplé předkrmy na základě 

technologických postupů; 

- připravuje teplé předkrmy pro různé 

příležitosti; 

- provádí speciální úpravy teplých předkrmů; 

 

 

 

- připraví typické národní a regionální 

pokrmy; 

 

 

1 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, seznámení s pravidly HACCP  

 

 

 

 

 

2 Nácvik přípravy pokrmů na 

objednávku 

- posuzuje vhodnost jednotlivých druhů mas 

- příprava minutek z masa hovězího, telecího, 

vepřového, z ryb, zvěřiny, drůbeže, z masa 

mletého a vnitřností 

- příprava šťávy 

- úprava příloh a příkrmů 

- použití anglického způsobu, papiloty, 

alobalu, grilovacích kleští, speciální úpravy 

přípravy pokrmů 

- dokončování pokrmů před hostem 

- příprava pokrmů ve zvláštních podmínkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Nácvik přípravy teplých předkrmů 

- příprava předkrmů z vajec a sýrů 

- příprava předkrmů z masa a vnitřností 

jatečních zvířat, z drůbeže a ryb 

- příprava předkrmů ze zeleniny a ovoce 

- speciální úpravy teplých předkrmů 

 

 

4 Příprava pokrmů tradiční české 

kuchyně a zahraničních kuchyní, 

využití nových trendů v gastronomii 
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- připraví vybrané pokrmy zahraničních 

kuchyní, používá speciální inventář; 

- používá vhodný inventář pro pokrmy 

zahraniční kuchyně; 

- připraví nabídku v souladu se specifiky 

stravovacích zvyklostí cizinců; 

- sestavuje nabídku pokrmů pro příslušníky 

různých etnických společenství podle jejich 

tradic a náboženských zvyklostí; 

 

- připravuje různé druhy těst na různé druhy 

moučníků a moučných pokrmů; 

- připraví tradiční moučníky podle 

technologických postupů; 

- připraví korpusy, náplně a polevy; 

- snižuje energetickou hodnotu moučníků; 

 

 

- používá dietní pokrmy pro dané druhy 

dietního stravování; 

- používá výživové hodnoty potravin; 

- připravuje pokrmy nejvhodnějšími způsoby 

tepelných úprav; 

- připravuje pokrmy na základě racionální 

výživy,  podle druhu diety a alternativního 

způsobu stravování; 

 

- umí samostatně připravovat základní 

výrobky studené kuchyně; 

- připraví speciálních výrobky studené 

kuchyně; 

- dozdobí studené mísy a slavnostní studené 

mísy; 

- zakládá obložené mísy na slavnostní tabuli; 

- dodržuje základní pravidla hygieny; 

- použití nových trendů v gastronomii 

- využití zážitkové gastronomie 

- příprava pokrmů české a regionálních 

kuchyní 

- příprava pokrmů mezinárodní kuchyně 

 

 

 

5 Příprava moučníků 

- druhy těst a jejich příprava 

- korpusy, náplně, polevy a jejich příprava 

 

 

 

 

6 Dietní jídla a jejich příprava 

- dietní stravování a příprava dietních pokrmů 

- příprava vegetariánských jídel, 

makrobiotických pokrmů 

- příprava pokrmů ve zvláštních podmínkách 

 

 

 

 

7 Příprava pokrmů studené kuchyně 

-  příprava studených předkrmů a pokrmů  

-  příprava studených pokrmů  z ryb, 

podávání kaviáru 

- příprava masové pěny, paštiky, galantiny 

a huspeniny 

- výroba složité majonézy a koktejlů 

- příprava nářezů a studených mís 

- příprava specialit studené kuchyně 

 

 

- využívá označení potravin a nápojů, 

využívá údaje vedené na etiketách nápojů a 

potravin; 

- připraví jednotlivé druhy míšených nápojů, 

teplých i studených, servíruje míšené 

nápoje; 

- provádí servis jednotlivých typů nápojů; 

 

8  Servis a příprava nápojů 

- skladování nápojů 

- příprava míšených nápojů 

- technika podávání nápojů při jednoduché a 

složité obsluze 
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- provádí činnosti barmana; 

používá adekvátní technologické vybavení 

a inventář; 

 

- zajišťuje jednotlivé druhy slavnostních 

hostin; 

- přijímá a eviduje objednávky hostů; 

- vypracuje menu k různým příležitostem; 

- provádí technicko-organizační zajištění; 

- využívá pravidla a techniku obsluhy podle 

jednotlivých stupňů náročnosti; 

- akci naplánuje i vyúčtuje; 

 

 

- sestavuje sortiment pokrmů a nápojů pro 

rauty a recepce; 

- zajistí a organizuje jednotlivé druhy 

slavnostních hostin s nabídkovým stolem; 

- používá jednotlivé způsoby obsluhy; 

 

 

9  Zajištění slavnostní hostiny 

- příprava místnosti a slavnostní tabule 

- vypracování menu k různým příležitostem 

- slavnostní obsluha a organizace práce 

- vyúčtování slavnostní hostiny 

- práce po ukončení hostiny 

 

 

 

 

10  Zajištění slavnostní hostiny s 

nabídkovým stolem - recepce, společenská 

setkání 

- příprava studeného a teplého stolu 

- příprava nápojového stolu, sortiment nápojů 

- obsluha a práce po skončení hostiny 

 

- aplikuje získané poznatky z exkurze 

v odborném výcviku. 

 

11 Exkurze 
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6. Personální a materiální podmínky realizace ŠVP 

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485  

Adresa: Čs. armády 485, 572 01 Polička 

Zřizovatel: Pardubický kraj 

Název školního vzdělávacího programu: Kuchař-číšník 

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

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 

 

6.1. Personální podmínky 

Předměty všeobecné i odborné vyučují pedagogičtí pracovníci s úplnou odbornou a 

pedagogickou způsobilostí nebo si potřebné vzdělání doplňují vhodným způsobem dle 

požadavků stanovených příslušnou legislativou.  

Odborný výcvik probíhá pod odborným vedením učitelů odborného výcviku a na smluvních 

pracovištích pod dozorem instruktorů odborného výcviku – vybraní zaměstnanci smluvních 

firem – kvalifikovaní odborníci oboru, kteří jsou schváleni a poté jmenováni ředitelem 

školy. Odborné znalosti si učitelé doplňují převážně samostudiem, případně se účastní 

nejrůznějších seminářů a školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťuje ve škole výchovná 

poradkyně. 

6.2. Materiální podmínky 

Teoretické vyučování oboru Kuchař-číšník probíhá v budově školy v kmenových 

a odborných učebnách – jazykové učebny, učebny výpočetní techniky, učebna fiktivní 

firmy, učebny techniky administrativy. Prakticky všechny učebny jsou vybaveny nových 

školním nábytkem. Jazykové učeny jsou vybaveny televizory, videopřehrávači, přenosnými 

CD přehrávači. Výzdobu doplňují tematické mapy a nástěnné obrazy. Žáci mají k dispozici 

slovníky a odborné časopisy. V počítačových učebnách a několika kmenových učebnách je 

k dispozici diaprojektor a interaktivní tabule. Škola k výuce tělesné výchovy a dalším 

sportovním aktivitám využívá moderně vybavenou tělocvičnu gymnázia, budovu 

Sokolovny, krytý zimní stadion a dostupná venkovní sportoviště. 

 

Odborný výcvik oboru Kuchař-číšník probíhá na pracovištích zřizovaných školou a na 

smluvních pracovištích. 

Školní dílny jsou vybaveny odpovídající technikou a inventářem potřebným pro výuku 

oboru Kuchař-číšník. V odborných učebnách probíhá seznámení žáků s jednotlivými 

pracovními postupy, zde mají žáci rovněž možnost základního nácviku a procvičení 

jednotlivých pracovních úkonů. Jejich zdokonalení a praktický nácvik je umožněn při 

zařazení žáků do výrobního procesu. 

 

Školní jídelna přímo v budově školy s velmi dobrou úrovní stolování, příjemnou atmosférou 

a kvalitním jídlem zajišťuje celodenní stravování pro ubytované na DM, obědy pro ostatní 

žáky a zaměstnance školy. K rychlému občerstvení poslouží školní bufet s  širokou nabídkou 

svačin, nealko nápojů, kávy a možností posezení. 
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Součástí školního komplexu je i domov mládeže pro žáky ze vzdálenějších míst. Nabízí 

ubytování v třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Na každém patře je 

společenská místnost s televizí a studovna. V budově DM mají žáci také přístup do 

počítačové učebny a menší posilovny. 
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7. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery 

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 

Adresa: Čs. armády 485, 572 01 Polička 

Zřizovatel: Pardubický kraj 

Název školního vzdělávacího programu: Kuchař-číšník 

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

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 

 

Nedílnou součástí práce školy je dobrá spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci žáků), kteří 

svými připomínkami mohou prostřednictvím školské rady také ovlivňovat vzdělávací 

proces. 

O kvalitní spolupráci usilujeme několika způsoby: 

− třídní schůzky - konají se pravidelně. Rodiče mají možnost osobní konzultace se všemi 

vyučujícími a vedením školy; 

− internetové stránky - žáci i rodiče mohou sledovat klasifikaci v jednotlivých  vyučovacích 

předmětech prostřednictvím internetové žákovské knížky. Třídní učitel může upozornit 

rodiče na aktuální problém prostřednictvím elektronické komunikace; 

− individuální schůzky, výchovné komise – třídní učitel může kontaktovat rodiče také 

telefonicky. Závažnější výchovné problémy jsou řešeny výchovnou komisí za přítomnosti 

žáka, jeho zákonného zástupce, třídního učitele, případně učitele daného předmětu nebo 

odborného výcviku a výchovné poradkyně. Ve škole působí kromě výchovné poradkyně 

také metodička prevence sociálně patologických jevů. Žáci i rodiče mohou problémy 

konzultovat s ní. 

Zájemci o studium na naší škole, široká veřejnost, bývalí absolventi a současní studenti 

mohou navštívit Den otevřených dveří, který pořádáme pravidelně přímo v  prostorách 

školy. Zde se mohou seznámit se všemi vyučovanými obory. Součástí jsou i praktické 

ukázky činnosti našich žáků. Škola získává informace o možnostech uplatnění svých 

absolventů na trhu práce. 

Podstatná část spolupráce se sociálními partnery se realizuje při zabezpečování odborného 

výcviku a probíhá v několika rovinách. Při zajištění vlastního odborného výcviku 

spolupracuje škola s firmami, kde probíhá výuka jednotlivých žáků pod vedením instruktorů 

z řad zaměstnanců firem. Kritériem pro umisťování žáků na tato pracoviště je místo jejich 

bydliště, snadnější dopravní dostupnost a v neposlední řadě kvalita pracoviště jak po stránce 

materiální, tak i personální. S těmito pracovišti je sepsána smlouva maximálně na jeden 

školní rok, instruktoři jsou v kontaktu s pověřeným pracovníkem školy. 

Spolupráce je navázána i s jednotlivými odbornými asociacemi – Asociace kuchařů 

a cukrářů ČR, Českou barmanskou asociací a Asociací číšníků. Tyto asociace nabízejí 

vzdělávací kurzy pro žáky i pedagogické pracovníky, pořádají soutěže a přehlídky, kterých 

se naše škola rovněž účastní. 

Spolupráce je navázána i s Hospodářskou komorou ČR, jejímž prostřednictvím zveme 

k účasti na závěrečné zkoušce odborníky z praxe. Nejlepší žáci jsou na základě kritérií 

Hospodářské komory oceňování Osvědčením HK. 

 


