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Identifikační údaje

1 Identifikační údaje

Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.Název ŠVP

Motivační název 65-41-L/01 Gastronomie        odborné zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem

17. 2. 2009Datum

č. j. 326/2009Verze

Platnost od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem
ve změnách ze dne 29. 6. 2017

Forma vzdělávání denní forma vzdělávání

Délka studia v letech: 4

Název školy Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Adresa Štefánikova 3015, 761 42 Zlín

IČ 00545121

600014461REDIZO

Telefon 577 210 084, 577 210 283

Email skola@gaozl.cz

www www.gaozl.cz

Zřizovatel Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Adresa třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Doplňující údaje
ŠVP je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie.
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Profil absolventa

2 Profil absolventa
Absolvent tohoto studijního oboru je připraven pro výkon technologických činností, obsluhy a dalších

gastronomických činností v odvětví společného stravování, např. v restauracích, kavárnách, v hotelovém provozu

a v dalších zařízeních, které tyto služby poskytují. Současně bude mít základní předpoklady pro vykonávání

obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Absolvent je charakterizován vědomostmi, dovednostmi a postoji, které ho opravňují, aby samostatně

a iniciativně vykonával profesní úkony, dokázal se přitom samostatně rozhodovat a efektivně organizovat a řídit

svoji činnost na pracovišti. Je připraven k tomu, aby v každodenní odborné činnosti aplikoval pravidla

společenského chování, v souladu s nimi dokázal komunikovat s hosty, případně operativně a samostatně řešit

konfliktní situace v souladu se zásadami profesní etiky. Bude ovládat všechny předpisy spojené s vykonávanou

funkcí a další předpisy, které jsou platné pro provoz jednotek společného stravování.

Úspěšní absolventi maturitní zkoušky mají možnost ucházet se o přijetí ke studiu na oborově odpovídající vyšší

odborné škole nebo na vysoké škole.

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou.

Potvrzením dosaženého vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Dosaženým stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Kompetence absolventa
Absolvent  má rozvinuty tyto kompetence:

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• efektivně se učit

• Kompetence k řešení problémů

• umět samostatně řešit problémy

• Komunikativní kompetence

• umět se vyjádřit v písemné i ústní formě

• Personální a sociální kompetence

• pečovat o své zdraví

• umět stanovit cíle osobního rozvoje

• přispívat k vytváření vhodných mezilidských vztahů

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• podporovat kulturní hodnoty

• jednat v souladu s trvale udržitelným rozvojem

• uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• být schopen uplatnit se na trhu práce

• Matematické kompetence

• umět využívat matematické dovednosti

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• využívat zdroje informací a efektivně s nimi pracovat

• umět pracovat s osobním počítačem a základním programovým vybavením

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• zvládnout technologii přípravy pokrmů a uplatňovat požadavky na jejich kvalitu

• umět bezpečně používat zařízení, dbát hygienických předpisů
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• orientovat se v sortimentu potravin a nápojů

• Ovládat techniku odbytu

• společensky vystupovat, dbát na estetiku

• zvládnout druhy a formy obsluhy, používat vhodný inventář

• Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu

• organizovat činnost ve stravovacím provozu

• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• vhodně prezentovat provozovnu a orientovat se v moderních formách prodeje

• vést administrativu v souvislosti s obchodně podnikatelskými aktivitami

• orientovat se v obchodně podnikatelských aktivitách

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• znát a dodržovat zásady bezpečnosti práce a zásady první pomoci

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• dbát na kvalitu zboží a služeb, dodržovat stanovené normy

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

• jednat ekonomicky v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje
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3 Charakteristika školy
Název školy Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Adresa Štefánikova 3015, 761 42 Zlín

Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.Název ŠVP

od 1. 9. 2017
počínaje 1. až
4. ročníkem ve
změnách ze
dne 29. 6.
2017

Platnost Střední vzdělání s maturitní zkouškouDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 4Kód a název oboru RVP 65-41-L/01 Gastronomie

Výuka na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín má dlouholetou tradici. Umístění školy ve středu města

Zlína přispívá svou dobrou přístupností k zájmu o naši školu. Škola má bohaté zkušenosti s pořádáním

cateringových akcí v rámci Zlínského kraje. Škola se úspěšně prezentuje na projektových dnech školy

pořádaných pro žáky základních škol i širokou veřejnost. Žáci vykonávají odborný výcvik na provozních

pracovištích hotelového a restauračního  typu ve Zlíně a blízkém okolí.

Škola pořádá pro žáky pravidelné odborné exkurze,  žáci se účastní odborných soutěží v jednotlivých oborech

včetně soutěží celostátních, výjimkou není ani spolupráce se zahraničními partnery. Škola je aktivní v oblasti

mezinárodních projektů, v rámci kterých studenti mohli a mohou absolvovat zahraniční pracovní stáže

u partnerských zaměstnavatelů. Žáci se tedy mohou seznámit s gastronomickými tradicemi a trendy v zahraničí.

Rovněž se žáci mohou rozvíjet v mnoha specializačních kurzech, které škola spolupořádá. Jsou to především

barmanské kurzy, sommeliérské kurzy, kurzy vyřezávání ovoce, baristický a flairový kurz. Všechny kurzy jsou

vedeny renomovanými odborníky.  Vedle těchto akcí se žáci účastní řady dalších sportovních a kulturních aktivit,

mj. lyžařského výcvikového zájezdu či sportovně turistického kurzu.
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4 Charakteristika ŠVP
Název školy Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Adresa Štefánikova 3015, 761 42 Zlín

Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.Název ŠVP

od 1. 9. 2017
počínaje 1. až
4. ročníkem ve
změnách ze
dne 29. 6.
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Platnost Střední vzdělání s maturitní zkouškouDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 4Kód a název oboru RVP 65-41-L/01 Gastronomie

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili v návaznosti na

základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům příslušné klíčové

a odborné kompetence.

Teoretická výuka probíhá v hlavní budově školy, praktická výuka probíhá na smluvně zajištěných provozních

pracovištích ve Zlíně a jeho okolí.

Do ŠVP jsou zapracovány všechny klíčové kompetence a průřezová témata v návaznosti na RVP. V průběhu

školního roku se žáci pod vedením pedagogů prezentují na veřejnosti nejčastěji formou rautů při různých

slavnostních událostech. Při sestavování a naplňování Školního vzdělávacího programu je respektována 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 a učební plány

akceptují aktuální požadavky tržního prostředí a sledují nové trendy příslušné odbornosti. Hodnocení výsledků

vzdělávání žáků se uskutečňuje podle platných pravidel daných školním řádem.

4.1 Výchovně vzdělávací strategie
Výchovně vzdělávací strategií jsou společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí

žáků. Tyto postupy jsou uplatňovány všemi pedagogy.

1) Strategie směřující ke kompetenci k učení:

a) na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení

b) seznamujeme žáky s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního učení

c) učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.

d) využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků

e) ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující)

f) zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků

g) požadujeme od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů

h) vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce

i) umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty

j) jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“

2) Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů:

a) zařazujeme do výuky problémové vyučování

b) podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení

c) podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů

d) vedeme žáky k tomu, aby uměli vyhledávat, třídit a vhodný způsobem využívat informace ze všech možných

zdrojů

e) při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace

f) ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají

g) podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému

h) v rámci jednotlivých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
SMILE verze 2.6.1 6



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie
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3) Strategie směřující ke kompetenci komunikativní:

a) prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce

v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích

b) klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace

c) podporujeme kritiku a sebekritiku

d) učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (web, PowerPointová prezentace apod.)

e) učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace

f) klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování

g) využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků

h) žáci mají maximální možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty,

řízené diskuse)

i) vyžadujeme od žáků uplatňování dovedností komunikace v rámci odborného výcviku a gastronomických akcí

zabezpečovaných školou

j) zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací

(společné akce starších a mladších žáků, přednášky, besedy)

k) jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší

veřejností

4) Strategie směřující ke kompetenci personální a sociální:

a) učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce

b) upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle

c) důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování

d) monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině

e) žáci mají možnost ke školnímu řádu vznášet připomínky na třídnických hodinách

f) volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit,

umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu,

od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost

vzájemné pomoci

g) orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení

h) učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli

5) Strategie směřující ke kompetenci občanské a kulturnímu povědomí:

a) netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže)

b) netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu

c) netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů

d) důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy

e) vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem

f) na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí

g) rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření – s ohledem na jejich účinnost

h) vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při

nedodržování pravidel třídy či školního řádu - vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za dodržování školního

řádu

i) seznamujeme žáky s konkrétními příklady z každodenního běžného života

j) při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu)

6) Strategie směřující ke kompetenci k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

a) kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme - tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci

b) při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní

podmínky

c) důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností

a závazků

d) různými formami (výuka odborného výcviku, exkurze, účast na společenských akcích zabezpečovaných
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školou apod.) seznamujeme žáky s budoucí profesí - cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich

budoucího povolání, popřípadě o volbě vhodného dalšího studia

e) umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky

f) vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení

g) získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních činnostech propojených s praktickým životem

s důrazem na vztah ke zvolenému povolání

7) Strategie směřující ke kompetenci matematické:

a) při řešení problémů pomocí algoritmu zařazujeme do výuky modelové příklady

b) nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití

praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení problému

c) vedeme žáky k využití matematických poznatků a dovedností v praktickém životě

d) učíme žáky rozumět grafickým schématům a tabulkám, žáci jsou vedeni ke grafické gramotnosti

e) provádíme rozbor problému a plán jeho řešení, odhadování výsledku, vyhodnocování správnosti výsledku

f) požadujeme po žácích přesné a stručné vyjadřování, užívání matematického jazyka včetně symboliky,

provádění rozborů a zápisů při řešení úloh

g) rozvíjíme důvěru žáků ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, vedeme je k soustavné sebekontrole

při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti

8) Strategie směřující ke kompetenci využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi:

a) ve všech vyučovacích předmětech podporujeme využívání informačních a komunikačních technologií

b) vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních

a komunikačních technologií

c) vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií (zejména internetu) pro získávání informací (referáty,

samostatné práce, progresivní trendy v oboru)

d) požadujeme využití informačních technologií při zpracování prací žáků a tvorbě grafických výstupů

a prezentací (Word, PowerPoint, webová prezentace)

e) využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového software vedeme žáky ke zvýšení efektivnosti učení

a racionálnější organizaci práce

f) učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím

k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací a možnosti jejich kritického hodnocení

4.2 Podmínky realizace

4.2.1 Podmínky přijetí ke vzdělávání
V prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky

a výsledků přechozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení – daného kola.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

a písemného testu ze vzdělávacího oboru  Matematika a její aplikace. Písemné testy jednotné přijímací zkoušky

jsou zpracovány v rozsahu učiva  celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
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4.2.2 Materiální podmínky
Teoretická výuka oboru probíhá ve standardně vybavených kmenových učebnách. Dále jsou využívány speciální

učebny pro výuku jazyků, informatiky, administrativy a odborné učebny pro výuku odborného výcviku. Škola

rovněž disponuje moderní tělocvičnou a posilovnou. Vybavení provozních pracovišť umožňuje uplatňovat nové

trendy v gastronomii.

Materiálně technické vybavení školy je předpokladem dalšího úspěšného rozvoje školy a naplňuje se tak

postupně strategie vedení školy stabilizovat počet tříd v jednotlivých ročnících oboru vzdělání a dále rozvíjet

především odborné kompetence žáků školy s využitím moderních učebních pomůcek.

Kapacita učeben odpovídá požadavkům BOZP, umožňuje dělení tříd na skupiny.

4.2.3 Personální podmínky
Výuka je zajišťována na úseku teoretické výuky i odborného výcviku pedagogickými pracovníky s odpovídající

odbornou kvalifikací. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají dle plánu DVPP. Práva a povinnosti pedagogických

pracovníků jsou součástí školního řádu.

4.2.4 Organizační podmínky
Celá výuka je rozdělena na týdenní cykly teoretického vyučování a odborného výcviku. Jsou organizovány letní

sportovně turistické kurzy a lyžařské výcvikové zájezdy.

Vzdělávání v oblasti životního prostředí a výchovy ke zdraví probíhá v souladu s "Environmentálním

programem", který je každoročně aktualizován. Těžiště vzdělávání v této oblasti spočívá v předmětech ekologie

a zdravověda.

Na zprostředkování nejdůležitějších znalostí a dovedností souvisejících s uplatněním žáků ve světě práce se

podílí především odborné předměty a ekonomické vzdělávání.

Škola využívá možnosti návštěv žáků na Úřadu práce ve Zlíně, který organizuje přednášky zaměřené na tematiku

uplatnění absolventů v pracovním životě. K rozvoji kompetencí žáků efektivně využívat prostředků informačních

a komunikačních technologií jsou využívány tři moderně zařízené učebny, které slouží nejen k výuce

informatiky, ale i ke vzdělávání v dalších oblastech. Ve škole jsou organizovány soutěže především v oblasti

jazykových dovedností, sportovní soutěže, pravidelně se žáci zúčastňují celostátní matematické soutěže a soutěží

v odborných dovednostech. Problematika ochrany člověka za mimořádných situací je zapracována především do

učebních osnov předmětů občanská nauka, chemie, tělesná výchova. Této problematice je věnován čas také

v třídnických hodinách.

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou stanoveny těmito vnitřními předpisy: "Příkaz ředitele

k zajištění požární ochrany" a "Příkaz ředitele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci".

Žáci jsou při zahájení výuky prokazatelným způsobem seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, ochranou

zdraví při práci a hygienickými předpisy. Ochrana žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními

jevy je organizována v souladu s každoročně zpracovaným minimálním preventivním programem, jehož součástí

je i program proti šikaně.

4.2.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka, tedy i žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

a žáka nadaného.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo

k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Podpůrná opatření poskytována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se člení do pěti stupňů. Tato

podpůrná opatření se žákovi poskytují bezplatně a spočívají ve vypracování plánu pedagogické podpory,

v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem

a metod vzdělávání, používání speciálních učebnic a pomůcek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího

plánu a využití asistenta pedagoga.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální integrace do

běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme se školskými poradenskými

zařízeními.  

Pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory (PLPP)

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží (např. pomalejší pracovní tempo,

drobnější obtíže ve čtení a psaní, problémy se zapomínáním, drobné potíže v koncentraci pozornosti apod.) ve
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vzdělávání žáka formou mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy.

Při zjištění těchto obtíží vyučující daného předmětu informuje třídního učitele a výchovného poradce.

Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka (PLPP). Plán pedagogické podpory

vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující jiných předmětů.

Třídní učitel s výchovným poradcem sjednají schůzku se zákonným zástupcem žáka, kterého seznámí s plánem

pedagogické podpory. S tímto plánem seznámí i všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky

podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.

Třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje PLPP a dle potřeb žáka jej aktualizuje.

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu

pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů.

Pokud podpůrná opatření nestačí a nenastane očekávané zlepšení ve výkonech žáka, výchovný poradce doporučí

zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Pokud jsou daná opatření

dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.

Pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího programu (IVP) pro žáky se

SVP

V případě, že opatření vyplývající z PLPP nejsou dostačující, výchovný poradce předá PLPP školskému

poradenskému zařízení k dalšímu posouzení.

Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího plánu, zákonný

zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy žádost posoudí

a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP.

IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, výchovný poradce podklady kontroluje

a konzultuje se školským poradenským zařízením. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce

od obdržení doporučení.

S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka, který stvrdí seznámení s IVP podpisem

informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění IVP podepíší.

Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje.

V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické podpory výchovného poradce individuální vzdělávací

plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Školské poradenské

zařízení 2x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu. Pokud jsou daná opatření

dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.

Stejný postup platí, i pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení bez

vyzvání školy.

Specifikace provádění podpůrných opatření

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména následující metody a formy

výuky:

Metody výuky (pedagogické postupy)

    •  respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků,

    •  metody práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi,

    •  důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu,

    •  respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů,

    •  podpora poznávacích procesů žáka (osvojování učiva, rozvoj myšlení, pozornosti, paměti),

    •  respektování míry nadání žáka a jeho specifika,

    •  individualizace výuky (zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování pracovních specifik žáka,

stylů učení, doplňující výklad nebo procvičování, nastavení dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat úspěch,

opakované vracení se ke klíčovým pojmům a dovednostem aj.),

    •  respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů,

    •  při zadávání domácích úkolů zohledňování možností žáka a podmínek, které má žák k jejich plnění,

    •  zohledňování sociálního statusu a vztahových sítí žáka a prostředí, ze kterých žák přichází do školy.

 Formy výuky

    •  střídání forem a činností během výuky,

    •  využívání skupinové výuky,

    •  postupný přechod k systému kooperativní výuky,

    •  v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka,

    •  změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky se zřetelem na charakter výuky

a potřeby žáků,

    •  nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka,
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    •  organizační podpora mimoškolního vzdělávání včetně odborných exkurzí.

Celkové hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zohledňuje jak vzdělávací možnosti žáka, tak

zejména jeho pokroky ve vzdělávání.

Zapojení dalších osob a subjektů

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonného

zástupce a školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Poradenskou podporu těmto žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům zajišťuje školní poradenské

pracoviště, které tvoří:

    •  výchovný poradce,

    •  třídní učitelé.

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola dále spolupracuje s KPPP Zlín, PPP Uherské

Hradiště, PPP Uherský Brod, PPP Vsetín, PPP Kroměříž, PPP Slavičín, SPC Zlín Středová, SPC Zlín Lazy, SPC

Uherské Hradiště.

 

Pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP pro žáky nadané a mimořádně nadané

Jedním z cílů výchovně vzdělávacího procesu je vytvořit vhodné podmínky a dostatek motivace pro talentované

a mimořádně nadané žáky. Aktivity koordinuje školní poradenské pracoviště. 

Nadaný a mimořádně nadaný žák

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou

úroveň v jedné či více oblastech, rozumových schopností, intelektových činností nebo pohybových, manuálních,

uměleckých nebo sociálních dovedností.

Za mimořádně nadaného žáka se považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při

vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností.

Škola je povinna využít pro podporu  nadání a mimořádného nadání opatření podle individuálních vzdělávacích

potřeb žáků. Zjišťování nadání a mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské

poradenské zařízení na návrh školy nebo zákonných zástupců. Pro tyto žáky může být vypracován individuální

vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu školy, závěrů psychologického vyšetření

a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Nadaní a mimořádně nadaní žáci mají upraven způsob

výuky tak, aby byli dostatečně motivováni k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch

předmětech, které reprezentují nadání žáka.

Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího plánu, zákonný

zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy žádost posoudí

a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP.

IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, výchovný poradce podklady kontroluje

a konzultuje se školským poradenským zařízením. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce

od obdržení doporučení.

S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka, který stvrdí seznámení s IVP podpisem

informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění IVP podepíší.

Školské poradenské zařízení 2x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu. Pokud jsou

daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.

Ve škole jsou pro nadané a mimořádně nadané žáky využívány na základě doporučení školského poradenského

zařízení zejména následující metody a formy výuky:

Metody výuky (pedagogické postupy)

    •  obohacení dílčích výstupů školního vzdělávacího programu nad rámec učiva vyučovacích předmětů a oblastí

školního vzdělávacího programu pro nadané a mimořádně nadané žáky,

    •  využívání individuální a skupinové projektové práce, využívání nabídky výukových programů středních škol

na podporu rozvoje vědomostí a dovedností včetně praktických dovedností nadaných a mimořádně nadaných

žáků,

    •  povzbuzovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma vzdělávání

nabízí,

    •  pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost (nabídka nestandardních

problémových úloh),

    •  respektování pracovního tempa a zájmů žáka,

    •  podpora hledání dalších možných postupů řešení problémů, napomáhání osobnostnímu rozvoji těchto žáků,

zapojovat je do kolektivních činností.

Formy výuky
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Charakteristika ŠVP

    •  vzdělávání skupiny nadaných a mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech,

    •  účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole,

    •  nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit,

    •  využití vhodných forem výuky pro rozvíjení nadání (práce ve skupině, pomoc spolužákům, zadávání

složitějších domácích úkolů),

    •  přeřazení  mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě

zkoušek před zkušební komisí,

    •  žáci se účastní olympiád, soutěží nejen školních, ale i okresních, krajských a celostátních,

    •  žáci se účastní stáží na odborných pracovištích a jiných pobytů v zahraniční,

    •  žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou.

4.2.6 Ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou.  Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004

Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních

školách maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,

jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Ředitel vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části

maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.

V případě potřeby škola nabídne žákovi taková podpůrná opatření, která mu umožní zvládnout odborné

vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně vykonat maturitní zkoušku (úprava podmínek maturitní zkoušky pro žáky

se SPV viz příslušné prováděcí předpisy vč. vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

4.2.7 Podíl praktického vyučování
Výuka praktického vyučování probíhá ve školních cvičných kuchyních, na provozních pracovištích praktického

vyučování školy skupinovou formou pod vedením učitele odborného výcviku a individuálně na pracovištích

praktického vyučování dle přeřazovacího plánu školy pod vedením instruktora odborného výcviku. Praktické

dovednosti žáků jsou dále prohlubovány souvislou odbornou praxí.

Žáci se učí účelné organizaci práce, hospodaření s potravinami a jejich zpracování, používání techniky pro

potřeby gastronomických provozů, dodržování bezpečnosti práce, hygienických a ekologických norem.

V odborném výcviku jsou žáci vedeni k odpovědnosti za plnění pracovních úkolů a kvalitu vykonané práce.

Vyučující odborného výcviku (ve skupinové i individuální výuce OV) motivuje žáky výkladem, rozhovorem

aktivizuje zkušenosti a vědomosti žáků. Předváděním pracovních úkonů předává dovednosti pro výkon povolání.

Exkurzí seznamuje žáky s organizací práce v dalších gastronomických zařízeních. Průběžně denně hodnotí

kvalitu prováděných dovedností a návyků žáka.

4.3 Začlenění průřezových témat

Integrace do výuky

Český jazyk
1. ročník Národní jazyk

Slohová výchova
2. ročník Slohová výchova
4. ročník Řečnické projevy

Anglický jazyk I.
1. ročník Úvod

Osobní identifikace
Sport a volný čas
Kultura a film

2. ročník Kultury a zvyky
Kriminalita, porušování zákona

3. ročník Vzhled a oblékání
Vypravování, minulost

4. ročník Mezilidské vztahy

Občan v demokratické společnosti Peníze a finance
Umění

Anglický jazyk II.
1. ročník Úvod

Jak se učit
Přátelství, seznamování, zájmy
Popis místa
Cestování

2. ročník Historie
Jídlo, nápoje, zdravý životní styl
Sport

3. ročník Rozdílnost kultur
Móda, oblékání
Dobrovolnické aktivity, práce  v zahraničí
Nakupování, obchody

4. ročník Výpočetní technika, roboti

Německý jazyk I.
1. ročník Familie

Zu Hause
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Guten Appetit
Arbeitswelt
Sport
Ausbildung
Feste

2. ročník Am Wochenende
Warenwelt
Kommunikation
Unterwegs
Reisen
Geld
Lebensstationen
Odborná slovní zásoba

3. ročník Alltag
Unterhaltung
Fit bleiben
Sprachen
Beruf
Kundenwuensche
Wohnen
Odborná slovní zásoba

4. ročník Unter Freunden
Technik
Produkt
Mit Menschen
Rat und Hilfe
Politik und Historie
Zu Hause in der Welt
Odborná slovní zásoba

Německý jazyk II.
1. ročník Mein Name

Familie und Freunde
Essen und Trinken
Wohnen
Mein Tag
Německá výslovnost

2. ročník Freizeit
Lernen
Beruf und Arbeit
Stadt
Gesundheit
An der Karte

3. ročník Der Kunde
Kleidung
Feste
Familie
Zu Hause
Guten Appetit
Úvod

4. ročník Arbeitswelt
Sport
Ausbildung
Feste
Úvod

Ruský jazyk II.
1. ročník Lexikologie
2. ročník Sémantika
3. ročník Sémantika

Občanská nauka
1. ročník Společnost

Kultura, umění
Společenské vrstvy
Rodina
Víra a ateismus
Právo
Trestní právo
Principy občanského práva
Rodinné právo

2. ročník Stát
Lidská práva
Politika
Občanská společnost
Ideologické směry
Svobodný přístup k informacím

3. ročník Česká republika
Česká republika a svět
Rozmanitost soudobého světa

4. ročník Filozofické otázky v životě člověka
Etické otázky v životě člověka
Kultura

Dějepis
3. ročník Poznávání dějin

Starověk
Středověk
Raný novověk
Novověk

4. ročník Vztahy mezi velmocemi
Demokracie a diktatura
Svět v blocích
Dějiny studovaného oboru

Výběrový seminář I.
Člověk ve společnosti
Člověk a právo
Člověk a stát
Člověk v mezinárodním prostředí

Ekologie
3. ročník Ekologie

Člověk a životní prostředí

Literatura a kultura
1. ročník Obecná charakteristika literatury

Literatura a kultura starověku
Literatura a kultura středověku
Baroko, klasicismus, osvícenství,
preromantismus
Národní obrození

2. ročník Česká literatura 2. pol. 19. století
3. ročník Umění v době mezi světovými válkami

I. světová válka v literatuře
Světová literatura mezi válkami
Česká próza mezi válkami
Divadelní avantgarda
Kultura

4. ročník Zobrazení 2. světové války
Vývoj umění po 2. světové válce

Stolničení
1. ročník Úvod do předmětu
2. ročník Vinárna a vinný sklep

Ostatní společenskozábavní střediska
3. ročník Míchané nápoje
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Hotelový a restaurační provoz
Organizace hotelu
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích zařízení
Pracovníci ve stravovacích provozech

4. ročník Organizační struktura v ubytovacích provozech

Odborný výcvik
1. ročník Technika jednoduché obsluhy

Procvičování dovedností
Komunikace ve službách

2. ročník Procvičování získaných dovedností z 1. a 2.
ročníku
Činnosti  v jednotlivých systémech obsluhy a
formách prodeje

3. ročník Vyšší forma složité obsluhy
4. ročník Příprava pokrmů na objednávku

Speciality  cizích kuchyní
Úvod - odbyt
Organizace a řízení odbytových středisek
Procvičování dovedností a příprava  na
praktickou zkoušku
Výživa

Pokryto předmětem

Český jazyk

Anglický jazyk I.

Německý jazyk I.

Ruský jazyk II.

Občanská nauka

Dějepis

Výběrový seminář I.

Ekologie

Literatura a kultura

Stolničení

Hotelový a restaurační provoz

Integrace do výuky

Český jazyk
4. ročník Umělecký styl

Anglický jazyk I.
1. ročník Dům a domov
2. ročník Globální otázky
3. ročník Zdravý životní styl
4. ročník Cestování

Anglický jazyk II.
2. ročník Dovolená, prázdniny
4. ročník Vesmír, úvahy o možnostech mimozemského

života
Německý jazyk I.

1. ročník Sport
2. ročník Am Wochenende

Unterwegs
3. ročník Fit bleiben

Člověk a životní prostředí

4. ročník Zu Hause in der Welt

Občanská nauka
3. ročník Rozmanitost soudobého světa

Fyzika
1. ročník Fyzika atomu

Chemie
Anorganická chemie

Ekologie
2. ročník Základy biologie

Ekologie
3. ročník Ekologie

Člověk a životní prostředí

Literatura a kultura
1. ročník Literatura a kultura humanismu a renesance
2. ročník Realismus v české literatuře

Tělesná výchova
1. ročník Lyžování
2. ročník Turistika

Zdravověda
3. ročník Úvod

Organismus jako celek
Činitelé ovlivňující zdraví
Duševní hygiena a rozvoj osobnosti
Sociálně patologické jevy
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
První pomoc

Informatika
Člověk, společnost a počítačové technologie

Ekonomika
1. ročník Základní ekonomické pojmy

Potraviny a výživa
Úvod, základní pojmy

Stolničení
Inventář na úseku obsluhy

Odborný výcvik
Česká a regionální kuchyně
Úvod - odbyt
Nácvik pracovních činností při přípravě
odbytového střediska

2. ročník Nácvik obsluhy v kavárně, vinárně a ostatních
společenskozábavních střediscích
Úvod - výroba pokrmů, procvičování učiva z 1.
ročníku
Česká a regionální kuchyně
Výživa

3. ročník Úvod - výroba pokrmů
Příprava pokrmů z mletých mas

Pokryto předmětem

Český jazyk

Anglický jazyk I.

Německý jazyk II.

Občanská nauka

Dějepis

Fyzika

Chemie

Ekologie
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Charakteristika ŠVP

Literatura a kultura

Tělesná výchova

Zdravověda

Ekonomika

Potraviny a výživa

Stolničení

Hotelový a restaurační provoz

Integrace do výuky

Český jazyk
1. ročník Pravopis

Tvarosloví
2. ročník Výslovnost

Tvorba slov
Pravopis a tvarosloví
Syntax
Projevy prostě sdělovací
Slohová výchova

3. ročník Pravopis a tvarosloví
Syntax
Slovní zásoba
Administrativní styl
Odborný styl

4. ročník Jazykové dovednosti
Písemné projevy

Anglický jazyk I.
1. ročník Nakupování
3. ročník Svět práce

Anglický jazyk II.
1. ročník Osobní charakteristika

Odborná slovní zásoba
2. ročník Odborná slovní zásoba
3. ročník Povolání, významné osobností

Nakupování, obchody
Odborná slovní zásoba

4. ročník Výpočetní technika, roboti
Odborná slovní zásoba

Německý jazyk I.
1. ročník Zu Hause

Guten Appetit
Arbeitswelt
Ausbildung
Odborná slovní zásoba

2. ročník Warenwelt
Reisen
Geld
Odborná slovní zásoba

3. ročník Alltag
Beruf
Kundenwuensche
Odborná slovní zásoba

4. ročník Technik
Produkt

Člověk a svět práce

Mit Menschen
Odborná slovní zásoba

Německý jazyk II.
1. ročník Essen und Trinken

Mein Tag
2. ročník An der Karte

Úvod
3. ročník Der Kunde

Guten Appetit

Ruský jazyk II.
2. ročník Lexikologie
3. ročník Lexikologie
4. ročník Lexikologie

Občanská nauka
1. ročník Rodina

Fyzika
Mechanika
Elektřina a magnetismus

Chemie
Biochemie

Matematika
Operace s čísly

3. ročník Stereometrie
Planimetrie

Výběrový seminář II.
4. ročník Řešení rovnic a soustav rovnic

Planimetrie
Stereometrie
Kombinatorika a statistika v praktických úlohách

Literatura a kultura
1. ročník Romantismus
2. ročník Kritický realismus ve světové literatuře
3. ročník Česká poezie mezi válkami

Tělesná výchova
1. ročník Teoretické poznatky

Ekonomika
Základní ekonomické pojmy
Tržní ekonomika
Podnikání

2. ročník Zaměstnanci podniku
4. ročník Daňová soustava

Hospodářská politika

Účetnictví
3. ročník Vymezení účetnictví

Účetní doklady
Inventarizace majetku
Rozvaha
Finanční účty

4. ročník Zásoby
Účtování dlouhodobého majetku
Účtování mezd
Zúčtovací vztahy
Účtování nákladů
Účtování výnosů
Hospodářský výsledek
Účetní závěrka
Základy ekonomické statistiky

Management a marketing
Podstata managementu
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Charakteristika ŠVP

Personální činnost a vedení

Stolničení
1. ročník Společenské chování a vystupování

obsluhujících
Základní pravidla a technika obsluhy
Systémy obsluhy
Způsoby obsluhy
Jednoduchá obsluha

2. ročník Složitá obsluha - základní forma
Pivní zařízení, skladování a ošetřování nápojů
Kavárna a kavárenská herna

3. ročník Složitá obsluha - vyšší forma
Obsluha v dopravních prostředcích

4. ročník Společenská setkání

Hotelový a restaurační provoz
3. ročník Organizační struktura v restauračním  průmyslu
4. ročník Hlavní úkoly a činnosti ubytovacích provozů

Služby v ubytovacích provozech

Odborný výcvik
1. ročník Úvod - výroba pokrmů

Jídelní a nápojové lístky
Výživa

2. ročník Technika složité obsluhy
Úvod - odbyt

3. ročník Příprava pokrmů z drůbeže
Příprava pokrmů z ryb
Úvod - odbyt
Procvičování dovedností a návyků
Příprava pokrmů ze zvěřiny
Výživa

4. ročník Úvod - výroba pokrmů
Příprava moučníků
Pokrmy pro dietní stravování
Slavnostní hostiny, společenské akce a zvláštní
typy akcí

Administrativa
1. ročník Psychologické aspekty prodeje, profesní

komunikace

Pokryto předmětem

Český jazyk

Anglický jazyk I.

Německý jazyk I.

Německý jazyk II.

Ruský jazyk II.

Fyzika

Chemie

Matematika

Výběrový seminář II.

Literatura a kultura

Tělesná výchova

Zdravověda

Ekonomika

Administrativa

Účetnictví

Management a marketing

Stolničení

Hotelový a restaurační provoz

Integrace do výuky

Český jazyk
1. ročník Informatická výchova
2. ročník Informatika
3. ročník Publicistický styl

Práce s textem
4. ročník Práce s textem a získávání informací

Anglický jazyk I.
2. ročník Moderní technologie
3. ročník Vyjadřování budoucnosti
4. ročník Mýty a fakta

Anglický jazyk II.
1. ročník Přátelství, seznamování, zájmy
2. ročník Oblíbené knihy a filmy

Německý jazyk I.
1. ročník Zu Hause

Arbeitswelt
2. ročník Warenwelt

Kommunikation
3. ročník Beruf
4. ročník Technik

Produkt

Německý jazyk II.
1. ročník Německá výslovnost
2. ročník Freizeit

Lernen
Beruf und Arbeit

4. ročník Arbeitswelt

Matematika
2. ročník Základní funkce a jejich průběh
4. ročník Statistika

Výběrový seminář II.
Funkce a její průběh
Kombinatorika a statistika v praktických úlohách

Literatura a kultura
2. ročník Literatura na přelomu 19. a 20. století

Tělesná výchova
Teoretické poznatky

Informatika
Technické vybavení počítačů
Počítačová síť
Informační zdroje, celosvětová počítačová síť
Internet
Aplikační software - textový procesor MS Word
Základy informatiky a teorie informace
Programové vybavení počítačů

3. ročník Databáze
Opakování učiva 2. ročníku
MS Excel
Počítačová grafika

Informační a komunikační technologie
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4.3 Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP

Člověk, společnost a počítačové technologie
4. ročník Aplikační software - Prezentace

Další aplikační programové vybavení
Multimédia
Webová prezentace

Výběrový seminář III.
Pevný disk a operační systém
Počítačová síť a sdílení prostředků
Práce s multimédii
Prezentace dat

Účetnictví
3. ročník Vymezení účetnictví

Účetní doklady
Rozvaha
Finanční účty

4. ročník Zásoby
Účtování dlouhodobého majetku
Účtování mezd
Hospodářský výsledek

Stolničení
1. ročník Jídelní, nápojové lístky a menu
2. ročník Pravidla pro sestavování složitých menu
3. ročník Vyšší skupiny a stylové restaurace

Obsluha v ubytovacích zařízeních
Hotelový a restaurační management

4. ročník Slavnostní hostiny
Slavnostní hostiny s nabídkovým stolem

Hotelový a restaurační provoz
Podnikatelská činnost v ubytovacích službách

Odborný výcvik
1. ročník Příprava  výrobního střediska, předběžná úprava

potravin
3. ročník Míchané nápoje

Ubytovací zařízení
4. ročník Studená kuchyně

Administrativní činnost ZVS, využití počítačových
programů

Administrativa
1. ročník Práce  s kancelářskou technikou

Základy psaní na klávesnici
Normalizovaná úprava písemností, manipulace s
písemnostmi
Archivace dokumentů
Telekomunikační služby, elektronická pošta
Využití informací v oblasti služeb, práce s
aplikačním programovým vybavením

Pokryto předmětem

Český jazyk

Anglický jazyk I.

Výběrový seminář II.

Literatura a kultura

Tělesná výchova

Informatika

Výběrový seminář III.

Administrativa

Účetnictví

Stolničení

Hotelový a restaurační provoz
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4.3 Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP
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Učební plán

5 Učební plán
Poznámky k učebnímu plánu:

1) V oboru se vyučují 2 cizí jazyky. První cizí jazyk (jazyk anglický nebo jazyk německý) - žáci pokračují ve studiu jazyka,

který absolvovali na základní škole s nejvyšší hodinovou dotací.  Druhý cizí jazyk má nižší hodinovou dotaci (viz učební

osnovy).

2) V případě uvedení součtu dvou hodnot v dotaci jednotlivých předmětů, znamená druhé číslo disponibilní hodinovou dotaci.

Celková hodinová dotace modulu (předmětu) rovna součtu hodnot.

3) Disponibilní hodiny jsou určeny k vytváření profilace ŠVP, realizaci průžezových témat a pro posílení hodinové dotace

jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů.

4) Všechny předměty uvené v učebním plánu jsou povinné s vyjímkou předmětu Výběrový seminář. Žáci povinně volí 

seminář z přemětů     občanská nauka, matematika, informatika

5) Odborná praxe v rozsahu 5 týdnů bude probíhat na pracovištích odborného výcviku žáků. Žáci zpracují odbornou práci na

zadané téma.

 
Poznámky k přehledu rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP

V přehledu rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP je předmět Odborný výcvik přiřazen více vzdělávacím oblastem:

 
Komunikace ve službách

Odborný výcvik – 1 hod.

 
Výživa

Odborný výcvik – 4 hod.

Učební plán ročníkový
Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Český jazyk 1 1 2 1 5

První cizí jazyk 3 3 3 3 12

Druhý cizí jazyk 1+1 1+1 1+1 1 7

Občanská nauka 1 1 1 0+1 4

Dějepis - - 1 1 2

Fyzika 1 - - - 1

Chemie 1 - - - 1

Ekologie - 1 1 - 2

Matematika 2 2 2 2 8

Literatura a kultura 1 1 1 2 5

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Zdravověda - - 0+1 - 1

Informatika - 2 1+1 1 5

Ekonomika 2 2 1 1 6
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Učební plán

Účetnictví - - 1 2 3

Management a marketing - - - 1+1 2

Potraviny a výživa 1 1 1 1 4

Technologie 1 2 3 2 8

Stolničení 1 1 2 2 6

Hotelový a restaurační provoz - - 1 2 3

Odborný výcvik 5+7 4+8 3+3 1+5 36

Administrativa 2 - - - 2

Výběrový seminář - - - 0+1 1

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

25

8

33

24

9

33

27

6

33

25

8

33

101

31

132
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Učební plán

1. ročník

Anglický jazyk I. 3

Německý jazyk I. 3

První cizí jazyk

Cizí jazyk I.- žák pokračuje ve studiu cizího jazyka,  který absolvoval na ZŠ

Anglický jazyk II. 2

Německý jazyk II. 2

Ruský jazyk II. 2

Druhý cizí jazyk

2. ročník

Anglický jazyk I. 3

Německý jazyk I. 3

První cizí jazyk

Cizí jazyk I.- žák pokračuje ve studiu cizího jazyka,  který absolvoval na ZŠ

Anglický jazyk II. 2

Německý jazyk II. 2

Ruský jazyk II. 2

Druhý cizí jazyk

3. ročník

Anglický jazyk I. 3

Německý jazyk I. 3

První cizí jazyk

Cizí jazyk I.- žák pokračuje ve studiu cizího jazyka,  který absolvoval na ZŠ

Anglický jazyk II. 2

Německý jazyk II. 2

Ruský jazyk II. 2

Druhý cizí jazyk

4. ročník

Anglický jazyk I. 3

Německý jazyk I. 3

První cizí jazyk

Cizí jazyk I.- žák pokračuje ve studiu cizího jazyka,  který absolvoval na ZŠ

Volitelné předměty
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Učební plán

Výběrový seminář I. 1

Výběrový seminář II. 1

Výběrový seminář III. 1

Výběrový seminář

Povinná volba mezi předměty: Výběrový seminář II - matematika, Výberový seminář III -  informatika,

Výběrový seminář I - Občanská nauka

Anglický jazyk II. 1

Německý jazyk II. 1

Ruský jazyk II. 1

Druhý cizí jazyk

Přehled využití týdnů
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Výuka dle rozpisu učiva 33 33 33 30
Časová rezerva, opakování učiva,
exkurze,výchovně-vzdělávací akce 6 6 5 4

Maturitní zkouška 2

Odborná praxe 1 1 2 1

null Celkem: 4040 4040 4040 3737

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
SMILE verze 2.6.1 22



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

Přehled rozpracování RVP do ŠVP

6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP
Název školy Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Adresa Štefánikova 3015, 761 42 Zlín

Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.Název ŠVP

od 1. 9. 2017
počínaje 1. až
4. ročníkem ve
změnách ze
dne 29. 6.
2017

Platnost Střední vzdělání s maturitní zkouškouDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 4Kód a název oboru RVP 65-41-L/01 Gastronomie

RVP ŠVP disponibilní

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce 5 160 Český jazyk 5 162

Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce 16 512 První cizí jazyk 12 387

Druhý cizí jazyk 7 228 3 99

Jazykové vzdělávání a komunikace 21 672 24 777 3 99

Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 4 129 1 30

Dějepis 2 63

Společenskovědní vzdělávání 5 160 6 192 1 30

Fyzikální vzdělávání C Fyzika 1 33

Chemické vzdělávání B Chemie 1 33

Biologické a ekologické vzdělávání Ekologie 2 66

Přírodovědné vzdělávání 4 128 4 132

Matematické vzdělávání Matematika 8 258

Matematické vzdělávání 8 256 8 258

Estetické vzdělávání Literatura a kultura 5 159

Estetické vzdělávání 5 160 5 159

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 8 258

Zdravověda 1 33 1 33

Vzdělávání pro zdraví 8 256 9 291 1 33

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informatika 5 162 1 33

Vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích 4 128 5 162 1 33
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Přehled rozpracování RVP do ŠVP

Ekonomika a podnikání Ekonomika 6 195

Účetnictví 3 93

Management a marketing 2 60 1 30

Výživa Potraviny a výživa 4 129

Výroba a odbyt v gastronomii Technologie 8 258

Stolničení 6 192

Hotelový a restaurační provoz 3 93

Odborný výcvik 36 1170 23 744

Komunikace ve službách 3 96 Administrativa 2 66

Odborné vzdělávání 46 1472 70 2256 24 774

27 864disponibilní

Celkem 101 3232 101 4257

99931
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Učební osnovy

7 Učební osnovy

Charakteristika oblasti
Cílem jazykového vyučování je poskytnout žákům vědomosti a umožnit získat dovednosti v oblasti

dorozumívání, které jim napomohou orientovat se v povolání a osobním životě.

Jeho úkolem je naučit žáky správnému a přesnému vyjadřování, zejména při navazování kontaktů se zákazníky,

zvládnutí mluveného i písemného projevu a upozornit žáky na jeho význam při vytváření dobrých vztahů k

obchodním partnerům a spolupracovníkům.

Důležitou součástí jazykové výuky jsou praktická cvičení.Žáci se učí samostatně přemýšlet, správně vyjadřovat,

zvládat trému a kontrolovat své jednání a adekvátní vystupování.

Vyučující využívají všechny dostupné moderní vyučovací prostředky a metody. Neustále kladou důraz na

možnost aplikace teoretických vědomostí do praxe. Vhodným východiskem pro vytváření náležité motivace je

využití jejich dosavadních pracovních zkušeností.

7.1.1  Český jazyk

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 1 2 1

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu

a přispívá k rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační

kompetenci žáků, aby užívali jazyk jako prostředek k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně

informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji

sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání

prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

− aplikovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;

− využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle,

formulovali a obhajovali své názory;

− dokázali rozpoznat význam kultury osobního projevu pro společenské

a pracovní uplatnění;

− získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a

předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele;

− vnímali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka třídy v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  běžná nebo multimediální učebna

Metody výuky:

slovní

    •  přednáška, vysvětlování

    •  rozhovor, diskuse

    •  písemná cvičení, diktáty, slohové práce, testy

    •  práce s textem, s učebnicí

názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

Způsoby hodnocení:

7.1  Jazykové vzdělávání a komunikace
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

    •  hodnocení slohových prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

sebehodnocení žáka

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),

pořizovat si poznámky

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

Národní jazyk
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci

•

vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny•
řídí se zásadami správné výslovnosti•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
orientuje se v soustavě jazyků•

Učivo
Národní jazyk a jeho útvary
- jazyková kultura
- spisovná čeština - její vývojové tendence a  postavení mezi
ostatními evropskými jazyky
- základní jazykovědné příručky
- základní pojmy jazykovědy
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Úloha mateřského jazyka v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Společnost
Rodina

přesahy z učebních bloků:

Pravopis
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•

Učivo
Hlavní principy českého pravopisu
- psaní bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě
- předpony a předložky s, z, vz
- koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu
s přísudkem
- pravopis velkých písmen
- vyjmenovaná slova

Průřezová témata

Bezchybná písemná prezentace při jednání
s potenciálními zaměstnavateli či zákazníky.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ruský jazyk II.

1. ročník
Gramatika

přesahy z učebních bloků:

Tvarosloví
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•

Učivo
Ohebné a neohebné slovní druhy
Mluvnické kategorie - gramatické kategorie a jejich sémantické
funkce

Průřezová témata

Správné verbální vyjadřování při jednání s
potenciálními zaměstnavateli nebo
zákazníky.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ruský jazyk II.

1. ročník
Gramatika

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

1. ročník
Jak se učit

Ruský jazyk II.

Gramatika
Anglický jazyk I.

Úvod

Syntax
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se ve výstavbě textu•
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•

Učivo
Rozbor jednoduché věty
Větné členy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Ruský jazyk II.

1. ročník
Syntax

přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

1. ročník
Syntax
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

1. ročník

Projevy
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
orientuje se ve výstavbě textu•
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
rozumí obsahu textu i jeho částí•

Učivo
Projevy mluvené a psané - rozdíly a shody

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Slohová výchova
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar

•

posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu•

Učivo
Vypravování, vyprávěcí postupy v běžné komunikaci, v uměleckém
stylu, v publicistice, jazykové prostředky pro ně charakteristické

Průřezová témata

Schopnost pochopení uměleckých i
publicistických textů, reprodukce hlavních
myšlenek.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Literatura a kultura

1. ročník
Obecná charakteristika literatury

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

1. ročník
Popis místa

Literatura a kultura

Obecná charakteristika literatury

Informatická výchova
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky

•

samostatně zpracovává informace•
má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti•
má přehled o knihovnách a jejich službách•
zaznamenává bibliografické údaje•

Učivo
Knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná periodika, internet
Získávání a zpracovávání informací

Průřezová témata

Orientovat se v činnosti knihoven, znát
periodika, umět pracovat s internetem.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

• 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

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

Výslovnost
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
řídí se zásadami správné výslovnosti•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•

Učivo
Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
Technika mluveného slova, respirace, fonace, artikulace
Zásady správné výslovnosti

Průřezová témata

Znalost správné artikulace při souvislé řeči
se zákazníkem či zaměstnavatelem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

1. ročník
Úvod
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

2. ročník

Tvorba slov
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie

•

nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak•
samostatně zpracovává informace•
orientuje se ve výstavbě textu•

Učivo
Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
Práce se slovníky
Slovní zásoba vzhledem k oboru vzdělání, terminologie

Průřezová témata

Osvojení odborné slovní zásoby.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

2. ročník
Příprava pokrmů z hovězího masa
Příprava pokrmů z telecího masa

Stolničení

Složitá obsluha - základní forma
Pravidla pro sestavování složitých
menu

Odborný výcvik

Technika složité obsluhy

přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

2. ročník
Lexikologie

Pravopis a tvarosloví
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•

Učivo
Gramatické tvary a konstrukce, jejich sémantické funkce
Opakování a procvičování znalostí z 1. ročníku

Průřezová témata

Bezchybné používání znalostí z pravopisu a
tvarosloví při písemném styku s lidmi.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

2. ročník
Gramatika

Syntax
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
orientuje se ve výstavbě textu•

Učivo
Druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska
Souvětí podřadné
Souvětí souřadné

Průřezová témata

Správné tvoření komunikátu při jednání se
zákazníkem či zaměstnavatelem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ruský jazyk II.

2. ročník
Syntax

přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

2. ročník
Syntax
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

2. ročník

Projevy prostě sdělovací
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska•
ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi

•

využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova,
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)

•

vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
samostatně zpracovává informace•
sestaví základní projevy administrativního stylu•
rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar

•

Učivo
Jejich základní znaky, postupy a prostředky (osobní dopis,
telefonický rozhovor, představování, oznámení, pozvánka...)

Průřezová témata

Pravidla při písemné a osobní komunikaci.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

1. ročník
Osobní charakteristika

2. ročník
Dovolená, prázdniny

Ruský jazyk II.

Lexikologie

Slohová výchova
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie

•

nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak•
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi

•

odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového

•

Učivo
Popis prostý, odborný, umělecký, publicistický, popis statický
a dynamický
Charakteristika
Jazykové prostředky charakteristické pro popisné projevy

Průřezová témata

Výchova demokratického člověka - chápání
a posuzování lidského chování.

Občan v demokratické společnosti

Poznávání lidí a rozlišování jejich charakterů,
popisování předmětů, činností, prostředí.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informatika
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
zjišťuje potřebné informace  z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky

•

používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů•
samostatně zpracovává informace•
rozumí obsahu textu i jeho částí•

Učivo
Získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného
a administrativního), jejich třídění a hodnocení
Zpětná reprodukce textu
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Vyhledávání a zpracovávání informací z
médií a internetu.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

2. ročník
Sémantika

3. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i

odborná témata

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

Pravopis a tvarosloví
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak•

Učivo
Gramatické tvary a konstrukce, jejich sémantické funkce
Procvičování a upevňování znalostí z pravopisu a tvarosloví

Průřezová témata

Bezchybné využívání znalostí z pravopisu a
tvarosloví při písemné a ústní komunikaci s
lidmi.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

3. ročník
Gramatika
Lexikologie
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

3. ročník

Syntax
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak•
orientuje se ve výstavbě textu•

Učivo
Znaky textu, výstavba a tvorba komunikátu
Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí

Průřezová témata

Správné tvoření komunikátu v písemném i
verbálním jednání se zaměstnavatelem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

3. ročník
Syntax

Slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
řídí se zásadami správné výslovnosti•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie

•

nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak•
orientuje se ve výstavbě textu•
samostatně zpracovává informace•

Učivo
Specifické učivo vzhledem k příslušnému oboru vzdělání
Terminologie
Význam slova a jeho změny
Slovníky a práce s nimi

Průřezová témata

Využívání odborné slovní zásoby v praxi.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Komunikační a slohová výchova
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska•
ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi

•

využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova,
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)

•

vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•

Učivo
Slohotovorní činitelé objektivní a subjektivní
Komunikační situace, komunikační strategie
Vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky,
monologické a dialogické, formální i neformální, připravené
i nepřipravené

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

3. ročník
Dobrovolnické aktivity, práce  v
zahraničí
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

3. ročník

Publicistický styl
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
řídí se zásadami správné výslovnosti•
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie

•

nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak•
orientuje se ve výstavbě textu•
ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi

•

využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova,
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)

•

Učivo
Novinový článek, zpráva, referát, recenze, kritika, fejeton, sloupek,
reportáž, interview...
Reklama - základní znaky, postupy a prostředky
Druhy a žánry textu, získávání a zpracovávání informací
z publicistického textu

Průřezová témata

Schopnost ověřovat si hodnověrnost
informací získaných z médií.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Administrativní styl
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie

•

nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak•
orientuje se ve výstavbě textu•
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska•
ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi

•

vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi

•

Učivo
Základní znaky, postupy a prostředky
Osobní a úřední dopis, žádost, životopis, zápis z porady, pracovní
hodnocení
Jednoduché úřední dokumenty

Průřezová témata

Vypracování životopisu a sepsání žádosti o
zaměstnání, pochopení rozdílů mezi osobní
a úřední korespondencí.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Administrativa

1. ročník
Normalizovaná úprava písemností,
manipulace s písemnostmi

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

2. ročník
Historie

3. ročník
Povolání, významné osobností
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

3. ročník

Odborný styl
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie

•

nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak•
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska•
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
přednese krátký projev•
rozumí obsahu textu i jeho částí•
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů

•

rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar

•

Učivo
Odborný styl - základní znaky, postupy a prostředky
Odborný popis, výklad, referát

Průřezová témata

Schopnost referovat odborně o svém
povolání, využívat odborné slovní zásoby.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

3. ročník
Lexikologie
Sémantika

Práce s textem
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie

•

zjišťuje potřebné informace  z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky

•

používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů•
samostatně zpracovává informace•
rozumí obsahu textu i jeho částí•
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů

•

Učivo
Techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní)
Orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice
a stylu
Druhy a žánry textu

Průřezová témata

Schopnost orientace v textu, ověřování
hodnověrnosti přinášených informací.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

3. ročník
Sémantika
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• 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; být čtenářsky gramotný

• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),

pořizovat si poznámky

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

• 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

• zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i

odborná témata

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• dosáhnout 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)

Jazykové dovednosti
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
řídí se zásadami správné výslovnosti•
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
orientuje se ve výstavbě textu•
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•

Učivo
Opakování a upevňování znalostí z pravopisu, tvarosloví a syntaxe

Průřezová témata

Bezchybné používání znalostí z pravopisu a
tvarosloví při písemném styku s lidmi.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

4. ročník
Gramatika
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

4. ročník

Umělecký styl
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
orientuje se ve výstavbě textu•
vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi

•

rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar

•

posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu•
rozumí obsahu textu i jeho částí•
vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary•
má přehled o slohových postupech uměleckého stylu•

Učivo
Umělecký popis, charakteristika, úvaha

Průřezová témata

Chápání a posuzování lidského chování
prostřednictvím uměleckých děl.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Literatura a kultura

4. ročník
Zobrazení 2. světové války
Vývoj umění po 2. světové válce
Práce s literárním listem

přesahy z učebních bloků:

Literatura a kultura

4. ročník
Zobrazení 2. světové války
Vývoj umění po 2. světové válce
Práce s literárním listem

Odborný styl
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie

•

nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak•
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska•
ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi

•

vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar

•

posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu•
používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů•
samostatně zpracovává informace•
rozumí obsahu textu i jeho částí•

Učivo
Úvaha

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

4. ročník
Lexikologie
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

4. ročník

Řečnické projevy
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska•
ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi

•

využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova,
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)

•

vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
přednese krátký projev•
vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi

•

zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky

•

sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva,
reportáž, pozvánka, nabídka ...)

•

Učivo
Druhy řečnických projevů - proslov, přednáška, veřejná diskuze,
oficiální ústní blahopřání...

Průřezová témata

Schopnost správné veřejné promluvy.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

4. ročník
Společenská setkání

přesahy z učebních bloků:

Literatura faktu a umělecká literatura
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu•
zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky

•

používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů•
samostatně zpracovává informace•
vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary•
má přehled o slohových postupech uměleckého stylu•

Učivo
Základní stylistické útvary a postupy umělecké literatury a literatury
faktu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Písemné projevy
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví•
sestaví základní projevy administrativního stylu•

Učivo
Grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů - hlavní
zásady

Průřezová témata

Písemné projevy v praktickém životě.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Administrativa

1. ročník
Normalizovaná úprava písemností,
manipulace s písemnostmi

přesahy z učebních bloků:
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7.1.2  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

4. ročník

Práce s textem a získávání informací
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky

•

používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů•
samostatně zpracovává informace•
rozumí obsahu textu i jeho částí•
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů

•

vypracuje anotaci•

Učivo
Techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace
v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
Získávání a zpracovávání informací z textu (hlavně odborného),
např. ve formě anotace, konspektu, osnovy, resumé, jejich třídění
a hodnocení
Zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby
Práce s různými příručkami pro školu a veřejnost

Průřezová témata

Schopnost orientace v textu, ověřování
hodnověrnosti přinášených informací.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

4. ročník
Lexikologie
Sémantika

7.1.2  Anglický jazyk I.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

3 3 3 3

Charakteristika předmětu
Vzdělávání v CAJ I. se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť

vede žáky k uplatnění v komunikaci, k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života.

Připravuje žáky k účasti v přímé i nepřímé komunikaci, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá

k formování osobnosti žáků a rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci komunikovali v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech

mluvených i psaných, pracovali s cizojazyčným textem, dokázali jej přeložit a využívat jako zdroj poznání i jako

prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností. Dále aby vyhledávali informace

a aplikovali je v konkrétních situacích.

Vyučování v CAJI vede k porovnávání a respektování zvyků a odlišných sociálních a kulturních hodnot jiných

národů.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka

    •  skupinová výuka v rámci jedné vyučovací hodiny, případně spojené bloky v rámci dvou vyučovacích hodin

    •  samostatná práce žáků

    •  běžná nebo multimediální jazyková učebna

Metody výuky:

    •  vysvětlování gramatického učiva

    •  práce s textem, práce s učebnicí

    •  názorně demonstrační

    •  jiné (písemná cvičení, testy, rozhovor, diskuse, poslechy nahrávek, reálie)

    •  komplexní (projekce - multimediální prezentace, projektová výuka)

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení esejí, zkušebních testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace
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7.1.2  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

    •  ústní zkoušení frazeologie, slovní zásoba, dialog na osvojené téma, prezentace zadaného tématu

    •  sebehodnocení žáků

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce

1. ročník
3 týdně, V

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 (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

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
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Učební osnovy

1. ročník

• 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

• 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

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline

komunikace

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

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

komunikačních technologií

Úvod
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

Učivo
Gramatické struktury (opakování a prohloubení učiva základní
školy):

    •  slovesa to be, to have, can
    •  základní číslovky
    •  samostatná přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád
    •  prostý a průběhový přítomný čas
    •  vazba there is, there are
    •  minulý čas prostý
    •  vyjadřování budoucnosti
Komunikační situace:
Konverzační fráze, seznamovací dialogy
Vyjádření osobních údajů v angličtině
 

Průřezová témata

Vhodné pozdravy, seznamovací fráze,
navazování přátelství s příslušníky jiných
národů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Tvarosloví

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

1. ročník

Osobní identifikace
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Přítomný prostý a průběhový čas
    •  Slovesa, která se nepoužívají v průběhovém čase
    •  Slovesa s koncovkou „ing“ nebo infinitiv s „to“
Slovní zásoba:

    •  Charakterová přídavná jména
    •  Záporné předpony přídavných jmen
    •  Koníčky a záliby
    •  Rodina, každodenní život
Písemný projev: Charakteristika osobnosti 
Komunikační situace: Vyjadřování základních preferencí

Průřezová témata

Přijetí společenské role v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Rodina

přesahy z učebních bloků:

Sport a volný čas
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Minulý prostý a průběhový čas
Slovní zásoba:

    •  Volnočasové aktivity
    •  Kolokace týkající se sportu
Mluvený projev: Dialogy o volném času  a sportu
Písemný projev: Neformální dopis
Odborná slovní zásoba: Názvy jídel, stravování, zdravá výživa

Průřezová témata

Správné rozvržení času a užitečné využití
osobního volna.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

1. ročník
Sportovni hry

přesahy z učebních bloků:

Dům a domov
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Žák:
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Kvantifikátory some, any, much, many, a lot of, a few, a little
    •  Členy (člen určitý a neurčitý)
    •  Předložky místa
Slovní zásoba:

    •  Přídavná jména pro popis místa, krajiny
    •  Dům a domov
    •  Život ve městě a na venkově
    •  Složená podstatná jména
    •  Popis cesty do restaurace
Města České republiky: Praha, Zlín
Písemný projev: Prázdninový blog
Komunikační situace: Udávání směru

Průřezová témata

Popis vzhledu krajiny. Lidské zásahy do
charakteru krajiny.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Rodina

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

1. ročník

Kultura a film
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Stupňování přídavných jmen
    •  Přídavná jména s koncovkami „ed“ nebo „ing“
Slovní zásoba:

    •  Česká republika – náš domov, naše kultura
    •  Film, herci, natáčení
Písemný projev: Recenze filmu
Komunikační situace: Interakce se zaměřením na správné
porozumění situaci

Průřezová témata

Česká republika - náš domov, naše kultura.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Kultura, umění

Literatura a kultura

3. ročník
Kultura

přesahy z učebních bloků:

Nakupování
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Předpřítomný čas prostý
    •  Srovnání předpřítomného času s minulým časem prostým
Slovní zásoba:

    •  Obchody a nakupování
    •  Služby
    •  Slovesa spojená s penězi
Písemný projev: Formální dopis
Komunikační situace: Vyjádření stížnosti

Průřezová témata

Nakupování zboží v maloobchodě.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

3. ročník
Platební styk

přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Prezentace v programu PowerPointSrovnání přítomného

času prostého a

průběhového

•

Prezentace v programu PowerPointMinulý prostý a minulý

průběhový čas

•

Prezentace v programu PowerPointPředpřítomný čas•

Prezentace v programu PowerPointStupňování krátkých

přídavných jmen

•

Prezentace v programu PowerPointStupňování přídavných

jmen II

•

Prezentace v programu PowerpointPočitatelná a

nepočitatelná

podstatná jména a

vyjadřování množství

•

Prezentace v programu PowerPointSports•

Prezentace v programu PowerpointČíslovky•

Prezentace v programu PowerpointPřivlastňovací pád•
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Učební osnovy

1. ročník

Prezentace v programu PowerpointČleny•

Pomůcky
Učebnice anglického jazykaMaturita Solutions

Pre-Intermediate 2nd

edition Student's Book

•

Pracovní cvičebnice anglického jazykaMaturita Solutions

Pre-Intermediate 2nd

edition  Workbook

•

Poslechové nahrávkyMaturita Solutions

Pre-Intermediate 2nd

edition Class CDs

•

Časopis pro studenty anglického jazyka, který obsahuje materiály a didaktické

testy pro přípravu k maturitě.

Bridge•

2. ročník
3 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• 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; být čtenářsky gramotný

• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),

pořizovat si poznámky

• 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

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
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Učební osnovy

2. ročník

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

lidí, přijímat radu i kritiku

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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

• 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

• 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

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a

své profesní cíle

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

• 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 získaných informacím, být mediálně gramotní

Moderní technologie
Dotace učebního bloku: 19
Výsledky vzdělávání

Žák:
zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Vyjadřování budoucnosti pomocí „will“ a „going to“
    •  Nultý kondicionál
    •  Modální slovesa „may“, „might“ a „could“
Slovní zásoba:

    •  Elektrické přístroje
    •  Frázová slovesa
    •  Média
Písemný projev: Zpráva, vzkaz
Komunikační situace: Pozvání

Průřezová témata

Využití počítačových technologií ke studiu
jazyka. Moderní technologie a jejich vliv na
život člověka.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Informatika

3. ročník
Člověk, společnost a počítačové
technologie

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

2. ročník

Kultury a zvyky
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Modální slovesa „must“, „mustn’t“ a „needn’t“
    •  První kondicionál
Slovní zásoba:

    •  Řeč těla
    •  Frázová slovesa
Kultura anglicky mluvících zemí: Svátky a oslavy v anglicky
mluvících zemích
Písemný projev: Pozvánka
Komunikační situace: Udělování rad a doporučení

Průřezová témata

Udržování tradic a zvyků.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Občanská společnost

přesahy z učebních bloků:

Globální otázky
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Druhý kondicionál
    •  Modální slovesa
    •  Tvoření podstatných jmen pomocí koncovek
Slovní zásoba:

    •  Planeta Země
    •  Životní prostředí, odpad
    •  Počasí
Písemný projev: Esej
Komunikační situace: Diskuze

Průřezová témata

Globální aspekty životního prostředí.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Ekologie

2. ročník
Ekologie

přesahy z učebních bloků:

Kriminalita, porušování zákona
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

uplatňuje různé techniky čtení textu•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Předminulý čas prostý
    •  Nepřímá řeč
Slovní zásoba:

    •  Kriminalistika
    •  Koncovky podstatných jmen
    •  Složená podstatná jména
Kultura anglicky mluvících zemí: Velká Británie
Písemný projev: E-mail

Průřezová témata

Respektování zákona.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Lidská práva

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

2. ročník

Literatura
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Trpný rod přítomného času
    •  Trpný rod minulého času a předpřítomného času
Slovní zásoba:

    •  Literatura, styly
Kultura anglicky mluvících zemí:

    •  William Shakespeare
    •  Můj oblíbený spisovatel
Písemný projev: Neformální dopis
Komunikační situace: Domlouvání schůzky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Literatura a kultura

1. ročník
Literatura a kultura humanismu a
renesance

přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Prezentace v programu PowerPointPodmínkové věty

(kondicionály)

•

Prezentace v programu PowerPointTrpný rod•

Prezentace v programu PowerPointNepřímá řeč - změny

slovesných časů v

angličtině

•

Prezentace v programu PowerPointWilliam Shakespeare•

Prezentace v programu PowerPointZpůsobová slovesa II•

Prezentace v programu PowerPointBudoucí časy•

Prezentace v programu PowerPointPočasí a životní

prostředí

•

Pomůcky
Učebnice anglického jazykaMaturita Solutions

Pre-Intermediate 2nd

edition Student's Book

•

Pracovní cvičebnice anglického jazykaMaturita Solutions

Pre-Intermediate 2nd

edition Workbook

•

Poslechové nahrávkyMaturita Solutions

Pre-Intermediate 2nd

edition Class CDs

•

Časopis pro studenty anglického jazyka, který obsahuje materiály a didaktické

testy pro přípravu k maturitě.

Bridge•
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Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
3 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• 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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

• Komunikativní kompetence

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

• zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i

odborná témata

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí

nejméně v jednom cizím jazyce

• dosáhnout 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)

• Personální a sociální kompetence

• 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

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

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

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

zvažovat návrhy druhých

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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
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Učební osnovy

3. ročník

• 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

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a

své profesní cíle

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Vzhled a oblékání
Dotace učebního bloku: 19
Výsledky vzdělávání

Žák:
sdělí a zdůvodní svůj názor•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Opakování gramatických časů
    •  Slovesa, která nemohou být použita v průběhovém čase
    •  Slovesa s koncovkou „ing“ nebo infinitiv s „to“
Slovní zásoba:

    •  Oblečení a jeho popis
    •  Slovní zásoba nezbytná k popisu obrázků a fotografií
Odborná slovní zásoba: Česká kuchyně
Písemný projev: Psaní neformálního dopisu, ustálená slovní spojení
Komunikační situace: Popis a porovnávání obrázků

Průřezová témata

Člověk a jeho místo ve společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Literatura a kultura

3. ročník
Kultura

přesahy z učebních bloků:

 49
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 2.6.1



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.1.2  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

3. ročník

Vypravování, minulost
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru

•

používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Srovnání minulých časů
    •  Vazba „used to“
    •  Tvoření podstatných jmen ze sloves a přídavných jmen
Slovní zásoba:

    •  Vzpomínky
    •  Přídavná jména vyjadřující pocity
    •  Frázová slovesa
Odborná slovní zásoba:

    •  Příprava hlavního jídla
    •  Příprava polévek
Písemný projev: Vypravování

Průřezová témata

Změny života kolem nás.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

3. ročník
Poznávání dějin

přesahy z učebních bloků:

Svět práce
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Vztažné věty
    •  Tázací dovětky
Slovní zásoba:

    •  Frázová slovesa
    •  Práce a zaměstnání
    •  Vzdělání
    •  Má škola
Písemný projev: Formální dopis – žádost o zaměstnání
Komunikační situace: Pracovní pohovor

Průřezová témata

Různá povolání.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zdravý životní styl
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
sdělí a zdůvodní svůj názor•
zapojí se do hovoru bez přípravy•
zaznamená vzkazy volajících•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Srovnání minulého prostého a předpřítomného prostého času
    •  Předpřítomný čas průběhový
Slovní zásoba:

    •  Části lidského těla
    •  Idiomy
    •  Výrazy pro vyjádření času
    •  Zdraví a nemoci
Kultura anglicky mluvících zemí: Londýn - hlavní město Velké
Británie
Písemný projev: Propagační text

Průřezová témata

Zdraví člověka je ovlivněno zdravým
životním prostředím.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

4. ročník
Zásady správné výživy

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

3. ročník

Vyjadřování budoucnosti
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
zapojí se do hovoru bez přípravy•
používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Vyjadřování plánů do budoucnosti pomocí „will“, „going to“
a přítomného času průběhového
    •  Předbudoucí čas
    •  Nultý a první kondicionál, časové věty
    •  Vyjadřování budoucnosti pomocí „could“, „may“, „might“
Slovní zásoba:

    •  Moderní technologie
    •  Vyjadřování návrhů
    •  Kolokace typu sloveso-podstatné jméno
Odborná slovní zásoba:

    •  Příprava dezertů
    •  Příprava koktejlů
Písemný projev: Neformální dopis

Průřezová témata

Ttechnologie budoucnosti.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Informatika

3. ročník
Člověk, společnost a počítačové
technologie

přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Prezentace v programu PowerPointPřehled základních

slovesných časů v

angličtině

•

Prezentace v programu PowerPointLondýn•

Prezentace v programu PowerPointPovolání a kariéra•

Pomůcky
Učebnice anglického jazykaMaturita Solutions

Intermediate 2nd

edition Student's Book

•

Pracovní cvičebnice anglického jazykaMaturita Solutions

Intermediate 2nd

edition Workbook

•

Poslechové nahrávkyMaturita Solutions

Intermediate 2nd

edition Class CDs

•

Časopis pro studenty anglického jazyka, který obsahuje materiály a didaktické

testy pro přípravu k maturitě.

Bridge•
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Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
3 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

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

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí

nejméně v jednom cizím jazyce

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

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

lidí, přijímat radu i kritiku

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

• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,

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
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7.1.2  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

4. ročník

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

• 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 získaných informacím, být mediálně gramotní

Mýty a fakta
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
ověří si i sdělí získané informace písemně•
používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Modální slovesa „must have“, „might have“, „can’t have”
    •  Nepřímá řeč (kladné věty a otázky)
Slovní zásoba:

    •  Snadno zaměnitelná slova
    •  Složená podstatná jména
    •  Získávání informací  (vhodné otázky)
Kultura anglicky mluvících zemí: USA
Písemný projev: Formální dopis – žádost o informace
Komunikační situace: Získávání a předávání informací

Průřezová témata

Možný vývoj technologií v budoucnosti.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mezilidské vztahy
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjádří písemně svůj názor na text•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Stupňování přídavných jmen
    •  Druhý kondicionál
Slovní zásoba:

    •  Mezilidské vztahy
    •  Vyjadřování času
    •  Kombinace podstatných jmen s předložkou
Kultura anglicky mluvících zemí: Kanada
Písemný projev: Esej - vyjadřování pro a proti

Průřezová témata

Tolerance ve vztahu k ostatním.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Společnost

2. ročník
Svobodný přístup k informacím

přesahy z učebních bloků:
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7.1.2  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

4. ročník

Cestování
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí

•

ověří si i sdělí získané informace písemně•
používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Trpný rod
    •  Neurčitá zájmena „some-“, „any-“, „no-"
Slovní zásoba:

    •  Cestování, dovolená
    •  Frázová slovesa
Kultura anglicky mluvících zemí: Austrálie a Nový Zéland
Písemný projev: Popis místa
Komunikační situace: Řešení problémů při cestování

Průřezová témata

Poznávání jiných zemí, ochrana přírody a
kulturních hodnot.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Peníze a finance
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu

•

vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Třetí kondicionál
    •  Zvratná zájmena
Slovní zásoba:

    •  Peníze, nakupování
    •  Vazby předložka-podstatné jméno
Odborná slovní zásoba: Objednávání pokrmů z menu
Písemný projev: Esej - vyjádření názoru
Komunikační situace: Spekulování o obrázku, vyjadřování názoru

Průřezová témata

Správné zacházení s finančními prostředky.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

3. ročník
Platební styk

přesahy z učebních bloků:

Umění
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na
jednoduché dotazy publika

•

zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu

•

Učivo
Gramatické struktury:

    •  Výrazy „all“, „each“, „every“, „few“, „little“
    •  Přítomné příčestí
    •  Vazby s výrazy „so“ a „such“
Slovní zásoba:

    •  Umělecké disciplíny
    •  Složená podstatná jména
Odborná slovní zásoba: Příprava a prostírání stolů
Písemný projev: Recenze knihy

Průřezová témata

Místo kultury a umění v životě člověka.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Literatura a kultura

1. ročník
Obecná charakteristika literatury

přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Prezentace v programu PowerPointKanada•

Prezentace v programu PowerPointBritská historie•
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7.1.3  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

4. ročník

Prezentace v programu PowerPointAmerická historie•

Pomůcky
Učebnice anglického jazykaMaturita Solutions

Intermediate 2nd

edition Student's Book

•

Pracovní cvičebnice anglického jazykaMaturita Solutions

Intermediate 2nd

edition Workbook

•

Poslechové nahrávkyMaturita Solutions

Intermediate 2nd

edition Class CDs

•

Časopis pro studenty anglického jazyka, který obsahuje materiály a didaktické

testy pro přípravu k maturitě.

Bridge•

7.1.3  Anglický jazyk II.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1+1 1+1 1+1 1

Charakteristika předmětu
Cílem výuky druhého cizího jazyka je umožnit žákům získání základních vědomostí a kompetencí z dalšího

jazyka. Žáci si osvojí nezbytné základy gramatiky daného jazyka a základní slovní zásobu a frazeologii, aby

mohli komunikovat se zákazníkem. Zároveň se seznámí s odlišnostmi a zvyky další kultury, dokáže je vnímat

a respektovat.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka

    •  skupinová výuka v rámci jedné vyučovací hodiny, případně spojené bloky v rámci dvou vyučovacích hodin

    •  běžná nebo multimediální jazyková učebna

Metody výuky:

    •  vysvětlování gramatického učiva

    •  práce s textem, práce s učebnicí

    •  názorně demonstrační

    •  jiné (písemná cvičení, testy, rozhovor, diskuse, poslechy nahrávek, reálie)

    •  komplexní (projekce - multimediální prezentace, projektová výuka)

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení esejí, zkušebních testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení frazeologie, slovní zásoba, dialog na osvojené téma, prezentace zadaného tématu

    •  sebehodnocení žáků
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7.1.3  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
1+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

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

lidí, přijímat radu i kritiku

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

• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• 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

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• 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

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline

komunikace
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7.1.3  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

1. ročník

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

Úvod
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka

•

Učivo
Odlišnosti anglického a českého hláskového systému
Abeceda, hláskování jmen
Základní pozdravy a seznamovací fráze
Gramatické struktury - osobní zájmena, sloveso to be

Průřezová témata

Vhodné pozdravy, seznamovací fráze.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Výslovnost

přesahy z učebních bloků:

Jak se učit
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka

•

dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Základní pokyny pro práci ve třídě
Slovní zásoba týkající se školy, třídy, výuky
Barvy Základní číslovky 1 - 100
Základní konverzační fráze, seznamovací dialogy
Jména zemí a národů
Gramatické struktury - slovesa to be, to have (got), can, zkrácené
formy, tvoření otázky a záporu rozkaz, tvoření množného čísla
podstatných jmen, přivlastňovací a ukazovací zájmena

Průřezová témata

Vhodné pozdravy, seznamovací fráze,
navazování přátelství s příslušníky jiných
národů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Tvarosloví

přesahy z učebních bloků:

Přátelství, seznamování, zájmy
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka

•

Učivo
Zájmy, sport. Poslechy, dialogy
Předložky in, from
Psaní e-mailových zpráv Gramatické struktury - přítomný čas prostý
(zápor)

Průřezová témata

Navazování přátelství s příslušníky jiných
národů, zájem o jejich životní podmínky a
odlišný způsob života.

Občan v demokratické společnosti

Využívání internetu ke komunikaci.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.1.3  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

1. ročník

Osobní charakteristika
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Vlastnosti, schopnosti, záliby Denní program
Psaní osobního dopisu
Gramatické struktury - přítomný čas prostý (otázka), frekvenční
příslovce

Průřezová témata

Znát své schopnosti a možnosti.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Projevy prostě sdělovací

přesahy z učebních bloků:

Popis místa
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

Učivo
Poslech - telefonní rozhovory
Edinburgh, Londýn
Předložky místa
Gramatické struktury - vazba there is, there are

Průřezová témata

Právo na informace a přístup k historickým a
kulturním památkám.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

Cestování
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyplní jednoduchý neznámý formulář•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Popis počasí, dialogy o počasí
Gramatické struktury - přivlastňovací pád, přivlastňovací zájmena,
členy

Průřezová témata

Umění vyjít si vstříc a vzájemně si pomáhat.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Odborná slovní zásoba: názvy zeleniny a ovoce, mléčné výrobky,
pekařské výrobky

Průřezová témata

Znalost slovní zásoby týkající se daného
oboru.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

1. ročník
Úvod, základní pojmy

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

1. ročník

2. ročník
1+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

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

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• 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

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

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

zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline

komunikace
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Učební osnovy

2. ročník

• 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

Historie
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka

•

Učivo
Elizabeth I, poslech - hodina dějepisu
Slova ženského a mužského rodu
Rozvíjení písemných dovedností - psaní stručného životopisu

Gramatické struktury - minulý čas prostý, nepravidelná slovesa

Průřezová témata

Cesta ke svobodě a demokracii.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

3. ročník
Administrativní styl

přesahy z učebních bloků:

Oblíbené knihy a filmy
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

porozumí školním a pracovním pokynům•

Učivo
Poslech, reprodukce a psaní příběhů
Historická Británie - práce s textem

Gramatické struktury - minulý čas prostý (otázka,zápor), tázací
zájmena, frázová slovesa

Průřezová témata

Význam počítačů v osobním životě
současného člověka.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Literatura a kultura

3. ročník
Kultura

přesahy z učebních bloků:

Jídlo, nápoje, zdravý životní styl
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Odborná slovní zásoba: jídlo, pití, zdravá výživa Poskytování rad
Zdravý životní styl, fyzická aktivita Slova opačného významu

Gramatické struktury - počitatelnost podstatných jmen (some, any
a lot of)

Průřezová témata

Právo na zdravé životní a pracovní podmínky
a na lékařskou péči.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
Zdravotní tělesná výchova

přesahy z učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet
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Učební osnovy

2. ročník

Sport
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka

•

porozumí školním a pracovním pokynům•

Učivo
Druhy sportů, netradiční sporty Typické britské sporty
Komunikativní aktivity - dialogy o sportovních událostech
Popis obrázku se sportovní tematikou
Gramatické struktury - způsobová slovesa, tvoření příslovcí, otázky
na podmět a předmět

Průřezová témata

Význam sportu pro zdravou společnost.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
Zdravotní tělesná výchova
Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Dovolená, prázdniny
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

Učivo
Prázdninové aktivity
V recepci - dialogy
Orientace v budově, udávání směru
Osobní korespondence - pozdrav z prázdnin
Pozitivní a negativní přídavná jména

Gramatické struktury - přítomný čas průběhový, homofona
Odborná slovní zásoba - polévky

Průřezová témata

Respektování zásad ochrany životního
prostředí při turistice a cestování.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Projevy prostě sdělovací

přesahy z učebních bloků:

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání Učivo

Odborná slovní zásoba: druhy masa, uzenin
Jídla české kuchyně
Obsluha zákazníka, fráze

Průřezová témata

Profesionální přístup k zákazníkovi.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Administrativa

1. ročník
Archivace dokumentů

přesahy z učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet
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Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
1+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 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)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí

nejméně v jednom cizím jazyce

• dosáhnout 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)

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

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

lidí, přijímat radu i kritiku

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

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

uplatňování hodnot demokracie

• 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

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
SMILE verze 2.6.1 62



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.1.3  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

3. ročník

• 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

• 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 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

• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a

své profesní cíle

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline

komunikace

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

Rozdílnost kultur
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

Učivo
Kulturní zvláštosti různých zemí světa
Hudební nástroje
Život v Británii, zdvořilostní fráze
Časové předložky

Gramatické struktury - přítomný čas prostý a průběhový, odvozování
přídavných jmen

Průřezová témata

Respektování odlišností mezi národy.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Kultura, umění

přesahy z učebních bloků:

Móda, oblékání
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
Oblékání, vzhled
Fyzické vlastnosti, popis osoby

Gramatické struktury - 2. stupeň přídavných jmen

Průřezová témata

Právo vytvářet si vlastní styl oblékání při
respektování cítění jiných lidí.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

3. ročník

Povolání, významné osobností
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého
studijního oboru

•

rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
Atraktivní povolání, významné osobnosti kultury a sportu
Dávání návrhů
Psaní životopisu

Gramatické struktury - 3. stupeň přídavných jmen

Průřezová témata

Volba povolání odpovídajícího schopnostem
a povaze.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

3. ročník
Administrativní styl

přesahy z učebních bloků:

Dobrovolnické aktivity, práce  v zahraničí
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

Učivo
Charitativní činnost, finanční sbírky, sponzorování
Telefonování
Gramatické struktury - vazba going to, předložka for
Odborná slovní zásoba - moučníky, dezerty

Průřezová témata

Význam solidarity ve společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

3. ročník
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

Nakupování, obchody
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•

Učivo
Nakupování v obchodech a přes internet
Dámské a pánské oděvy, velikosti a ceny
Materiály, vzory, barvy, módní doplňky
Gramatické struktury - vyjádření budoucnosti pomocí will/won´t

Průřezová témata

Profesní chování při obsluze zákazníka.

Člověk a svět práce

Chování v různých situacích.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•
porozumí školním a pracovním pokynům•

Učivo
Odborná slovní zásoba: přílohy, bezmasá jídla, jídelní lístek,
předkrmy, hlavní jídla
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7.1.3  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Profesionální přístup k zákazníkovi.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

2. ročník
Přílohy a doplňky k jídlům
Bezmasá jídla

3. ročník
Příprava pokrmů studené kuchyně

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

4. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• 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

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

psaných a vhodně se prezentovat

• zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i

odborná témata

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí

nejméně v jednom cizím jazyce

• dosáhnout 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)

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
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7.1.3  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

4. ročník

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

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

zvažovat návrhy druhých

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,

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

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

• 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

Výpočetní technika, roboti
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru

•

rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

prokazuje faktické znalosti především o geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země

•

Učivo
Počítače, roboti, využití výpočetní techniky
Psaní reklamace na vadné zboží
Gramatické struktury - předpřítomný čas prostý, předložkové vazby
Odborná slovní zásoba: jídla české kuchyně

Průřezová témata

Využití internetu pro komunikaci.

Člověk a svět práce

Ochrana spotřebitele - možnost reklamace
vadného výrobku.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Česká a regionální kuchyně

přesahy z učebních bloků:
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

4. ročník

Vesmír, úvahy o možnostech mimozemského života
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•

Učivo
Fakta o vesmíru, vesmírný výzkum, otázky mimozemského života
Vyjadřování osobního názoru
Popis místa
Gramatické struktury - předpřítomný čas, nepravidelná slovesa,
frázová slovesa, používání so, not, neither

Průřezová témata

Ochrana životního prostředí naší planety.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•

Učivo
Vyřizování stížností, omluvy, způsoby placení
Procvičování dialogů se zákazníkem

Průřezová témata

Profesionální přístup k zákazníkovi.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Nácvik obsluhy v kavárně, vinárně a
ostatních společenskozábavních
střediscích

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Organizační struktura v ubytovacích
provozech
Služby v ubytovacích provozech
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

7.1.4  Německý jazyk I.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

3 3 3 3

Charakteristika předmětu
Vyučování v CNJ I. připravuje žáky k účasti na komunikaci. Rozšiřuje jejich znalosti o světě, přispívá

k formování jejich osobnosti.

Učí je respektu k jiné kultuře, schopnosti užívat cizí jazykové prostředky a dorozumět se tak s cizími mluvčími.

Žáci komunikují v rámci základních témat, pracovat s cizojazyčným textem, pracovat se slovníky

a cizojazyčnými tiskovinami, vnímat odlišnosti různých kultur.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka

    •  skupinová výuka v rámci jedné vyučovací hodiny, případně spojené bloky v rámci dvou vyučovacích hodin

    •  běžná nebo multimediální jazyková učebna

Metody výuky:

    •  vysvětlování gramatického učiva

    •  práce s textem, práce s učebnicí

    •  názorně demonstrační
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

    •  jiné (písemná cvičení, testy, rozhovor, diskuse, poslechy nahrávek, reálie)

    •  komplexní (projekce - multimediální prezentace, projektová výuka)

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení esejí, zkušebních testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení frazeologie, slovní zásoba, dialog na osvojené téma, prezentace zadaného tématu

    •  sebehodnocení žáků

Občan v demokratické společnosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

1. ročník
3 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),

pořizovat si poznámky

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

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

psaných a vhodně se prezentovat

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

Familie
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Popis rodiny a rodinných vztahů, bydlení
Spojka weil
Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou ve větě
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Žák umí popsat sebe, svou rodinu, rodinné
příslušníky a vztahy mezi sebou navzájem,
rodinný stav.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Společnost
Rodina

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Rodina

Zu Hause
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Vyjadřování lítosti, prosby, díků, zloby
Předložky se 3. a 4. pádem
Faktitivní slovesa

Průřezová témata

Žák umí vyjádřit lítost, prosbu, dík, zlobu, a
to jak ústně, tak i písemně.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Guten Appetit
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
V restauraci, soukromé pozvání
Přivlastňovací zájmena

Průřezová témata

Žák si dokáže v restauraci najít místo,
objednat, reklamovat jídlo, zaplatit a
zhodnotit situaci.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Společnost

Potraviny a výživa

Úvod, základní pojmy

přesahy z učebních bloků:

Technologie

1. ročník
Polévky

Arbeitswelt
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce•

Učivo
Hledání práce, telefonování
Podmiňovací způsob slovesa sollen
Spojka wenn, vedlejší věta
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Žák umí vyhledat a použít telefonní číslo,
vést telefonní rozhovor. Dokáže dávat rady a
zhodnotit situaci.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Společnost

přesahy z učebních bloků:

Sport
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce•

Učivo
Vyjadřování vlastního názoru
Reflexivní slovesa
Slovesné vazby, zájmenná příslovce

Průřezová témata

Žák je schopen požádat o informace, vyjádřit
svůj názor, zeptat se na zájmy a přání druhé
osoby.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ausbildung
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Školství
Préteritum způsobových sloves
Spojka dass

Průřezová témata

Žák má povědomí o systému školství u nás i
v Německu, povypráví svůj životopis.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Feste
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Dárky, doporučení
Přivlastňovací zájmena

Průřezová témata

Žák je schopen vyjmenovat nejčastější
svátky a oslavy, které se v průběhu roku
slaví, dokáže popsat jejich průběh.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Kultura, umění
Rodina

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

1. ročník

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 26
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Odborná slovní zásoba - polévky, základní druhy masa, přílohy
Povolání kuchaře a číšníka
Provozovny veřejného stravování
Placení v pohostinství

Průřezová témata

Na základě probrané odborné slovní zásoby
dokáže přeložit nebo sestavit jednoduché
názvy základních pokrmů, dokáže s pomocí
slovníku přeložit i složitější recepty, je
schopen reagovat na základní fráze ve styku
s hostem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

1. ročník
Receptury a odborná literatura
Polévky

Stolničení

Společenské chování a vystupování
obsluhujících

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
3 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),

pořizovat si poznámky

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

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

psaných a vhodně se prezentovat

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích
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Učební osnovy

2. ročník

Am Wochenende
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

Učivo
Volný čas, vyjadřování přání a návrhů
Spojka trotzdem
Konjunktiv

Průřezová témata

Žák umí vyjmenovat a blíže povyprávět o
aktivitách ve volném čase - o kultuře,
přírodě, sportu, je schopen vyjádřit a přijmout
nebo odmítnout návrh.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Warenwelt
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

Učivo
Hodnocení zboží, názor
Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém
Stupňování příslovcí

Průřezová témata

Žák umí popsat a ohodnotit zboží, které chce
koupit, umí požádat o pomoc v obchodě.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Kommunikation
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

Učivo
Dopis, SMS, internet
Trpný rod
Skloňování přídavných jmen po členu určitém
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Žák je schopen napsat e-mail, SMS,dopis,
poslat balík, napsat správně adresu,
vyhledávat informace na internetu.

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Unterwegs
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

Učivo
Popis cesty, dopravní prostředky
Místní předložky
Spojka deshalb

Průřezová témata

Žák umí popsat cestu, umí se zeptat na
cestu vyjmenuje různé dopravní prostředky.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Reisen
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

Učivo
Cestovní kancelář, písemné pozvání
Místní, časové předložky
Skloňování přídavných jmen bez členu

Průřezová témata

Žák si umí rezervovat místo, zeptá se na
základní informace ohledně zájezdu, umí
vytvořit písemné pozvání.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Občanská společnost

přesahy z učebních bloků:
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

2. ročník

Geld
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

Učivo
Možnosti placení v bance
Nepřímé otázky

Průřezová témata

Žák zná slovní zásobu, která se týká
ukládání, vyzvednutí nebo převodu peníze,
dokáže zaplatit kreditní kartou.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Občanská společnost

přesahy z učebních bloků:

Lebensstationen
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

Učivo
Dětství, dospělost, stáří
Opakování gramatických jevů

Průřezová témata

Žák umí popsat jednotlivá životní období,
soužití mezi starší a mladší generací.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Občanská společnost

přesahy z učebních bloků:

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 28
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

Učivo
Odborná slovní zásoba - drůbeží maso
- různé druhy masa
- recept
- přílohy

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

2. ročník
Maso a masné výrobky

Technologie

Příprava pokrmů z hovězího masa
Příprava pokrmů z telecího masa

přesahy z učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

2. ročník

3. ročník
3 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),

pořizovat si poznámky

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

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

psaných a vhodně se prezentovat

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

Alltag
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace

•

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
vyjadřuje se téměř bezchybně  v běžných, předvídatelných
situacích

•

pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Popis dne, životní příběh
Spojka als
Préteritum, plusquamperfektum

Průřezová témata

Žák je schopen povyprávět svůj životopis,
umí popsat svůj pracovní den, včetně
volného času.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

3. ročník

Unterhaltung
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Volný čas, koníčky, popis osob
Spojka obwohl
Vztažné zájmeno a vztažná věta

Průřezová témata

Žák popíše svůj volný čas, umí vyjmenovat
své záliby, popíše vzhled a charakter osob,
je schopný vyjádřit protikladný názor.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

3. ročník
Plavání

Zdravověda

Duševní hygiena a rozvoj osobnosti

přesahy z učebních bloků:

Fit bleiben
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
vyjadřuje se téměř bezchybně  v běžných, předvídatelných
situacích

•

vyplní jednoduchý neznámý formulář•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Tipy pro zdraví, u lékaře
Genitiv
Pasiv

Průřezová témata

Žák umí popsat lidské tělo, umí vyjmenovat
potraviny, které jsou vhodné i nevhodné k
výživě, popíše své zdravotní problémy.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zdravověda

3. ročník
Činitelé ovlivňující zdraví

přesahy z učebních bloků:

Sprachen
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

vyjadřuje se téměř bezchybně  v běžných, předvídatelných
situacích

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Studium cizích jazyků
Spojka wenn
Předložka wegen
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Žák dokáže zdůvodnit, proč se učí cizím
jazykům, při rozhovoru se dokáže zeptat na
neznámý výraz a reaguje.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Beruf
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

vyplní jednoduchý neznámý formulář•
zaznamená vzkazy volajících•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Povolání, životopis, žádost o práci
Infinitiv s zu

Průřezová témata

Žák dokáže napsat svůj životopis a žádost o
práci, je schopen si telefonicky domluvit
pracovní pohovor.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

3. ročník
Rozmanitost soudobého světa

přesahy z učebních bloků:

Kundenwuensche
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace

•

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

vyjadřuje se téměř bezchybně  v běžných, předvídatelných
situacích

•

pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Přání zákazníků, rozhovory v obchodech
Um zu + infinitiv, spojka damit
Statt zu, ohne zu + infinitiv

Průřezová témata

Žák je schopen vést rozhovor v roli
zákazníka i prodávajícího, popíše své přání i
nabízené zboží.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Wohnen
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace

•

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Zařízení bytu, domu, vyjádření kritiky
Dvoučlenné spojky
Konjunktiv II
Spojka trotz + genitiv
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Žák umí popsat byt, dům, jeho zařízení, je
schopen vyjádřit svůj obdiv a naopak i kritiku.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 29
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

vyjadřuje se téměř bezchybně  v běžných, předvídatelných
situacích

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Odborná slovní zásoba - druhy těsta
- nádobí
- ryby, druhy úprav
- ovoce, zelenina

Průřezová témata

Ovládá odbornou slovní zásobu nutnou pro
uplatnění se v oboru.

Občan v demokratické společnosti

Dokáže se slovníkem přeložit i složité
receptury, sestaví celý jídelní lístek včetně
hesel.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

3. ročník
Nápoje

Technologie

Příprava teplých předkrmů
Odborný výcvik

Úvod - výroba pokrmů

přesahy z učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů z vepřového masa
Příprava pokrmů ze skopového,
jehněčího, kůzlečího a králičího masa
Příprava pokrmů z mletých mas
Příprava pokrmů z drůbeže
Příprava pokrmů z ryb, korýšů,
měkkýšů a obojživelníků
Příprava pokrmů ze zvěřiny
Minutové pokrmy
Speciální příprava pokrmů
Příprava pokrmů studené kuchyně
Příprava teplých předkrmů

Hotelový a restaurační provoz

Organizace hotelu
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení
Organizační struktura v restauračním
průmyslu
Pracovníci ve stravovacích provozech
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

4. ročník
3 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),

pořizovat si poznámky

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

4. ročník

• 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

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

psaných a vhodně se prezentovat

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

Unter Freunden
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

vyjadřuje se téměř bezchybně  v běžných, předvídatelných
situacích

•

vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Vztahy, aktivity s přáteli
Spojka falls
Vztažná věta
Zpodstatnělá přídavná jména

Průřezová témata

Žák umí navázat kontakt, vztah, nabídnout
tykání, popíše aktivity se svými přáteli,
popíše svého partnera a jeho charakter.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Technik
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

sdělí a zdůvodní svůj názor•
vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
ověří si i sdělí získané informace písemně•
vyjádří písemně svůj názor na text•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Na pracovišti, kolegiální vztahy
Návod k použití
Spojky ve vedlejší větě časové
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Žák rozumí návodům k použití různých
technických přístrojů,dokáže si vyhledat
pomoc na internetu, umí požádat o radu
nebo nabídnout pomoc.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Produkt
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

sdělí a zdůvodní svůj názor•
vyjadřuje se téměř bezchybně  v běžných, předvídatelných
situacích

•

vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Nákup, reklamace
Reklama, inzerát
Vedlejší věta se spojkou was, wo
Zdvojené spojky souřadicí

Průřezová témata

Žák je schopen reklamovat zboží a zdůvodnit
své jednání a naopak v roli prodavače přijme
zboží zpět a vyjádří politování, je schopen
porozumět reklamnímu letáku.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mit Menschen
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

sdělí a zdůvodní svůj názor•
vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Zvyky a obyčeje
Budoucí čas
Předložky se 2. pádem
Spojka da

Průřezová témata

Žák má povědomí o zvycích, umí vyjádřit
omluvu, omluvu přijmout.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.1.4  Německý jazyk I.

Učební osnovy

4. ročník

Rat und Hilfe
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

sdělí a zdůvodní svůj názor•
vyjadřuje se téměř bezchybně  v běžných, předvídatelných
situacích

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Žádost o pomoc, informaci, poskytnutí informace
Časové spojky bis, seitdem, seit
Věta hlavní

Průřezová témata

Žák je schopen požádat o informace, o
pomoc a naopak dokáže nabídnout pomoc a
radu, najít řešení.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Politik und Historie
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

sdělí a zdůvodní svůj názor•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
ověří si i sdělí získané informace písemně•
vyjádří písemně svůj názor na text•

Učivo
Kapitoly z dějepisu německy mluvících zemí
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Příčestí minulé
Trpný rod sloves v minulém čase

Průřezová témata

Žák má povědomí o historii a politice
německy hovořících zemí, dokáže zhodnotit
a srovnat se situací u nás.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Demokracie a diktatura

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Demokracie a diktatura

Zu Hause in der Welt
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

sdělí a zdůvodní svůj názor•
vyjadřuje se téměř bezchybně  v běžných, předvídatelných
situacích

•

Učivo
Cestování, zeměpisné informace
Zeměpisné názvy
Mapa
Naše vlast

Průřezová témata

Žák je schopen vyprávět o německy
mluvících zemích i o České republice ze
zeměpisného hlediska, ukáže na mapě
důležitá města, řeky, pohoří...

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.1.5  Německý jazyk II.

Učební osnovy

4. ročník

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 24
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého
studijního oboru

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem

•

Učivo
Odborná slovní zásoba - saláty, omáčky
- recepty, moučná jídla
- vaječná jídla, pečivo, menu
- koření, houby, nápoje, v obsluze

Průřezová témata

Ovládá veškerou odbornou slovní zásobu
nutnou pro uplatnění se v oboru. Dokáže se
slovníkem přeložit i složité receptury, sestaví
celý jídelní lístek včetně hesel.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Příprava moučníků a nápojů
Pokrmy zahraničních kuchyní

Odborný výcvik

Studená kuchyně

přesahy z učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Příprava moučníků a nápojů
Pokrmy zahraničních kuchyní

Hotelový a restaurační provoz

Hlavní úkoly a činnosti ubytovacích
provozů
Organizační struktura v ubytovacích
provozech
Služby v ubytovacích provozech
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

7.1.5  Německý jazyk II.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1+1 1+1 1+1 1

Charakteristika předmětu
Výuka druhého cizího jazyka si klade za cíl umožnit žákům získat základní vědomosti a kompetence z dalšího

jazyka. Výuka je nastavena tak, aby žák ovládl základní slovní zásobu a frazeologii z daného jazyka a mohl

komunikovat se zákazníkem. Zároveň může porovnávat odlišnosti a zvyky další kultury, vnímat je a respektovat.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka

    •  skupinová výuka v rámci jedné vyučovací hodiny, případně spojené bloky v rámci dvou vyučovacích hodin

    •  běžná nebo multimediální jazyková učebna

Metody výuky:

    •  vysvětlování gramatického učiva

    •  práce s textem, práce s učebnicí

    •  názorně demonstrační

    •  jiné (písemná cvičení, testy, rozhovor, diskuse, poslechy nahrávek, reálie)

    •  komplexní (projekce - multimediální prezentace, projektová výuka)

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení esejí, zkušebních testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace
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Učební osnovy

    •  ústní zkoušení frazeologie, slovní zásoba, dialog na osvojené téma, prezentace zadaného tématu

    •  sebehodnocení žáků

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

1. ročník
1+1 týdně, V

Německá výslovnost
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Seznámení s německou výslovností a pravopisem
Nácvik čtení
Fráze při seznamování

Průřezová témata

Žák má povědomí o německé výslovnosti a
odlišnostech pravopisu, umí přečíst
jednoduchý text.

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mein Name
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•

Učivo
Základní pozdravy
Rozloučení
Písmena německé abecedy
Časování sloves
Osobní zájmena
Slovosled

Průřezová témata

Žák rozezná různé typy pozdravů při setkání,
při loučení, rozliší oficiální, přátelské a
krajové pozdravy. Dokáže rozeznat osobní
údaje na vizitkách. Umí doplnit do formuláře
své osobní údaje. Umí vyjádřit v hovoru
základní fráze o svém původu, bydlišti,
adresu, telefonní číslo.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Společnost

přesahy z učebních bloků:

Familie und Freunde
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•

Učivo
Údaje o osobě
Dotazy na osobu
Základní číslovky
Rodinné vztahy
Zájmena osobní a přivlastňovací
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7.1.5  Německý jazyk II.

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Rozumí jednoduchým otázkám na jméno,
bydliště, umí představit rodinné příslušníky,
přátele, zeptá se na adresu jiných osob.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Rodina

přesahy z učebních bloků:

Essen und Trinken
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•

Učivo
Základní druhy potravin
Množství a cena
Číslovky v cenách
Člen neurčitý, určitý a záporný
Množné číslo

Průřezová témata

Žák dokáže pojmenovat základní druhy
potravin a je schopen nakoupit.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

1. ročník
Potraviny rostlinného původu

Wohnen
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Popis bytu, barvy, hodnocení
Vyšší číslovky
Přídavné jméno v přísudku
Zápor

Průřezová témata

Žák rozumí jednoduchým inzerátům na
pronájem nebo prodej bytu a domu, umí
popsat byt, zná základní barvy a slovní
zásobu spojenou s vybavením domácnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mein Tag
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Časové údaje
Popis dne
Slovesa s odlučitelnou předponou
Předložky v časových údajích

Průřezová témata

Žák se umí zeptat na cestu, adresu, vyjádřit
čas a zeptat se na něj, hovořit o náplni
všedního dne a víkendu.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
1+1 týdně, V

Úvod
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

Učivo
Opakování a procvičování gramatických jevů a slovní zásoby.

Průřezová témata

Žák si připomněl gramatické jevy a slovní
zásobu probíranou v 1. ročníku.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Freizeit
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Záliby
Počasí
Skloňování podstatných jmen ve 4. pádu
Odpověď na zjišťovací otázky
Nepravidelné sloveso

Průřezová témata

Žák rozumí jednodušší formulaci předpovědi
počasí, je schopen přečíst předpověď v
novinách nebo na internetu.

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Lernen
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
Vyjadřování názoru
Způsobová slovesa
Větný rámec
Perfektum

Průřezová témata

Žák rozumí jednoduchým textům z běžného
života, dokáže napsat jednoduchou e-
mailovou zprávu, dopis.

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

2. ročník

Beruf und Arbeit
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

Učivo
Povolání
Vzdělání
Préteritum pomocných sloves
Časové předložky

Průřezová témata

Žák dokáže požádat o informaci, rozumí
inzerátům z oblasti hledání pracovního
místa, umí označit a popsat své povolání,
popíše své povinnosti.

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Stadt
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
Časové údaje
V hotelu
Způsobová slovesa
Rozkazovací způsob

Průřezová témata

Žák zvládne poradit cizinci s orientací v
neznámém městě, umí se orientovat v
jízdních řádech, dokáže požádat o pomoc a
informace.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Občanská společnost

přesahy z učebních bloků:

Gesundheit
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
Nemoci, u lékaře
Přivlastňovací zájmena
Další způsobová slovesa

Průřezová témata

Žák dokáže vyjádřit jednoduché fráze
související ze zdravím a nemocemi, objedná
se k lékaři.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

2. ročník

An der Karte
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
Orientace
Popis cesty
Jízdenky
Prostorové předložky

Průřezová témata

Žák rozumí jednoduchým pokynům průvodce
na zájezdu, zorientuje se podle tabulí v
obchodním centru, vyplní údaje na recepci v
hotelu a zeptá se na informace, umí
jednoduché zákaznické fráze potřebné při
nákupu.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

2. ročník
Potraviny živočišného původu

Technologie

Omáčky a aspiky
Přílohy a doplňky k jídlům
Příprava pokrmů z telecího masa

3. ročník
1+1 týdně, V

Úvod
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Opakování a procvičování gramatických jevů a slovní zásoby.

Průřezová témata

Žák si připomněl gramatické jevy a slovní
zásobu probíranou v 1. a 2. ročníku.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

3. ročník

Der Kunde
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
vyplní jednoduchý neznámý formulář•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Služby, zákazník
Časové předložky
Konjunktiv

Průřezová témata

Zvládá domluvu zákazník X obsluhující,
dokáže poradit nebo naopak v roli zákazníka
rozumí prodavači.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Kleidung
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
Druhy oblečení
Ukazovací zájmena
Stupňování příslovcí
Osobní zájmeno ve 3. pádě

Průřezová témata

Zná základní názvy oděvních součástí,
obchodů s oděvy, umí si oblečení v obchodě
vyžádat, zeptat se na cenu, kvalitu atd.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Feste
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Blahopřání
Pozvánka
Dopis
Řadové číslovky
Osobní zájmeno ve 4. pádu

Průřezová témata

Umí ústně i písemně formulovat blahopřání,
pozvat přátele na oslavu. Umí vytvořit větu s
odůvodněním.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

3. ročník
Rozmanitost soudobého světa

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

3. ročník

Familie
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Popis rodiny a rodinných vztahů, bydlení
Spojka weil
Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou ve větě

Průřezová témata

Žák umí popsat sebe, svou rodinu, rodinné
příslušníky a vztahy mezi sebou navzájem,
rodinný stav.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zu Hause
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Vyjadřování lítosti, prosby, díků, zloby
Předložky se 3. a 4. pádem
Faktitivní slovesa

Průřezová témata

Žák umí vyjádřit lítost, prosbu, dík, zlobu, a
to jak ústně, tak i písemně.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Guten Appetit
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
dodržuje základní pravopisné normy  v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
V restauraci, soukromé pozvání
Přivlastňovací zájmena

Průřezová témata

Žák si dokáže v rastauraci najít místo,
objednat, reklamovat jídlo, zaplatit a
zhodnotit situaci.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

3. ročník
Nápoje

Hotelový a restaurační provoz

Pracovníci ve stravovacích provozech
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7.1.5  Německý jazyk II.

Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
1 týdně, V

Úvod
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Opakování a procvičování gramatických jevů a slovní zásoby.

Průřezová témata

Žák si připomněl gramatické jevy a slovní
zásobu probíranou v 1. a 2. ročníku.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Arbeitswelt
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby

•

Učivo
Hledání práce, telefonování
Podmiňovací způsob slovesa sollen
Spojka wenn, vedlejší věta

Průřezová témata

Žák umí vyhledat a použít telefonní číslo,
vést telefonní rozhovor. Dokáže dávat rady a
zhodnotit situaci.

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sport
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Vyjadřování vlastního názoru
Reflexivní slovesa
Slovesné vazby, zájmenná příslovce
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7.1.6  Ruský jazyk II.

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Žák je schopen požádat o informace, vyjádřit
svůj názor, zeptat se na zájmy a přání druhé
osoby.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

4. ročník
Atletika
Gymnastika
Sportovní hry
Plavání

přesahy z učebních bloků:

Ausbildung
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•

Učivo
Školství
Préteritum způsobových sloves
Spojka dass

Průřezová témata

Žák má povědomí o systému školství u nás i
v Německu, povypráví svůj životopis.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Feste
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Dárky, doporučení
Přivlastňovací zájmena

Průřezová témata

Žák je schopen vyjmenovat nejčastější
svátky a oslavy, které se v průběhu roku
slaví, dokáže popsat jejich průběh.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7.1.6  Ruský jazyk II.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1+1 1+1 1+1 1

Charakteristika předmětu
Ve vyučovacím předmětu Ruský jazyk si žáci osvojí azbuku, gramatické jevy, základní slovní zásobu

k tematickým okruhům. Zvládnou komunikovat na daná témata se správnou výslovností. Užívají odborné

termíny, které budou správně využívat v ústním i písemném projevu.

Odbornou slovní zásobu využijí v komunikaci se zákazníkem.

Seznámí se s tradicemi a kulturou daného národa.

 91
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 2.6.1



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.1.6  Ruský jazyk II.

Učební osnovy

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka

    •  skupinová výuka v rámci jedné vyučovací hodiny, případně spojené bloky v rámci dvou vyučovacích hodin

    •  běžná nebo multimediální jazyková učebna

Metody výuky:

    •  vysvětlování gramatického učiva

    •  práce s textem, práce s učebnicí

    •  názorně demonstrační

    •  jiné (písemná cvičení, testy, rozhovor, diskuse, poslechy nahrávek, reálie)

    •  komplexní (projekce - multimediální prezentace, projektová výuka)

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení esejí, zkušebních testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení frazeologie, slovní zásoba, dialog na osvojené téma, prezentace zadaného tématu

    •  sebehodnocení žáků

Občan v demokratické společnosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

1. ročník
1+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

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

psaných a vhodně se prezentovat

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí

nejméně v jednom cizím jazyce

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
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7.1.6  Ruský jazyk II.

Učební osnovy

1. ročník

Úvod do studia ruského jazyka
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•

Učivo
Zvuková a gramatická stránka jazyka
Seznámení s azbukou

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Fonetika
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•

Učivo
Zvláštnosti ruského přízvuku
Intonace tázacích a oznamovacích vět

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Gramatika
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
Skloňování podstatných a přídavných jmen
Osobní a přivlastňovací zájmena
Číslovky základní a řadové, jejich zvláštnosti

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Tvarosloví

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Pravopis
Tvarosloví

Lexikologie
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
Slovní zásoba k tematickým okruhům
Představování
Seznamování
Zájmy
Rodina, rodinné vztahy

Průřezová témata

Navazování přátelství s příslušníky jiných
národů, zájem o jejich životní styl.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.1.6  Ruský jazyk II.

Učební osnovy

1. ročník

Syntax
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka

•

Učivo
Struktura věty, shody a rozdíly s češtinou
Základní spojovací výrazy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Syntax

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Syntax

2. ročník
1+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• 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 ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí

nejméně v jednom cizím jazyce

• dosáhnout 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)

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
SMILE verze 2.6.1 94



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.1.6  Ruský jazyk II.

Učební osnovy

2. ročník

Gramatika
Dotace učebního bloku: 25
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
Skloňování podstatných jmen
Řadové číslovky
1. a 2. časování
Zvratná slovesa
Minulý čas
Vyjádření vykání
Předložkové vazby odlišné od češtiny

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Pravopis a tvarosloví

přesahy z učebních bloků:

Lexikologie
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru

•

Učivo
Slovní zásoba k vybraným tematickým okruhům
Volný čas
Ve škole
Životopis

Průřezová témata

Nutnost osvojení si odborné terminologie a
její využití v profesní oblasti, komunikaci s
hostem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Tvorba slov
Projevy prostě sdělovací

přesahy z učebních bloků:

Syntax
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti

•

používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib

•

Učivo
Stavba složitého souvětí
Shody a rozdíly s češtinou
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7.1.6  Ruský jazyk II.

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Syntax

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Syntax

Sémantika
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru

•

řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti

•

používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib

•

Učivo
Práce s odborným textem
Rozšiřující texty (Studium, Jazykové kurzy, Školní léta A. S. Puškina)
Využívání jazykových příruček a slovníků

Průřezová témata

Seznámení s reáliemi daného národa,
možnost srovnání.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Informatika

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
1+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• 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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

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

psaných a vhodně se prezentovat

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí

nejméně v jednom cizím jazyce
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7.1.6  Ruský jazyk II.

Učební osnovy

3. ročník

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

Gramatika
Dotace učebního bloku: 25
Výsledky vzdělávání

Žák:
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace

•

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru

•

vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Učivo
Časování sloves jet, moci, zeptat se
Infinitivní věty
1. a 2. pád č. j. podstatných jmen
Životná a neživotná podstatná jména
Nesklonná podstatná jména
Vazby s předložkami

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

3. ročník
Pravopis a tvarosloví

přesahy z učebních bloků:

Lexikologie
Dotace učebního bloku: 25
Výsledky vzdělávání

Žák:
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace

•

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

sdělí a zdůvodní svůj názor•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru

•

vyplní jednoduchý neznámý formulář•
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí

•

Učivo
Slovní zásoba k tématům
Orientace ve městě
Obchodní centrum
Odborná slovní zásoba
Základní fráze při obsluze hosta
Názvy jídel a nápojů

Průřezová témata

Nutnost osvojení odborné slovní zásoby a
její využití v praxi.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

3. ročník
Pravopis a tvarosloví
Odborný styl

přesahy z učebních bloků:

Syntax
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
sdělí a zdůvodní svůj názor•
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru

•

zapojí se do hovoru bez přípravy•
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí

•

Učivo
Spojovací výrazy
Stavba souvětí
Shody a rozdíly s češtinou
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7.1.6  Ruský jazyk II.

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

3. ročník
Syntax

přesahy z učebních bloků:

Sémantika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace

•

rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
zapojí se do hovoru bez přípravy•
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí

•

Učivo
Práce s odborným textem a časopisy
Texty k problematice
Zajímavá místa našeho hlavního města
Historické památky Moskvy

Průřezová témata

Možnost seznámit se s novými informacemi
o dané zemi. Využití odborné slovní zásoby
pro svou profesi.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

3. ročník
Odborný styl
Práce s textem

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• 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; 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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• 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

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

psaných a vhodně se prezentovat
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7.1.6  Ruský jazyk II.

Učební osnovy

4. ročník

• 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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí

nejméně v jednom cizím jazyce

• dosáhnout 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)

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

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

Gramatika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjadřuje se téměř bezchybně  v běžných, předvídatelných
situacích

•

vyjádří písemně svůj názor na text•
používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek

•

Učivo
Shrnutí učiva
Skloňování podstatných jmen
1. a 2. časování
Vazby s předložkami

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

4. ročník
Jazykové dovednosti

přesahy z učebních bloků:

Lexikologie
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjadřuje se téměř bezchybně  v běžných, předvídatelných
situacích

•

dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače

•

vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu

•

vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí

•

používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek

•

Učivo
Slovní zásoba k tématům
Historické památky a zajímavá místa Prahy a Moskvy
Odborná slovní zásoba
Stravování a obsluha
Sestavování jídelního lístku
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7.2  Společenskovědní vzdělávání

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Využití odborné slovní zásoby, profesionální
přístup k zákazníkovi.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

4. ročník
Odborný styl
Práce s textem a získávání informací

Potraviny a výživa

Praktické sestavování JL

přesahy z učebních bloků:

Sémantika
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na
jednoduché dotazy publika

•

dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače

•

zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu

•

prokazuje faktické znalosti především o geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země

•

Učivo
Práce s odborným textem, časopisy
Využívání slovníků

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

4. ročník
Práce s textem a získávání informací

přesahy z učebních bloků:

Charakteristika oblasti
.

Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní a odpovědný

život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové

orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě

nejen pro vlastní prospěch, ale též

pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím žáků pomůže posoudit současnost, uvědomit si

vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:

− využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a

různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i filozoficko-etického rozhodování,

hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a sociálního charakteru;

− získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených slovy), z ikonických

textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů (např. film);

− formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické ekonomické a

etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery.

Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí a

hodnot:

− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně;

− cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování;

preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky

(korupce, kriminalita,…), jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi,

respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;

− kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat;

− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;

7.2  Společenskovědní vzdělávání
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy

oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické,

náboženské a jiné nesnášenlivosti;

− cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje;

− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se zanechat po sobě

něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;

− chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v diskusi s jinými

lidmi i se sebou samým odpovědi.

Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu

pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K této dobré přípravě je samozřejmě třeba vybraných vědomostí a

dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci historického vědomí (především v dějinách 20. století), dále také

ke kultivaci politického, sociálního, právního a ekonomického vědomí žáků a k posilování jejich mediální a

finanční gramotnosti.

7.2.1  Občanská nauka

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 1 1 0+1

Charakteristika předmětu
Cílem občanské nauky v odborném školství je připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické

společnosti. Směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi

a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro

veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, aby žáci dokázali lépe poznat jejich současnost, aby rozeznali

vlastní identitu, kriticky mysleli, nenechali s sebou manipulovat  a co nejvíce byli schopni posoudit svět, v němž

žijí.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  návštěva muzea spojená s probíraným tématem

 

Metody výuky:

    •  vyprávění učitele

    •  výklad učitele

    •  práce s textem

    •  rozhovor

    •  aktivizující metody

    •  názorně-demonstrační metody

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků, referáty

    •  hodnocení skupinové práce

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

Občan v demokratické společnosti

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

• 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

• Komunikativní kompetence

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

psaných a vhodně se prezentovat

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

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

lidí, přijímat radu i kritiku

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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 tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu

Společnost
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje současnou českou společnost, její etnické a
sociální složení

•

Učivo
Současná společnost
Společenské skupiny
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Charakterizuje současnou českou
společnost, její etnické a sociální složení.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Národní jazyk

Německý jazyk I.

Familie
Guten Appetit
Arbeitswelt

Německý jazyk II.

Mein Name
Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk ve společnosti

Administrativa

1. ročník
Psychologické aspekty prodeje,
profesní komunikace

Stolničení

Společenské chování a vystupování
obsluhujících

Anglický jazyk I.

4. ročník
Mezilidské vztahy

Informatika

3. ročník
Člověk, společnost a počítačové
technologie

Kultura, umění
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění•

Učivo
Hmotná a duchovní kultura
Funkce kultury
Různosti kultur

Průřezová témata

Vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Literatura a kultura

1. ročník
Literatura a kultura starověku
Literatura a kultura středověku
Literatura a kultura humanismu a
renesance
Baroko, klasicismus, osvícenství,
preromantismus
Národní obrození
Romantismus

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

3. ročník
Rozdílnost kultur

Německý jazyk I.

1. ročník
Feste

Občanská nauka

4. ročník
Kultura

Výběrový seminář I.

Člověk ve společnosti
Anglický jazyk I.

1. ročník
Kultura a film
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

1. ročník

Společenské vrstvy
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých demokraciích,
uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální

•

objasní význam solidarity a dobrých vztahů v komunitě•
debatuje o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasní
příčiny migrace lidí

•

Učivo
Sociální útvary
Sociální nerovnost a chudoba
Elity a jejich úloha
Migrace, migranti, azylanti

Průřezová témata

Popíše sociální nerovnost a chudobu ve
vyspělých demokraciích.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk ve společnosti

Rodina
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho
sestaví rozpočet domácnosti

•

navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým
rozpočtem domácnosti

•

navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky, a vybere
nejvýhodnější finanční produkt pro jejich investování

•

vybere nejvýhodnější úvěrový produkt,zdůvodní své rozhodnutí a
posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat
předlužení

•

dovede posoudit služby nabízené peněžními ústavy a jinými
subjekty a jejich možná rizika

•

posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost pohlaví porušována•

Učivo
Funkce rodiny
Postavení mužů a žen v rodině
Genderové problémy
Krizové finanční situace

Průřezová témata

Popíše postavení rodiny v současné
společnosti, funkci rodiny i jejích jednotlivých
členů. Dokáže řešit finanční situace.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

1. ročník
Familie

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Národní jazyk

Německý jazyk I.

Familie
Feste

Německý jazyk II.

Familie und Freunde
Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk ve společnosti

Anglický jazyk I.

1. ročník
Osobní identifikace
Dům a domov

Víra a ateismus
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
objasní postavení církví a věřících v ČR; vysvětlí, čím jsou
nebezpečné některé náboženské sekty a náboženský
fundamentalismus

•

Učivo
Náboženství a církve
Sekty
Náboženský fundamentalismus
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Objasní postavení církví a věřících v ČR a ve
světě.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

3. ročník
Starověk
Středověk

přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk ve společnosti

Právo
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

Učivo
Právní stát
Právní řád
Právní vztahy
Soustava soudů v ČR
Právnická povolání

Průřezová témata

Dokáže vysvětlit základní právní pojmy a zná
náplň práce policie, soudů, advokacie a
notářství.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk a právo

Trestní právo
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní
odpovědnost

•

Učivo
Trestní odpovědnost
Tresty a ochranná opatření
Orgány činné v trestním řízení
Kriminalita páchaná na mládeži a dětech
Kriminalita páchaná mládeží

Průřezová témata

Umí vysvětlit rozdíl mezi trestným činem a
přestupkem, rozumí termínu trestní
odpovědnost.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk a právo

Principy občanského práva
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše, jaké závazky vyplývají z běžných smluv, a na příkladu
ukáže možné důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy včetně
jejich všeobecných podmínek

•

dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např. podáním reklamace•

Učivo
Vlastnictví, spoluvlastnictví
Dědění majetku
Závazkové právo
Odpovědnost za škodu

Průřezová témata

Zná základní formy vlastnictví a
spoluvlastnictví, orientuje se v právech a
povinnostech vyplývajících z běžných smluv.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk a právo
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

1. ročník

Rodinné právo
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči, mezi manželi;
popíše, kde může o této oblasti hledat informace nebo získat
pomoc při řešení svých problémů

•

objasní postupy vhodného jednání, stane-li se obětí nebo
svědkem jednání, jako je šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání
atp.

•

Učivo
Vznik manželství
Vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi
Náhradní rodinná výchova
Domácí násilí

Průřezová témata

Dovede popsat práva a povinnosti manželů,
rodičů a dětí. Objasní formy vzniku
manželství, překážky vzniku manželství a
formy náhradní rodinné výchovy.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk a právo

2. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• 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

• Kompetence k řešení problémů

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

• Komunikativní kompetence

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

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

pozitivní vztah
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

2. ročník

Stát
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje současný český politický systém, objasní funkci
politických stran a svobodných voleb

•

uvede příklady funkcí obecní a krajské samosprávy•

Učivo
Funkce a formy
Základní hodnoty a principy demokracie
Ústava ČR
Politický systém ČR
Obecní a krajská samospráva
Intituce v regionu

Průřezová témata

Umí definovat stát a pojem demokracie.
Orientuje se v ústavním pořádku našeho
státu.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk a stát

Lidská práva
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
objasní význam práv a svobod, které jsou zakotveny v českých
zákonech, a popíše způsoby, jak lze ohrožená lidská práva
obhajovat

•

Učivo
Občan ve státě, občanství
Práva a povinnosti občanů v demokratické společnosti
Lidská práva
Listina základních práv a svobod
Deklarace práv dítěte

Průřezová témata

Vysvětlí rozdíl mezi lidskými a občanskými
právy, orientuje se v Listině základních práv
a svobod.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

3. ročník
Novověk

přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk a stát

Anglický jazyk I.

2. ročník
Kriminalita, porušování zákona

Informatika

3. ročník
Člověk, společnost a počítačové
technologie

Politika
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje a jaké má
problémy (korupce, kriminalita,…)

•

charakterizuje současný český politický systém, objasní funkci
politických stran a svobodných voleb

•

Učivo
Úloha politiky ve společnosti
Politické strany a politický pluralismus
Občan a volby
Aktivní a pasivní volební právo
Volební systémy

Průřezová témata

Dokáže uvést nejvýznamnější politické
strany České republiky a jejich zaměření,
umí vysvětlit průběh voleb.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk a stát

Občanská společnost
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede příklady občanské aktivity ve svém regionu, vysvětlí, co se
rozumí občanskou společností; debatuje o vlastnostech, které by
měl mít občan demokratického státu

•

Učivo
Formy občanské společnosti
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Zná formy občanské společnosti a umí
vysvětlit konkrétní příklady občanské
angažovanosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

2. ročník
Reisen
Geld
Lebensstationen

Německý jazyk II.

Stadt
Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk a stát

Anglický jazyk I.

2. ročník
Kultury a zvyky

Informatika

3. ročník
Člověk, společnost a počítačové
technologie

Ideologické směry
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat politickým radikalismem,
nebo politickým extremismem

•

vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující práva a
svobody jiných lidí

•

Učivo
Ideologické směry
Politický radikalismus a extremismus
Česká extremistická scéna
Mládež a extremismus

Průřezová témata

Vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat
politickým radikalismem nebo politickým
extremismem. Umí popsat základní
ideologie.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Demokracie a diktatura

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Demokracie a diktatura

Výběrový seminář I.

Člověk a stát

Svobodný přístup k informacím
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
objasní způsoby ovlivňování veřejnosti•
charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje a jaké má
problémy (korupce, kriminalita,…)

•

dovede kriticky přistupovat k mediálním obsahům a pozitivně
využívat nabídky masových médií

•

Učivo
Úloha svobodných sdělovacích prostředků
Média
Funkce médií
Kritický přístup k informacím
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Dokáže popsat sdělovací prostředky a
formulovat možná nebezpečí v případě
manipulace s informacemi.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk a stát

Ekologie

2. ročník
Základy biologie

Anglický jazyk I.

4. ročník
Mezilidské vztahy

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

3. ročník
Člověk, společnost a počítačové
technologie

4. ročník
Multimédia

3. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence 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 ze strany jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• 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

• 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

• chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje

• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

3. ročník

Česká republika
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
objasní postavení České republiky  v Evropě a v soudobém světě•

Učivo
Státní symboly a státní svátky
Postavení ČR v soudobém světě
Obyvatelstvo dnešní ČR
Vztahy se sousedními státy

Průřezová témata

Orientuje se v historii naší republiky od
vzniku Československa, umí popsat státní
symboly, zná významné mezníky naší
státnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Česká republika a svět
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její politiku•
popíše funkci a činnost OSN a NATO•
vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur a podíl ČR na
jejich aktivitách

•

Učivo
Evropská integrace
Česká republika a EU
NATO
OSN
Zapojení ČR do mezinárodních struktur

Průřezová témata

Umí vysvětlit, k jakým nadnárodním
uskupením ČR patří a jaká práva a jaké
povinnosti z toho pro náš stát plynou.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Svět v blocích

přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk v mezinárodním prostředí

Rozmanitost soudobého světa
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační sféry a civilizace,
charakterizuje základní světová náboženství

•

vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý svět, jak
jsou řešeny, debatuje o jejich možných perspektivách

•

uvede příklady projevů globalizace a debatuje o jejích důsledcích•

Učivo
Civilizační sféry a kultury
Světová náboženství
Velmoci a vyspělé státy
Problémy rozvojových zemí
Ohniska napětí v soudobém světě
Globální problémy
Globalizace

Průřezová témata

Dovede vysvětlit příklady velmocí, vyspělých
zemí a zemí rozvojových. Uvede příklady
ohnisek napětí ve světě, zná hlavní problémy
současného světa.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Svět v blocích

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Beruf

Německý jazyk II.

Feste
Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk v mezinárodním prostředí

Ekologie

3. ročník
Člověk a životní prostředí

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
SMILE verze 2.6.1 110



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
0+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

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

orientace a životních podmínek

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

• 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
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

4. ročník

Filozofické otázky v životě člověka
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, filozofická etika•
dovede používat vybraný pojmový aparát, který byl součástí učiva•
dovede pracovat s jemu obsahově a formálně dostupnými texty•
debatuje o praktických filozofických a etických otázkách (ze života
kolem sebe, z kauz známých z médií, z krásné literatury a jiných
druhů umění)

•

Učivo
Předmět filozofie
Základní filozofické pojmy
Počátky filozofie
Filozofie starověku
Středověká filozofie
Filozofie novověku
Filozofie 20.století

Průřezová témata

Vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

3. ročník
Starověk
Středověk
Raný novověk
Novověk

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

3. ročník
Starověk
Středověk
Raný novověk
Novověk

Stolničení

4. ročník
Společenská setkání

Etické otázky v životě člověka
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
dovede používat vybraný pojmový aparát, který byl součástí učiva•
debatuje o praktických filozofických a etických otázkách (ze života
kolem sebe, z kauz známých z médií, z krásné literatury a jiných
druhů umění)

•

vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání odpovědni
jiným lidem

•

Učivo
Předmět etiky
Základní pojmy
Morálka
Mravní hodnoty a normy
Mravní rozhodování a odpovědnost
Životní postoje a hodnotová orientace

Průřezová témata

Vysvětlí, jaké otázky řeší etika, proč jsou lidé
za své názory, postoje a jednání odpovědni
jiným lidem.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Multimédia

Kultura
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v nabídce kulturních institucí•
porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území•
popíše vhodné společenské chování v dané situaci•

Učivo
Kultura národností na našem území
Společenská kultura - principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
Kultura bydlení a odívání (v minulosti a nyní)
Lidové umění a užitá forma
Estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě předmětů používaných
v běžném životě
Ochrana a využívání kulturních hodnot
Funkce reklamy a propagačních prostředků a jejich vliv na životní
styl
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7.2.2  Dějepis

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Na základě poznání naší kultury a kultury
jiných zemí se učí toleranci.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Kultura, umění

Dějepis

3. ročník
Starověk
Středověk
Raný novověk
Novověk

přesahy z učebních bloků:

7.2.2  Dějepis

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 1

Charakteristika předmětu
Výuka dějepisu navazuje na znalosti žáků získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjí tak, aby žáci na

základě poznání minulosti rozeznali jednotlivá období dějin, porovnali je a objasnili svoji současnost.

Je založena na poznatcích soudobých historických věd, a tak formuje žákovo historické vědomí. Zároveň

systematizuje různorodé historické informace, s nimiž se žák ve svém životě setkává (masmédia, umění, obecná

výměna informací...) a které mají významnou úlohu pro rozvoj jeho společenských postojů a samostatného

myšlení.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  návštěva muzea spojená s probíraným tématem

Metody výuky:

    •  vyprávění učitele

    •  výklad učitele

    •  práce s textem

    •  rozhovor

    •  aktivizující metody

    •  názorně-demonstrační metody

 

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků, referáty

    •  hodnocení skupinové práce

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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7.2.2  Dějepis

Učební osnovy

Občan v demokratické společnosti

3. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• 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

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

• Personální a sociální kompetence

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• 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

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

• 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

Poznávání dějin
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
objasní smysl poznávání dějin a variabilitu jejich výkladů•

Učivo
Význam a zdroje poznání
Variabilita výkladu dějin

Průřezová témata

Objasní smysl poznávání dějin a variabilitu
jejich výkladů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk I.

3. ročník
Vypravování, minulost

Starověk
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede příklady kulturního přínosu starověkých civilizací, judaismu
a křesťanství

•

Učivo
Starověké orientální říše
Řecko
Řím
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7.2.2  Dějepis

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Uvede příklady kulturního přínosu
starověkých civilizací.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

4. ročník
Filozofické otázky v životě člověka

Literatura a kultura

1. ročník
Literatura a kultura starověku

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Víra a ateismus

4. ročník
Filozofické otázky v životě člověka
Kultura

Literatura a kultura

1. ročník
Literatura a kultura starověku

Středověk
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše základní – revoluční změny ve středověku a raném
novověku

•

Učivo
Evropa v temných staletích
Počátky českého státu
Vesnická kolonizace a města
Společnost vrcholného středověku
Evropa v krizi

Průřezová témata

Popíše základní - revoluční změny ve
středověku.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

4. ročník
Filozofické otázky v životě člověka

Literatura a kultura

1. ročník
Literatura a kultura středověku

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Víra a ateismus

4. ročník
Filozofické otázky v životě člověka
Kultura

Literatura a kultura

1. ročník
Literatura a kultura středověku

Raný novověk
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše základní – revoluční změny ve středověku a raném
novověku

•

Učivo
Humanismus a renesance
Evropská expanze
Reformace v Německu
Absolutismus a parlamentarismus
Třicetiletá válka
Umění, kultura, věda

Průřezová témata

Popíše základní - revoluční změny v raném
novověku.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

4. ročník
Filozofické otázky v životě člověka

Literatura a kultura

1. ročník
Literatura a kultura humanismu a
renesance
Baroko, klasicismus, osvícenství,
preromantismus

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

4. ročník
Filozofické otázky v životě člověka
Kultura

Literatura a kultura

1. ročník
Literatura a kultura humanismu a
renesance
Baroko, klasicismus, osvícenství,
preromantismus
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7.2.2  Dějepis

Učební osnovy

3. ročník

Novověk
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
na příkladu významných občanských revolucí vysvětlí boj za
občanská i národní práva a vznik občanské společnosti

•

objasní vznik novodobého českého národa a jeho úsilí o
emancipaci

•

popíše česko-německé vztahy a postavení Židů a Romů ve
společnosti 18. a 19. stol

•

charakterizuje proces modernizace společnosti•

Učivo
Velké občanské revoluce
Dualismus v habsburské monarchii
Průmyslová revoluce
Společnost

Průřezová témata

Na příkladu významných občanských
revolucí vysvětlí boj za občanská i národní
práva.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

4. ročník
Filozofické otázky v životě člověka

Literatura a kultura

1. ročník
Národní obrození
Romantismus

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Lidská práva

4. ročník
Filozofické otázky v životě člověka
Kultura

Literatura a kultura

1. ročník
Národní obrození
Romantismus

4. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

• zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
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7.2.2  Dějepis

Učební osnovy

4. ročník

• chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje

• 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

Vztahy mezi velmocemi
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše evropskou koloniální expanzi•
vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální expanze a rozpory
mezi velmocemi

•

charakterizuje první Československou republiku a srovná její
demokracii se situací za tzv. druhé republiky (1938–39), objasní
vývoj česko-německých vztahů

•

popíše První světovou válku a objasní významné změny ve světě
po válce

•

Učivo
Věda a umění na přelomu století
Rozdělení světa v důsledku koloniální expanze
První světová válka
Bolševismus v Rusku
Vznik Československa

Průřezová témata

Vysvětlí rozdělení světa v důsledku
koloniální expanze a rozpory mezi
velmocemi.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Literatura a kultura

3. ročník
Umění v době mezi světovými válkami
I. světová válka v literatuře
Světová literatura mezi válkami

Demokracie a diktatura
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské krize•
charakterizuje fašismus a nacismus; srovná nacistický a
komunistický totalitarismus

•

popíše mezinárodní vztahy v době mezi první a druhou světovou
válkou, objasní,jak došlo k dočasné likvidaci ČSR

•

objasní cíle válčících stran ve Druhé světové válce, její totální
charakter a její výsledky, popíše válečné zločiny včetně
holocaustu

•

objasní uspořádání světa po Druhé světové válce a důsledky pro
Československo

•

Učivo
Uspořádání meziválečného světa
Totalitní režimy
Druhá světová válka
Československo za války
Válečné zločiny, holocaust
Důsledky války

Průřezová témata

Charakterizuje fašismus a nacismus, srovná
nacistický a komunistický totalitarismus.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

4. ročník
Politik und Historie

Občanská nauka

2. ročník
Ideologické směry

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

4. ročník
Politik und Historie

Občanská nauka

2. ročník
Ideologické směry

Literatura a kultura

3. ročník
Česká poezie mezi válkami
Česká próza mezi válkami
Divadelní avantgarda

4. ročník
Zobrazení 2. světové války
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7.2.3  Výběrový seminář I.

Učební osnovy

4. ročník

Svět v blocích
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše projevy a důsledky studené války•
charakterizuje komunistický režim  v ČSR v jeho vývoji a v
souvislostech se změnami v celém komunistickém bloku

•

popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské
integrace

•

popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího světa•
vysvětlí rozpad sovětského bloku•
uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století•

Učivo
Poválečné uspořádání
Studená válka
Komunistický režim v Československu
Demokratický svět a USA
Sovětský blok
Třetí svět a dekolonizace

Průřezová témata

Popíše mezinárodní vztahy v době mezi
první a druhou světovou válkou, objasní
uspořádání světa po druhé světové válce.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

3. ročník
Česká republika a svět
Rozmanitost soudobého světa

Výběrový seminář I.

4. ročník
Člověk v mezinárodním prostředí

Literatura a kultura

Vývoj umění po 2. světové válce

Dějiny studovaného oboru
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v historii svého oboru – uvede její významné mezníky
a osobnosti, vysvětlí přínos studovaného oboru pro život lidí

•

Učivo
Mezníky studovaného oboru
Významné osobnosti

Průřezová témata

Uvede osobnosti studovaného oboru.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7.2.3  Výběrový seminář I.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Cílem výběrového semináře občanské nauky je ověřit, jak se žák seznámil se společenskými, politickými

a kulturními aspekty současného života, s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských vztahů

a především, jak dokáže aplikovat  získané znalosti a dovednosti z těchto oblastí využít v praktickém životě.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  návštěva muzea spojená s probíraným tématem

Metody výuky:

    •  vyprávění učitele
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7.2.3  Výběrový seminář I.

Učební osnovy

    •  výklad učitele

    •  práce s textem

    •  rozhovor

    •  aktivizující metody

    •  názorně-demonstrační metody

 

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků, referáty

    •  hodnocení skupinové práce

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení

Občan v demokratické společnosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem

4. ročník
0+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• 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

• 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

• 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

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

chování v různých situacích

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

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

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

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

pozitivní vztah
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7.2.3  Výběrový seminář I.

Učební osnovy

4. ročník

Člověk ve společnosti
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje současnou českou společnost, její etnické a
sociální složení

•

vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění•
popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých demokraciích,
uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální

•

objasní způsoby ovlivňování veřejnosti•
objasní význam solidarity a dobrých vztahů v komunitě•
debatuje o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasní
příčiny migrace lidí

•

posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost pohlaví porušována•
objasní postavení církví a věřících  v ČR; vysvětlí, čím jsou
nebezpečné některé náboženské sekty a náboženský
fundamentalismus

•

Učivo
Jedinec ve společnosti
Vztahy, partnerství, rodina
Vzdělávání a seberealizace
Život v současné společnosti
Média a život v medializovaném světě
Etika v životě člověka

Průřezová témata

Vysvětlí pojem společenské skupiny a
rozdělí je podle hledisek. Popíše sociální
nerovnost a chudobu ve vyspělých
demokraciích. Popíše postavení rodiny v
současné společnosti, funkci rodiny i jejích
jednotlivých členů. Dokáže řešit finanční
situace. Dokáže popsat sdělovací prostředky
a formulovat možná nebezpečí v případě
manipulace s informacemi.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Společnost
Kultura, umění
Společenské vrstvy
Rodina
Víra a ateismus

přesahy z učebních bloků:

Člověk a právo
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní
odpovědnost

•

popíše, jaké závazky vyplývajím  z běžných smluv, a na příkladu
ukáže možné důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy včetně
jejich všeobecných podmínek

•

dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např. podáním reklamace•
popíše práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči, mezi manželi;
popíše, kde může o této oblasti hledat informace nebo získat
pomoc při řešení svých problémů

•

objasní postupy vhodného jednání, stane-li se obětí nebo
svědkem jednání, jako je šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání
atp.

•

Učivo
Pojem práva
Právo jako systém
Právo v praxi
Právní ochrana

Průřezová témata

Dokáže vysvětlit základní právní pojmy a zná
náplň práce policie, soudů, advokacie a
notářství. Umí vysvětlit rozdíl mezi trestným
činem a přestupkem, rozumí termínu trestní
odpovědnost. Zná základní formy vlastnictví
a spoluvlastnictví, orientuje se v právech a
povinnostech vyplývajících z běžných smluv.
Dovede popsat práva a povinnosti manželů,
rodičů a dětí. Objasní formy vzniku
manželství, překážky vzniku manželství a
formy náhradní rodinné výchovy.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Právo
Trestní právo
Principy občanského práva
Rodinné právo

přesahy z učebních bloků:
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7.3  Přírodovědné vzdělávání

Učební osnovy

4. ročník

Člověk a stát
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje a jaké má
problémy (korupce, kriminalita,…)

•

objasní význam práv a svobod, které jsou zakotveny v českých
zákonech, a popíše způsoby, jak lze ohrožená lidská práva
obhajovat

•

dovede kriticky přistupovat k mediálním obsahům a pozitivně
využívat nabídky masových médií

•

charakterizuje současný český politický systém, objasní funkci
politických stran a svobodných voleb

•

vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující práva a
svobody jiných lidí

•

Učivo
Demokracie a totalita ve 20.století
Stát
Ústavní systém ČR
Lidská práva
Politické subjekty
Volby a volební systémy
Státní správa a samospráva
Občanská participace

Průřezová témata

Umí definovat stát a pojem demokracie.
Orientuje se v ústavním pořádku našeho
státu. Vysvětlí rozdíl mezi lidskými a
občanskými právy, orientuje se v Listině
základních práv a svobod. Dokáže uvést
nejvýznamnější politické strany České
republiky a jejich zaměření, umí vysvětlit
průběh voleb. Zná formy občanské
společnosti a umí vysvětlit konkrétní příklady
občanské angažovanosti.Vysvětlí, jaké
projevy je možné nazvat politickým
radikalismem nebo politickým extremismem.
Umí popsat základní ideologie.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Stát
Lidská práva
Politika
Občanská společnost
Ideologické směry
Svobodný přístup k informacím

přesahy z učebních bloků:

Člověk v mezinárodním prostředí
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační sféry a civilizace,
charakterizuje základní světová náboženství

•

vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý svět, jak
jsou řešeny, debatuje o jejich možných perspektivách

•

objasní postavení České republiky v Evropě a v soudobém světě•
charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její politiku•
popíše funkci a činnost OSN a NATO•
vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur a podíl ČR na
jejich aktivitách

•

uvede příklady projevů globalizace a debatuje o jejích důsledcích•

Učivo
Mezinárodní organizace
Soudobý svět

Průřezová témata

Umí vysvětlit, k jakým nadnárodním
uskupením ČR patří a jaká práva a jaké
povinnosti z toho pro náš stát plynou.
Dovede vysvětlit příklady velmocí, vyspělých
zemí a zemí rozvojových. Uvede příklady
ohnisek napětí ve světě, zná hlavní problémy
současného světa.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

3. ročník
Česká republika a svět
Rozmanitost soudobého světa

Dějepis

4. ročník
Svět v blocích

přesahy z učebních bloků:

Charakteristika oblasti
Charakteristika oblasti

Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování

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

přírodě.

7.3  Přírodovědné vzdělávání
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7.3.1  Fyzika

Učební osnovy

Cílem přírodovědného vzdělání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i

občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené

odpovědi.

Přírodovědné vzdělání využívá metod a forem práce založených na praktickém převedení jednoduchých

přírodovědných dějů, řešení problémových úloh a na samostatné prezentaci informací získaných z různých

zdrojů, exkurzí a projektů.

Vyučovací cíle:

    •  žáci využívají přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisí

s přírodovědnou oblastí;

    •   logicky analyzují a vysvětlí přírodovědné problémy;

    •   pozorují a zkoumají přírodu, provádí experimenty, měření a vyhodnocují výsledky;

    •  vyhledávají a aplikují přírodovědné informace, používají získané informace v diskuzi k přírodovědné a

odborné tématice;

    •   popíší základní ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě a zdůvodní nezbytnost udržitelného

rozvoje, posoudí chemické látky z hlediska bezpečnosti a vlivu na živé organismy.

7.3.1  Fyzika

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu

Fyzikální učivo směřuje k tomu, aby žák popsal a objasnil přírodní jevy, vysvětlil funkci technických zařízení

a přístrojů používaných v občanském životě, posoudil fyzikální jevy a děje z hlediska nebezpečnosti a vlivu na

zdraví a život. V předmětu fyzika dostávají žáci příležitost poznávat přírodu a její fyzikální zákony jako systém,

jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žák ve fyzice jako předmětu

matematického charakteru aplikuje své početní znalosti při řešení fyzikálních úloh.

 

Organizační formy práce:

    •  Hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  Běžná nebo multimediální učebna

    •  Skupinová výuka

    •  Samostatná práce žáků

    •  Projektové vyučování

 

Metody výuky:

    •  Vyprávění učitele

    •  Vysvětlování (výklad) učitele

    •  Rozhovor, debata

    •  Metoda problémového výkladu

    •  Práce s textem a s odbornou literaturou

    •  Názorně demonstrační metody (multimediální prezentace, videoukázky fyzikálních dějů a pokusů)

 

Způsoby hodnocení:

    •  Sebehodnocení žáků písemnou nebo ústní formou

    •  Hodnocení písemných testů

    •  Ústní zkoušení

    •  Hodnocení samostatné práce žáků

    •  Prezentace vlastní práce žáků
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7.3.1  Fyzika

Učební osnovy

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

Mechanika
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného
bodu

•

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

•

určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa působením
stálé síly

•

vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování mechanické
energie

•

určí výslednici sil působících na těleso•
aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh•

Učivo
Jednotky SI, převody základních jednotek, přímočarý pohyb, jeho
rychlost a dráha
Newtonův pohybový zákon, setrvačnost, tíhová síla, volný pád
Kinetická a potenciální energie, mechanická práce
Posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil
Tlak a jeho měření, Pascalův a Archimédův zákon, jejich využití
v praxi

Průřezová témata

Využití znalostí mechaniky v praktickém
životě a zaměstnání.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.3.1  Fyzika

Učební osnovy

1. ročník

Termika
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v technické
praxi

•

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

•

popíše principy nejdůležitějších tepelných motorů•
popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v
technické praxi

•

Učivo
Teplota a její měření, teplotní roztažnost látek, využití v praxi
Teplo, práce, přeměny energie
Vznětový motor, zážehový motor, proudový motor
Přeměna skupenství, struktura pevných látek, skupenské teplo,
využití v praxi

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Elektřina a magnetismus
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový
elektrický náboj

•

řeší úlohy s elektrickými obvody  s použitím Ohmova zákona•
popíše princip a použití polovodičových součástek s přechodem
PN

•

určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem•
popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v
energetice

•

Učivo
Náboj tělesa, el. síla, el. pole, kapacita
Elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon, způsoby zapojení
Polovodiče a jejich využití
Využití elektromagnetické cívky
Vznik střídavého a stejnosměrného proudu, přenos energie,
transformace, zapojení zásuvky, bezpečnost práce

Průřezová témata

Využití získaných vědomostí z oblasti
elektřiny v zaměstnání a v osobním životě.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vlnění a optika
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich šíření•
charakterizuje základní vlastnosti zvuku•
chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany sluchu•
charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých
prostředích

•

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

Učivo
Druhy vlnění
Vlastnosti zvuku, ultrazvuk, ochrana proti hluku
Rychlost světla, odraz a lom
Zrcadla, čočky, oko, brýle
Elektromagnetické záření, druhy, využití

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.3.2  Chemie

Učební osnovy

1. ročník

Fyzika atomu
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska energie
elektronu

•

popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje základní nukleony•

vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby ochrany před
jaderným zářením

•

popíše princip získávání energie  v jaderném reaktoru•

Učivo
Model atomu, laser
Nukleony, jaderná energie a jaderné záření, její využití

Průřezová témata

Posouzení vlivu člověka na přírodu a životní
prostředí (rizika radiační havárie), ochrana
zdraví člověka, ochrana přírody a přírodních
zdrojů, využívání alternativních zdrojů
energie.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vesmír
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje Slunce jako hvězdu•
popíše objekty ve sluneční soustavě•
zná příklady základních typů hvězd•

Učivo
Slunce, planety a jejich vzájemný pohyb
Hvězdy, komety

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7.3.2  Chemie

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1

Charakteristika předmětu
 

Charakteristika předmětu

Výuka předmětu chemie směřuje k rozvíjení znalostí a zájmu o poznávání chemických zákonitostí a pojmů,

řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktickém životě.

Cílem předmětu je poskytnout žákům soubor poznatků o chemických látkách a vztazích mezi nimi, formulovat

logické myšlení a rozvíjet vědomosti a dovednosti využitelné v dalším vzdělávání, v odborné praxi

i v občanském životě.

Žáci aplikují vybrané osvojené pojmy, zákonitosti, terminologii a chemické názvosloví na teoretických

příkladech i v praktických situacích, používají chemické veličiny a jednotky, navrhují a vypočítají chemické

rovnice, užívají běžné chemické látky v odborné praxi, v občanském životě a rozliší jejich vliv na zdraví člověka

a životní prostředí.

 

Organizační formy práce:

    •  Hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  Běžná nebo multimediální učebna
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7.3.2  Chemie

Učební osnovy

    •  Skupinová výuka

    •  Samostatná práce žáků

    •  Projektové vyučování

 

Metody výuky:

    •  Vyprávění učitele

    •  Vysvětlování (výklad) učitele

    •  Rozhovor, debata

    •  Metoda problémového výkladu

    •  Práce s textem a s odbornou literaturou

    •  Názorně demonstrační metody (multimediální prezentace, videoukázky chemických dějů a pokusů)

 

Způsoby hodnocení:

    •  Sebehodnocení žáků písemnou nebo ústní formou

    •  Hodnocení písemných testů

    •  Ústní zkoušení

    •  Hodnocení samostatné práce žáků

    •  Prezentace vlastní práce žáků

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• 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

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• Personální a sociální kompetence

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

lidí, přijímat radu i kritiku

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
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7.3.2  Chemie

Učební osnovy

1. ročník

Obecná chemie
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

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

•

Učivo
Chemické látky a jejich vlastnosti
Základní částice látek: atom, molekula
Chemické prvky, sloučeniny a vazby, chemická symbolika
Periodická soustava prvků
Chemické směsi a roztoky
Chemické reakce a rovnice, výpočty

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anorganická chemie
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

Učivo
Anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli
Názvosloví anorganických sloučenin
Vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a jejich
praktické využití

Průřezová témata

Posouzení vlivu člověka na přírodu a životní
prostředí (rizika úniku nebezpečných látek),
ochrana zdraví člověka, ochrana přírody a
přírodních zdrojů.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Organická chemie
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané
deriváty a tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy

•

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

•

Učivo
Vlastnosti atomu uhlíku
Základ názvosloví organických sloučenin
Organické sloučeniny v běžném životě a jejich praktické využití

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.3.3  Ekologie

Učební osnovy

1. ročník

Biochemie
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny•
charakterizuje nejdůležitější přírodní látky•
popíše vybrané biochemické děje•

Učivo
Chemické složení živých organismů
Přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny,
biokatalyzátory
Biochemické děje:
- zpracování masa, mléka, tuků
- kvašení, výroba lihu, piva, vína, octa
- chemické pochody při trávení

Průřezová témata

Praktické uplatnění znalostí spojených s
biochemickými ději v budoucím povolání.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

1. ročník
Složení a vlastnosti potravin

přesahy z učebních bloků:

7.3.3  Ekologie

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 1

Charakteristika předmětu
Výuka ekologie přispívá k hlubšímu a komplexnímu vysvětlení 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 ekologického vzdělávání je především využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě,

klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi.

Organizační formy práce:

    •  hromadná (frontální) výuka

    •  skupinová (kooperativní) výuka

    •  samostatní práce žáků a individualizovaná výuka

Metody výuky:

    •  vyprávění učitele

    •  vysvětlování (výklad) učitele

    •  práce s textem

    •  rozhovor (debata, diskuze)

    •  názorně-demonstrační metody (projekce - multimediální prezentace)

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení žáků

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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7.3.3  Ekologie

Učební osnovy

Občan v demokratické společnosti

2. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

• Kompetence k řešení problémů

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

• Komunikativní kompetence

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• 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

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

zájmu

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

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

pozitivní vztah

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
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7.3.3  Ekologie

Učební osnovy

2. ročník

Základy biologie
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

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

•

Učivo
Vznik a vývoj života na Zemi
Buňka
Rozmanitost organismů
Dědičnost a proměnlivost
Vývoj člověka. Lidská populace a demografie
Lidský organismus
Vlivy prostředí působící na člověka
Zdraví a nemoc
Základní sféry životního prostředí

Průřezová témata

Dokáže popsat buňku, objasnit význam
genetiky, popíše stavbu lidského těla a
orgánové soustavy, charakterizuje působení
životního prostředí na člověka.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Svobodný přístup k informacím

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
Zdravotní tělesná výchova

Ekologie
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

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

•

Učivo
Ekologické pojmy
Vztahy mezi organismy a prostředím
Sluneční záření
Pedosféra
Atmosféra
Hydrosféra

Průřezová témata

Umí charakterizovat abiotické a biotické
faktory prostředí, uvede typy krajin a
zhodnotí vlivy činností člověka na prostředí.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk I.

2. ročník
Globální otázky

3. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),

pořizovat si poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

• Komunikativní kompetence

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

• Personální a sociální kompetence
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7.3.3  Ekologie

Učební osnovy

3. ročník

• 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

• 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

• 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

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

Ekologie
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve společenstvu•
uvede příklad potravního řetězce•
popíše podstatu koloběhu látek  v přírodě z hlediska látkového a
energetického

•

charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem•
popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody•
hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního
prostředí

•

Učivo
Ekosystémy
Populace
Vztahy mezi populacemi
Potravní řetězce
Typy krajin

Průřezová témata

Umí charakterizovat abiotické a biotické
faktory prostředí, uvede typy krajin a
zhodnotí vlivy činností člověka na prostředí.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.4  Matematické vzdělávání

Učební osnovy

3. ročník

Člověk a životní prostředí
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního
prostředí

•

charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho
zdraví

•

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

•

popíše způsoby nakládání s odpady•
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

•

Učivo
Vzájemné dopady mezi člověkem a životním protředím
Dopady činnosti člověka na životní prostředí
Přírodní zdroje energie a surovin
Odpady, recyklace
Globální problémy
Ochrana přírody a krajiny
Nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
Zásady udržitelného rozvoje
Odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí

Průřezová témata

Zhodnotí dopady různých činností člověka
na krajinu a životní prostředí, charakterizuje
přírodní zdroje surovin, problematiku řešení
odpadů. Uvede příklady chráněných oblastí
v České republice.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

3. ročník
Rozmanitost soudobého světa

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

3. ročník
Obsluha v dopravních prostředcích

Hotelový a restaurační provoz

Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení

Charakteristika oblasti
Matematické vzdělávání v odborném školství je důležitou součástí kurikula, neboť v řadě oborů vzdělávání plní

kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání.

Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat

matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě,

budoucím zaměstnání, volném čase apod.).

Uvedené výsledky a učivo prezentují v odborném školství základ matematického vzdělávání pro daný stupeň

vzdělání. V oborech vzdělání, které mají vyšší nároky na matematické vzdělávání s ohledem na odborné

vzdělávání, rozšíří škola ve svém školním vzdělávacím programu matematické vzdělávání v souladu s potřebami

oboru (kvadratická funkce a kvadratická rovnice, goniometrické funkce obecného úhlu, jejich vlastnosti, grafy a

jejich užití při řešení praktických úloh, statistika).

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

- využívat matematických poznatků v praktickém životě v situacích, které souvisejí s matematikou;

- efektivně numericky počítat, používat a převádět jednotky (délky, hmotnosti, času, objemu, povrchu, rychlosti,

měny apod.);

- matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem k

realitě;

- zkoumat a řešit problémy;

- orientovat se v matematickém textu;

- kriticky vyhodnotit informace kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů – grafů, diagramů a tabulek;

- správně se matematicky vyjadřovat.

7.4  Matematické vzdělávání
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:

- pozitivní postoj k matematickému vzdělávání;

- motivaci k celoživotnímu vzdělávání;

- důvěru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, houževnatost a kritičnost.

7.4.1  Matematika

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2 2 2 2

Charakteristika předmětu
Matematika patří nejen k předmětům všeobecně vzdělávacím, ale zároveň průpravným pro odborné vzdělávání.

Vyučování probíhá ve vazbě na ostatní přírodovědné předměty a na předměty odborné (např. ekonomika,

informační a komunikační technologie).

Matematické vzdělávání se podílí na utváření kvantitativních a prostorových vztahů a na rozvoji intelektových

schopností, tzn. abstraktního myšlení, vytváření úsudků a řešení problémů. Klade důraz na srozumitelnou

a věcnou argumentaci a schopnost správně využívat různé informační zdroje. Používá matematické modelování

při řešení problémů. Zprostředkovává žákům poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělávání, praktickém

životě a připravuje k dalšímu studiu.

Organizační formy práce:

    •  hromadná (frontální) výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  skupinová (kooperativní) výuka

    •  samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

Metody výuky:

    •  vysvětlování (výklad) učitele

    •  práce s textem (učebnicí)

    •  písemná cvičení, testy

    •  názorně-demonstrační (projekce - multimediální prezentace, využití názorných pomůcek)

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů a písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků a domácích úkolů

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení žáka

Člověk a svět práce

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),

pořizovat si poznámky

• 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

• Komunikativní kompetence

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• Personální a sociální kompetence

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

lidí, přijímat radu i kritiku

• Matematické kompetence

• správně používat a převádět běžné jednotky

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů efektivně

aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

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

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

komunikačních technologií

Operace s čísly
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí aritmetické operace v množině reálných čísel•
používá různé zápisy reálného čísla•
používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí
operace s intervaly (sjednocení, průnik)

•

řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu•

Učivo
Přirozená čísla
Celá čísla
Racionální čísla
Reálná čísla
Poměr, úměrnost, procentový počet
Množiny, intervaly

Průřezová témata

Využití základních početních operací v
praktickém životě, resp. v budoucím
zaměstnání. Pochopení slovního zadání
problému, jeho řešení a následná
prezentace výsledku.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Základy informatiky a teorie informace
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Ekonomika

1. ročník
Majetek podniku

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Majetek podniku

Informatika

2. ročník
Základy informatiky a teorie informace
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

1. ročník

Řešení rovnic a nerovnic
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich soustavy, lineární a
kvadratické nerovnice

•

třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní•
převádí jednoduché reálné situace do matematických struktur,
pracuje  s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí
vzhledem k realitě

•

Učivo
Lineární rovnice o jedné neznámé
Lineární nerovnice o jedné neznámé
Soustavy lineárních rovnic
Kvadratické rovnice o jedné neznámé
Slovní úlohy řešené užitím rovnic
Kvadratické nerovnice
Soustava lineární a kvadratické rovnice
Slovní úlohy řešené užitím soustav rovnic

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Písemné práce
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání Učivo

Písemné práce a jejich rozbor

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Operace s výrazy
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy
obsahujícími mocniny a odmocniny

•

Učivo
Výpočet hodnoty výrazu
Početní výkony s výrazy, vytýkání před závorku
Druhá a třetí mocnina dvojčlenu, rozdíl čtverců
Dělení mnohočlenů
Lomené výrazy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mocniny a odmocniny
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí operace s mocninami a odmocninami•

Učivo
Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem
Mocniny s racionálním mocnitelem a odmocniny
Výpočty mocnin a odmocnin s kalkulátory
Částečné odmocňování
Usměrňování zlomků

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k řešení problémů

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

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

psaných a vhodně se prezentovat

• Personální a sociální kompetence

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

• Matematické kompetence

• 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 efektivně

aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích

Základní funkce a jejich průběh
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich
vlastnosti

•

Učivo
Základní poznatky o funkcích
Pojem funkce, definiční obor a obor hodnot
Vlastnosti funkce a graf
Lineární funkce
Kvadratická funkce
Nepřímá úměrnost

Průřezová témata

Vyhledávání informací a využití moderních
prostředků výpočetní techniky pro
zpracování a prezentaci dat v grafické
podobě.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informatika

3. ročník
MS Excel

Písemné práce
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání Učivo

Písemné práce a jejich rozbor

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
SMILE verze 2.6.1 136



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.4.1  Matematika

Učební osnovy

2. ročník

Exponenciální a logaritmické funkce
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich
vlastnosti

•

Učivo
Exponenciální funkce
Základní exponenciální rovnice
Logaritmická funkce
Vlastnosti logaritmů
Základní logaritmické rovnice

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informatika

3. ročník
MS Excel

Goniometrické funkce
Dotace učebního bloku: 21
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich
vlastnosti

•

znázorní goniometrické funkce  v oboru reálných čísel, používá
jejich vlastností a vztahů při řešení jednoduchých goniometrických
rovnic i k řešenírovinných i prostorových útvarů

•

Učivo
Goniometrické funkce
Goniometrické vzorce
Goniometrické rovnice
Trigonometrie obecného trojúhelníku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informatika

3. ročník
MS Excel

3. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• Kompetence k řešení problémů

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Matematické kompetence

• používat pojmy kvantifikujícího charakteru

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

prostoru

• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů efektivně

aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

3. ročník

Stereometrie
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
určuje vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny, dvou
rovin, odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin,
vzdálenost bodu od roviny

•

určuje povrch a objem základních těles s využitím funkčních
vztahů a trigonometrie

•

Učivo
Polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v prostoru
Geometrická tělesa

Průřezová témata

Využití znalosti základních prostorových
útvarů a představivosti k řešení problémů v
zaměstnání i běžném životě.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Posloupnosti a jejich využití
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce•
určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky•
rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost•
provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se
v základních pojmech finanční matematiky

•

Učivo
Základní poznatky o posloupnostech
Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Využití posloupností pro řešení úloh z praxe

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Písemné práce
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání Učivo

Písemné práce a jejich rozbor

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Planimetrie
Dotace učebního bloku: 24
Výsledky vzdělávání

Žák:
řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti rovinných útvarů•
užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních i
konstrukčních úlohách

•

rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí jejich obvod a
obsah

•

Učivo
Základní planimetrické pojmy a poznatky
Polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary
Trojúhelníky
Rovinné obrazce
Kružnice a kruh

Průřezová témata

Využití znalosti základních rovinných útvarů
a představivosti k řešení problémů všedního
života.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
SMILE verze 2.6.1 138



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.4.1  Matematika

Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• 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

• Matematické kompetence

• používat pojmy kvantifikujícího charakteru

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

• číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata

apod.)

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením

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

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Analytická geometrie
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí operace s vektory (součet vektorů, násobení vektorů
reálným číslem, skalární součin vektorů)

•

řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek•
užívá různá analytická vyjádření přímky•

Učivo
Souřadnice bodu a vektoru
Operace s vektory
Analytické vyjádření přímky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Kombinatorika
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Žák:
užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací bez
opakování

•

počítá s faktoriály a kombinačními čísly•
určí pravděpodobnost náhodného jevu kombinatorickým postupem•

Učivo
Variace, variace s opakováním
Permutace, permutace s opakováním
Kombinace
Binomická věta
Základy pravděpodobnosti
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7.4.2  Výběrový seminář II.

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

4. ročník
Základy ekonomické statistiky

Písemné práce
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání Učivo

Písemné práce a jejich rozbor

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Statistika
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a relativní četnost,
variační rozpětí

•

čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se statistickými
údaji

•

Učivo
Základní pojmy ze statistiky
Číselné charakteristiky polohy
Číselné charakteristiky variability

Průřezová témata

Vyhledávání informací a využití moderních
prostředků výpočetní techniky pro
zpracování a prezentaci dat v grafické
podobě.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Účetnictví

4. ročník
Základy ekonomické statistiky

přesahy z učebních bloků:

Opakování učiva z předchozích ročníků
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání Učivo

Výrazy, vzorce, mocniny
Rovnice lineární, kvadratické, nerovnice
Funkce (lineární, kvadratická, nepřímá úměrnost)
Definiční obory funkcí, obory hodnot
Logaritmus, pravidla pro logaritmování výrazu
Dekadický logaritmus
Logaritmická a exponenciální rovnice
Posloupnosti - aritmetická, geometrická
Planimetrie a stereometrie
Goniometrie obecného úhlu
Základní goniometrické rovnice
Sinová a kosinová věta

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7.4.2  Výběrový seminář II.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

0+1

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
SMILE verze 2.6.1 140



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.4.2  Výběrový seminář II.

Učební osnovy

Charakteristika předmětu
Seminář navazuje na předmět matematika a klade si za cíl upevnit a dále rozvíjet znalosti a dovednosti získané po

dobu studia. Snahou je rozeznat a vyhledávat vhodné a rychlé postupy vedoucí k řešení daného úkolu s využitím

získaných znalostí. Cílem je, aby žák dokázal využít matematiku k řešení úkolů souvisejících se studiem

i budoucí praxí.

Organizační formy práce:

    •  hromadná (frontální) výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  skupinová (kooperativní) výuka

    •  samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

Metody výuky:

    •  vysvětlování (výklad) učitele

    •  práce s textem (učebnicí)

    •  písemná cvičení, testy

    •  názorně-demonstrační (projekce - multimediální prezentace, využití názorných pomůcek)

Zůsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů a písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků a domácích úkolů

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení žáka

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

4. ročník
0+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Matematické kompetence

• 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

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

prostoru

• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů efektivně

aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích
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7.4.2  Výběrový seminář II.

Učební osnovy

4. ročník

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

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

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Mocniny a výrazy
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí operace s mocninami a odmocninami•
provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy
obsahujícími mocniny a odmocniny

•

Učivo
Mocniny s exponentem přirozeným, celým a racionálním, odmocniny
Výrazy s proměnnými

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Řešení rovnic a soustav rovnic
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
převádí jednoduché reálné situace do matematických struktur,
pracuje s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem
k realitě

•

Učivo
Slovní úlohy řešené užitím rovnic
Slovní úlohy řešené užitím soustav rovnic

Průřezová témata

Pochopení slovního zadání problému, jeho
řešení a následná prezentace výsledku.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Funkce a její průběh
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich
vlastnosti

•

znázorní goniometrické funkce  v oboru reálných čísel, používá
jejich vlastností a vztahů při řešení jednoduchých goniometrických
rovnic i k řešenírovinných i prostorových útvarů

•

Učivo
Pojem funkce
Definiční obor a obor hodnot
Graf funkce
Vlastnosti funkcí

Průřezová témata

Vyhledávání informací a využití moderních
prostředků výpočetní techniky pro
zpracování a prezentaci dat v grafické
podobě.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Planimetrie
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí jejich obvod a
obsah

•

Učivo
Řešení slovních úloh se zaměřením na rovinné útvary
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7.4.2  Výběrový seminář II.

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Využití znalosti základních rovinných útvarů
a představivosti k řešení problémů všedního
života.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Stereometrie
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
určuje povrch a objem základních těles s využitím funkčních
vztahů a trigonometrie

•

Učivo
Řešení slovních úloh se zaměřením na prostorové útvary

Průřezová témata

Využití znalosti základních prostorových
útvarů a představivosti k řešení problémů v
zaměstnání i běžném životě.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Posloupnosti jejich využití
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky•
rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost•

Učivo
Využití posloupností pro řešení úloh z praxe

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Analytická geometrie
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek•

Učivo
Souřadnice bodu a vektoru
Přímka (lineární útvary v rovině)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Kombinatorika a statistika v praktických úlohách
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
určí pravděpodobnost náhodného jevu kombinatorickým postupem•
čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se statistickými
údaji

•

Učivo
Praktické využití kombinatoriky a statistiky

Průřezová témata

Vyhledávání,vyhodnocování a využívání
informací. Zpracování výsledků a jejich
prezentace.

Člověk a svět práce

Vyhledávání informací a využití moderních
prostředků výpočetní techniky pro
zpracování a prezentaci dat v grafické
podobě.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

4. ročník

Charakteristika oblasti
Cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah žáka k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se

přispívat k jejich tvorbě i ochraně.

Žák by měl chápat význam umění pro člověka, rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, znát cenu

kulturních památek a vážit si jich, umět používat poznatků z teorie literatury k hlubšímu porozumění uměleckým

textům, rozpoznat charakter slovesného díla, orientovat se v druzích a žánrech literatury, vyjádřit vlastní zážitek z

jemu dostupných děl, být toleratní ke vkusu a estetickému cítění druhých lidí, pracovat samostatně i v týmu.

Žák by se měl orientovat v nabídce kulturních institucí v ČR i v regionu, zajímat se o kulturu bydlení a odívání,

znát principy a normy kulturního chování.

Estetické vzdělávání by mělo prohlubovat znalosti jazykové a kultivovat jazykový projev žáka.

7.5.1  Literatura a kultura

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 1 1 2

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu

Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vede žáky ke kultivovanému jazykovému projevu

a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Má nadpředmětový charakter; při tvorbě školních vzdělávacích

programů je proto třeba dbát na to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.

Obecným cílem estetického vzdělávání je rozvíjet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se

podporovat jejich tvorbu i ochranu. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je

obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních

kompetencí žáků.

K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání

prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.

Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k celkovému

přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu slouží rovněž k vytváření

rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky navzájem.

Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

− aplikovali ve svém životním stylu estetická kritéria;

− vnímali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti;

− chápali význam umění pro člověka;

− správně formulovali a vyjadřovali své názory;

− přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;

− podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah;

− získali přehled o kulturním dění;

− dokázali posoudit vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  běžná nebo multimediální učebna

Metody výuky:

slovní

    •  vysvětlování učiva

    •  přednáška

7.5  Estetické vzdělávání
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

    •  písemná cvičení, didaktické testy

    •  referáty, četba, seminární práce

    •  práce s textem - s učebnicí, čítankou, knihou, magnetofonem, DVD

názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

    •  aktivní poznávání všech druhů umění našeho i světového

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací, referátů

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení žáka

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),

pořizovat si poznámky

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

1. ročník

Obecná charakteristika literatury
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•

Učivo
Literatura, její dělení, žánry, tematika
Kompozice a jazyk literárního díla, obrazná pojmenování, zvukové
prostředky, verš

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Slohová výchova

Anglický jazyk I.

4. ročník
Umění

Literatura a kultura starověku
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
text interpretuje a debatuje o něm•

Učivo
Nejstarší literární památky
Bible
Antická kultura - báje, eposy, dramata

Průřezová témata

Poznávání světa a pochopení existence
člověka.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

3. ročník
Starověk

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Kultura, umění

Dějepis

3. ročník
Starověk

Literatura a kultura středověku
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Hrdinské a rytířské eposy
Nejstarší písemné památky u nás psané staroslověnsky, latinsky,
česky
Literatura reformního hnutí

Průřezová témata

Schopnost diskuze o aktuálních
společenských otázkách, hledání řešení.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

3. ročník
Středověk

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Kultura, umění

Dějepis

3. ročník
Středověk

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
SMILE verze 2.6.1 146



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

1. ročník

Literatura a kultura humanismu a renesance
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•

Učivo
Humanismus a renesance v Evropě (Boccaccio, Villon, Shakespeare
...)
Humanismus v českých zemích

Průřezová témata

Orientace v globálních problémech lidstva.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

3. ročník
Raný novověk

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Kultura, umění

Dějepis

3. ročník
Raný novověk

Anglický jazyk I.

2. ročník
Literatura

Baroko, klasicismus, osvícenství, preromantismus
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Baroko, česká literatura doby pobělohorské - J.A.Komenský, ústní
lidová slovesnost
Literatura a další druhy umění klasicismu, osvícenství
a preromantismu v Evropě (Moliére, Goethe...)

Průřezová témata

Společenské problémy v době pobělohorské.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

3. ročník
Raný novověk

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Kultura, umění

Dějepis

3. ročník
Raný novověk
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

1. ročník

Národní obrození
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

samostatně vyhledává informace v této oblasti•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
1. fáze národního obrození, 2. fáze národního obrození (Dobrovský,
Jungmann, Kramerius, Palacký, Kollár, Čelakovský, ústní lidová
slovesnost)

Průřezová témata

Orientace v problematice lidstva.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

3. ročník
Novověk

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Kultura, umění

Dějepis

3. ročník
Novověk

Romantismus
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Romantismus ve světové literatuře (Byron, Hugo, Puškin...)
Romantismus v české literatuře (Mácha, Erben, Tyl)
 

Průřezová témata

Motivace k aktivnímu pracovnímu životu a
úspěšné kariéře.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

3. ročník
Novověk

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Kultura, umění

Dějepis

3. ročník
Novověk
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

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

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

Kritický realismus ve světové literatuře
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Kritický realismus v literatuře anglické, francouzské, ruské... (
Balzac, Dickens, Tolstoj, Dostojevskij, Čechov, Gogol...)

 149
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 2.6.1



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Porovnání života a lidské práce v
konkrétních uměleckých dílech.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Česká literatura 2. pol. 19. století
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Počátky realismu v díle Němcové a Borovského
Májovci, ruchovci, lumírovci (Neruda, Hálek, Čech, Sládek,
Vrchlický...)
Vznik Národního divadla

Průřezová témata

Porovnání života a práce lidí v dílech
českých a světových autorů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Realismus v české literatuře
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Realistická próza a drama (Jirásek, Rais, Stroupežnický, bratři
Mrštíkové...)

Průřezová témata

Život na venkově a ve městě v dílech
českých autorů.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

2. ročník

Literatura na přelomu 19. a 20. století
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Umění na přelomu století - impresionismus, symbolismus,
dekadence...(Bezruč, Šrámek, Sova, Březina, Machar, Dyk...)

Průřezová témata

Využívání médií k získávání informací o
uměleckých textech.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. ročník
1 týdně, P

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 (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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

3. ročník

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

Umění v době mezi světovými válkami
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•

Učivo
Umění v době mezi světovými válkami (vitalismus, kubismus,
futurismus...)
Apollinaire, Breton, Majakovskij...)

Průřezová témata

Život po válce a před válkou zachycen v
uměleckých dílech.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Vztahy mezi velmocemi

přesahy z učebních bloků:

I. světová válka v literatuře
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Odraz 1. světové války v umění, především v literatuře (Hašek,
Remarque, Hemingway, Rolland...)

Průřezová témata

Hrozba další války v české i světové
literatuře.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Vztahy mezi velmocemi

přesahy z učebních bloků:
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

3. ročník

Světová literatura mezi válkami
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
20. - 30. léta 20. století v anglické, americké, francouzské, německé,
ruské literatuře

Průřezová témata

Problematika světové hospodářské krize a
společenských změn v dílech světových
autorů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Vztahy mezi velmocemi

přesahy z učebních bloků:

Česká poezie mezi válkami
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Proletářská poezie, poetismus, surrealismus (Wolker, Seifert,
Nezval...)

Průřezová témata

Společnost z pohledu pracujícího člověka.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Demokracie a diktatura

přesahy z učebních bloků:

 153
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 2.6.1



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

3. ročník

Česká próza mezi válkami
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Demokratický proud, sociálně orientovaná próza, psychologická
próza...(Vančura, Poláček, Olbracht, Havlíček...)

Průřezová témata

Demokracie zachycená v dílech českých
autorů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Demokracie a diktatura

přesahy z učebních bloků:

Divadelní avantgarda
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Osvobozené divadlo (Voskovec, Werich)
Divadlo 34 (E. F. Burian)

Průřezová témata

Netradiční způsoby divadelní práce.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

4. ročník
Demokracie a diktatura

přesahy z učebních bloků:

Kultura
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v nabídce kulturních institucí•

Učivo
Kulturní instituce v České republice a  v regionu
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Návštěvy divadel, muzeí, výstav, knihoven v
regionu, popřípadě i po celé ČR.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

2. ročník
Oblíbené knihy a filmy

Anglický jazyk I.

1. ročník
Kultura a film

3. ročník
Vzhled a oblékání

4. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence 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 ze strany jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 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)

• 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

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

4. ročník

Zobrazení 2. světové války
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Umění a kultura za 2. světové války a odraz války v literatuře
Světová literatura (Remarque, Heller, Seghersová, Styron...)
Česká literatura (Drda, Pavel, Frýd, Fuks, Lustig...)

Průřezová témata

Varování před dalšími válkami.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

4. ročník
Umělecký styl

Dějepis

Demokracie a diktatura

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

4. ročník
Umělecký styl

Vývoj umění po 2. světové válce
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace

•

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
samostatně vyhledává informace v této oblasti•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi

•

text interpretuje a debatuje o něm•
konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů•
při rozboru textu uplatňuje znalosti  z literární teorie•
popíše vhodné společenské chování  v dané situaci•

Učivo
Světová literatura (Camus, Sartre, Moravia...)
Česká literatura (Hrubín, Kainar, Hrabal, Škvorecký...)

Průřezová témata

Poválečné uspořádání světa v literatuře.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

4. ročník
Umělecký styl

Dějepis

Svět v blocích

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

4. ročník
Umělecký styl

Práce s literárním listem
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
rozezná umělecký text od neuměleckého•
text interpretuje a debatuje o něm•

Učivo
Četba a interpretace literárního textu
Metody interpretace textu
Tvořivé činnosti
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

4. ročník
Umělecký styl

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

4. ročník
Umělecký styl

Charakteristika oblasti
Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a

aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu

života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby rozpoznali potřeby svého těla v jeho

biopsychosociální jednotě a pochopili, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové

aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, disharmonické

mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových

výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy

mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Protože jsou žáci v současnosti vystaveni řadě

nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu a

ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí.

V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a

rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke

kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke

kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Jsou vychováváni k

dodržování zásad bezpečnosti a prevenci úrazů při pohybových aktivitách.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

− vážit si zdraví a cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví;

− pojímat zdraví jako prvořadou hodnotu potřebnou ke kvalitnímu prožívání života;

− preferovat takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co nejvíce eliminovány;

využívat pravidelné pohybové aktivity v denním režimu a k celoživotní péči o zdraví;

− racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;

− rozpoznat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka (vzduch, voda, hluk, chemické látky aj.);

− posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kritický odstup;

− vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;

− usilovat o dosažení sportovní a pohybové gramotnosti;

− pociťovat radost a uspokojení z provádění tělesné (sportovní) činnosti;

− usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí;

− využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle zásad fair play;

− kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu a při pohybových

činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat;

− dosáhnout optimálního tělesného a pohybového rozvoje v rámci svých možností.

Oblast Vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně člověka za

mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast by měla prostupovat celým ŠVP: škola

rozpracuje výsledky vzdělávání do vyučovacích předmětů (např. tematika učiva péče o zdraví se může objevit v

občanské nauce, základech ekologie, tělesné výchově a odborných předmětech) nebo vzdělávacích modulů,

případně kurzů a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze vytvořit i samostatný vyučovací předmět.

7.6.1  Tělesná výchova

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2 2 2 2

7.6  Vzdělávání pro zdraví
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

Charakteristika předmětu
Cílem výuky je získat kladný vztah ke zdravému způsobu života a pocit radosti z provádění tělesné činnosti. Vést

žáky k dosažení sportovní a pohybové gramotnosti. Vychovávat a směrovat žáky k celoživotnímu provádění

pohybových aktivit a rozvoji pozitivních vlastností osobnosti. Uvědomit si vliv různých pracovních podmínek na

vlastní organizmus a důležitost kompenzačních aktivit. Vést žáky k čestnému jednání i v civilním životě.

Zdůraznit nejenom fyzický, ale i psychický, estetický a sociální význam pohybových činností. Prohlubovat

hygienické a zdravotní zásady a návyky, reagovat v situacích ohrožení, zvládnout základy první pomoci.

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání pro zdraví.

Obsahem výuky tělesné výchovy je teoretická a praktická průprava a nácvik vybraných atletických disciplín,

sportovních a míčových her, sportovní gymnastiky, úpolů.

Nedílnou součástí jsou pohybové a drobné hry spolu s kondičními, protahovacími, vyrovnávacími, relaxačními

a pořadovými cvičeními.

Důraz je kladen na dodržování zásad bezpečnosti, péče a ochrany zdraví.

Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími předměty.

V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.

Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, sportovních dnech (zařazeno

např. plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek (materiální

podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně oslabení žáci apod.). Tělesná

výchova by měla žáky v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků

kultivovat.

Organizační formy práce:

    •  hromadná (frontální) výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  skupinová (kooperativní) výuka

    •  samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

Metody výuky:

    •  vysvětlování (výklad) učitele

    •  výkonnostní testy a měření

    •  názorně-demonstrační (využití názorných pomůcek)

    •  dovednostně-praktické metody

    •  aktivizující metody

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení dosažených výsledků

    •  převedení tabulkových kritérií do klasifikační stupnice

    •  hodnocení práce družstev

    •  výchovné způsoby - pochvala, povzbuzení, příklad

    •  sebehodnocení žáka

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

Teoretické poznatky
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

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

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným•

Učivo
Vhodné oblečení - cvičební úbor a obutí do TEV
Význam pohybu pro zdraví
Zásady přípravy organismu před pohybovou činností a její ukončení
Zátěž a odpočinek
Hygiena a bezpečnost
První pomoc
Testování tělesné zdatnosti

Průřezová témata

Žáci preferují takový způsob života, aby byly
zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace
co nejvíce eliminovány. Kontrolují a ovládají
své jednání, chovají se odpovědně v
zařízeních tělesné výchovy a sportu a při
pohybových činnostech vůbec.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Pořadová cvičení
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

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

•

dokáže vyhledat potřebné informace  z oblasti zdraví a pohybu•
dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat je a
hodnotit

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví

•

Učivo
Tělesná cvičení - pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční,
koordinační, kompenzační, relaxační
Součást všech tematických celků

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

1. ročník

Atletika
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

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

•

dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo
týmu

•

dovede připravit prostředky  k plánovaným pohybovým činnostem•
dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat je a
hodnotit

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•

Učivo
Speciální běžecká cvičení, abeceda
Běhy - 60, 100, 400m 800(D), 1000(H)
Rovinky, starty, úseky
Skoky - daleký, vysoký, metodika
Hod granátem na výkon

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Gymnastika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

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

•

dovede připravit prostředky  k plánovaným pohybovým činnostem•
dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat je a
hodnotit

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•

Učivo
Cvičení na nářadí - hrazda, přeskok, kruhy - nácvik
Prostná - sestava
Šplh - tyč, lano

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sportovni hry
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

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

•

dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo
týmu

•

dovede připravit prostředky  k plánovaným pohybovým činnostem•
dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat je a
hodnotit

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•

Učivo
Kopaná - přihrávka, zpracování, střelba
Softbal - házení, chytání, odpal, pohyb,obrana, hra
Košíková - dribling, střelba, přihrávka, hra
Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání, příjem, hra
Ostatní - sálová kopaná, frisbee, badminton, florbal, nohejbal - hra

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk I.

1. ročník
Sport a volný čas
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

1. ročník

Lyžování
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

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

•

dovede připravit prostředky  k plánovaným pohybovým činnostem•
dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat je a
hodnotit

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným•

Učivo
Základy lyžování
Výstroj, výzbroj - údržba

Průřezová témata

Směřování žáků k odpovědnému vztahu k
prostředí, ve kterém žijí.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Plavání
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

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

•

dokáže vyhledat potřebné informace  z oblasti zdraví a pohybu•
dovede připravit prostředky  k plánovaným pohybovým činnostem•
uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným•
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví

•

Učivo
Základní plavecký výcvik:
- splývání, dýchání, nácvik plaveckých technik

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

2. ročník

Teoretické poznatky
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené
signály a vhodně používá odbornou terminologii

•

Učivo
Hygiena a bezpečnost, první pomoc
Zdroje informací, názvosloví

Průřezová témata

Žáci dokáží posoudit důsledky komerčního
vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním
obsahům kritický odstup. Umí se orientovat v
současných informačních a komunikačních
technologiích a umí je využívat pro své
zdraví, pohybové činnosti a dovednosti a pro
získávání nových informací a poznatků z
oblasti tělesné kultury, sportu a zdravého
způsobu života.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zdravotní tělesná výchova
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro
tělesnou a duševní relaxaci; navrhne kondiční program osobního
rozvoje a vyhodnotí jej

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•

Učivo
Regenerační a kompenzační cvičení, relaxace
Kontraindikovaná cvičení podle druhu oslabení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Ekologie

2. ročník
Základy biologie

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

2. ročník
Jídlo, nápoje, zdravý životní styl
Sport

Zdravověda

3. ročník
První pomoc

Atletika
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a
pohyblivost

•

Učivo
Speciální běžecká cvičení, abeceda
Běhy - 60, 100, 400 m, 800(D), 1500(H)
Rovinky, starty, úseky
Skoky - daleký, vysoký - zdokonalování
Hod granátem na výkon

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Gymnastika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti

•

Učivo
Cvičení na nářadí - hrazda, přeskok, kruhy - nácvik, sestavy
Prostná - sestava
Šplh - tyč, lano

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

2. ročník

Sportovní hry
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené
signály a vhodně používá odbornou terminologii

•

dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v základních a
vybraných sportovních odvětvích

•

Učivo
Kopaná - individuální činnost jednotlivce, hra, taktika
Softbal - házení, chytání, odpal, taktika
Košíková - dribling, střelba, přihrávka, hra, taktika
Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání, příjem, hra
Ostatní - sálová kopaná, frisbee, badminton, florbal, nohejbal - hra

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

2. ročník
Sport

Německý jazyk II.

Freizeit

Turistika
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti

•

Učivo
Turistika a pobyt v přírodě
Základy táboření

Průřezová témata

Směřování žáků k odpovědnému vztahu k
prostředí, ve kterém žijí.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Plavání
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti

•

Učivo
Plavecký výcvik
splývání, dýchání, nácvik plaveckých technik

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

 163
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 2.6.1



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

3. ročník

Teoretické poznatky
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a umí zpracovat
jednoduchou dokumentaci

•

Učivo
Hygiena a bezpečnost, první pomoc
Pravidla her, závodů a soutěží
Vlastní rozhodování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Zdravověda

3. ročník
První pomoc

přesahy z učebních bloků:

Atletika
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí analyzovat a
zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu

•

Učivo
Speciální běžecká cvičení, abeceda
Běhy - 60, 100, 400 m, 800(D), 1500(H),
Fartlek, rovinky, starty, úseky, štafeta
Skoky- daleký, vysoký - zdokonalování
Hod granátem na výkon, vrh koulí 3kg, 5kg

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Gymnastika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních
sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje
osvojené způsoby relaxace

•

je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové vazby,
hudebně pohybové motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu)

•

Učivo
Cvičení na nářadí - prostná, hrazda, přeskok, kruhy - sestavy
Prostná - sestava
Šplh - tyč, lano
Cvičení s hudbou a s náčiním

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí analyzovat a
zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu

•

Učivo
Kopaná - obrana, taktika, hra
Softbal - házení, chytání, odpal, pohyb, hra, taktika
Košíková - dribling, střelba, přihrávky, hra, obrana, útok, akce
Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání, příjem, hra
Ostatní - sálový fotbal, badminton, florbal, nohejbal - hra

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Plavání
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti
a korigovat si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji

•

Učivo
Plavecký výcvik
Splývání, dýchání, nácvik plaveckých technik
Záchrana tonoucího
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Unterhaltung

Úpoly
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti
a korigovat si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji

•

Učivo
Pády, přetahy, přetlaky
Soutěže - zábavná forma
Základy sebeobrany

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

Teoretické poznatky
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
uplatňuje zásady sportovního tréninku•

Učivo
Hygiena a bezpečnost, první pomoc
Pravidla her, závodů a soutěží
Zásady sportovního tréninku
Vlastní rozhodování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Atletika
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
uplatňuje zásady sportovního tréninku•
je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat
osobního výkonu z nabídky pohybových aktivit

•

Učivo
Speciální běžecká cvičení, abeceda
Běhy - 60, 100, 400 m, 800(D), 1500(H),
Fartlek, rovinky, starty, úseky, štafeta
Skoky- daleký, vysoký - zdokonalování
Hod granátem na výkon, vrh koulí 3kg, 5kg

 165
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 2.6.1



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.6.2  Zdravověda

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk II.

4. ročník
Sport

Gymnastika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat
osobního výkonu z nabídky pohybových aktivit

•

Učivo
Cvičení na nářadí - prostná, hrazda, přeskok, kruhy - sestavy
Prostná - sestava
Šplh - tyč, lano
Cvičení s hudbou a s náčiním

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk II.

4. ročník
Sport

Sportovní hry
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
participuje na týmových herních činnostech družstva•

Učivo
Kopaná - obrana, taktika, hra
Softbal - házení, chytání, odpal, pohyb, hra, taktika
Košíková - dribling, střelba, přihrávky, hra, obrana, útok, akce
Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání, příjem, hra
Ostatní - sálový fotbal, badminton, florbal, nohejbal - hra

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk II.

4. ročník
Sport

Plavání
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat
osobního výkonu z nabídky pohybových aktivit

•

Učivo
Plavecký výcvik
Splývání, dýchání, nácvik plaveckých technik
Záchrana tonoucího

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk II.

4. ročník
Sport

7.6.2  Zdravověda

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Zdravověda směřuje k tomu, aby si žáci dovedli vážit zdraví jako prvořadé

hodnoty a odhadli odpovědnost za zdraví své i druhých.

Seznamují se s faktory, které ovlivňují naše tělesné i duševní zdraví, s prevencí nemocí a úrazů, patologickými
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7.6.2  Zdravověda

Učební osnovy

jevy a zásadami jednání za mimořádných situací. Důraz je kladen na etiku partnerských vztahů.

Organizační formy práce:

    •  hromadná (frontální) výuka

    •  skupinová (kooperativní) výuka

    •  samostatní práce žáků a individualizovaná výuka

Metody výuky:

    •  vyprávění učitele

    •  vysvětlování (výklad) učitele

    •  práce s textem

    •  rozhovor (debata, diskuze)

    •  názorně-demonstrační metody (projekce - multimediální prezentace)

    •  dovednostně-praktické metody

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení žáků

 

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

3. ročník
0+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• dosáhnout 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)

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích
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7.6.2  Zdravověda

Učební osnovy

3. ročník

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

orientace a životních podmínek

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

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

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

• 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

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

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

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Úvod
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
zdůvodní význam zdravého životního stylu•

Učivo
Péče o zdraví

Průřezová témata

Znalost hodnoty zdraví, důraz na zdravý
životní styl.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.6.2  Zdravověda

Učební osnovy

3. ročník

Organismus jako celek
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci
lidského organismu jako celku

•

dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své
zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat
jejich nežádoucí důsledky

•

dovede posoudit psychické, estetické a sociální účinky
pohybových činností

•

Učivo
Základní pojmy

Průřezová témata

Základní vědomosti o stavbě a funkci
lidského organismu jako celku.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Činitelé ovlivňující zdraví
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí•
zdůvodní význam zdravého životního stylu•
dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své
zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat
jejich nežádoucí důsledky

•

orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních
směrech

•

Učivo
Životní prostředí
Výživa
Pracovní podmínky

Průřezová témata

Vliv faktorů životního prostředí na lidský
organismus.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Fit bleiben

Duševní hygiena a rozvoj osobnosti
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí•
dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své
zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat
jejich nežádoucí důsledky

•

popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus•
dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení stresových
a konfliktních situací

•

kriticky hodnotí mediální obraz krásy lidského těla a komerční
reklamu; dovede posoudit prospěšné možnosti kultivace a
estetizace svého vzhledu

•

Učivo
Determinace osobnosti
Duševní poruchy

Průřezová témata

Fyzická a psychická zátěž na organismus.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Unterhaltung
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7.6.2  Zdravověda

Učební osnovy

3. ročník

Partnerské vztahy
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o
vhodných partnerech a o odpovědném přístupu  k pohlavnímu
životu

•

Učivo
Plánované rodičovství

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sociálně patologické jevy
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci
lidského organismu jako celku

•

objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit
svoje zdraví

•

diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o
vhodných partnerech a o odpovědném přístupu  k pohlavnímu
životu

•

Učivo
Prevence pohlavních nemocí
Problematika AIDS

Průřezová témata

Důsledky patologických jevů na jedince i
společnost, nutnost prevence ochrany
zdraví.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a
životů obyvatel

•

dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na ně
reagovat

•

Učivo
Mimořádné situace
Základní úkoly obyvatelstva (varování, evakuace)

Průřezová témata

Úloha institucí při ochraně zdraví, chování za
mimořádných situací.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

První pomoc
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci
lidského organismu jako celku

•

dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení stresových
a konfliktních situací

•

dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na ně
reagovat

•

Učivo
Úrazy a náhlé příhody
Poranění při hromadném zasažení obyvatel
Filmy a přednášky k dané problematice

Průřezová témata

Chování a řešení konfliktních situací při
osobním ohrožení a za mimořádných situací.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
Zdravotní tělesná výchova

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

3. ročník
Teoretické poznatky
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

3. ročník

7.7.1  Informatika

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2 1+1 1

Charakteristika předmětu
Cílem předmětu informatika je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií.

Žáci vysvětlí základy informačních a komunikačních technologií, používají na uživatelské úrovni operační

systém, kancelářský software a další běžné programové vybavení (včetně specifického programového vybavení,

používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních

technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák používal efektivně prostředky informačních a komunikačních

technologií a komunikoval pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních

technologiích představuje používání výpočetní techniky.

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích bude dále rozšířováno dle aktuálních vzdělávacích

potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií

a specifika oboru, v němž je žák připravován.

Organizační formy práce:

    •  skupinová výuka

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

    •  odborná učebna výpočetní techniky

Metody výuky:

    •  vysvětlování učitele

    •  písemné cvičení, testy

    •  práce s textem

    •  názorně demonstrační metody

    •  dovednostně praktické metody

    •  projekce - multimediální prezentace

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem

7.7  Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a

své profesní cíle

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením

• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline

komunikace

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

Základy informatiky a teorie informace
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

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)

•

ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje algoritmy řešení
konkrétních úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé elementárnější
činnosti za použití přiměřené míry abstrakce)

•

Učivo
Přenos informací a výpočetní technika
Analogová a digitální zařízení
Jednotky informace - bit,bajt a jejich násobné jednotky
Bezeztrátová a ztrátová komprese
Přenos dat a přenosové rychlosti - výpočet přenosové rychlosti
Dvojková soustava, šestnástková soustava, převod do soustavy
desítkové
Algoritmizace, vývojový diagram

Průřezová témata

Seznámení se základy informatiky.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Operace s čísly

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Operace s čísly

Výběrový seminář III.

4. ročník
Pevný disk a operační systém
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Učební osnovy

2. ročník

Technické vybavení počítačů
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)

•

je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat před
zneužitím, ochrana dat před zničením, porušování autorských
práv) a omezení (zejména technických a technologických)
spojených  s používáním výpočetní techniky

•

aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením

•

orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá
základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s
nimi

•

využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným hardware

•

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

•

Učivo
Historie počítačů
Komponenty PC, jejich funkce a základní parametry
Princip fungování počítače, hodnocení výkonu počítače
Uložiště dat a záznamová média
Vstupní a výstupní zařízení
Druhy tiskáren, jejich vlastnosti a použití
 

Průřezová témata

Seznámení žáků se základními pojmy -
oblast hardware.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář III.

4. ročník
Pevný disk a operační systém

Programové vybavení počítačů
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)

•

je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat před
zneužitím, ochrana dat před zničením, porušování autorských
práv) a omezení (zejména technických a technologických)
spojených  s používáním výpočetní techniky

•

aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením

•

nastavuje uživatelské prostředí operačního systému•
orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá
základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s
nimi

•

využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným hardware

•

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

•

vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty•
pracuje s prostředky správy operačního systému, na základní
úrovni konfiguruje operační systém, nastavuje jeho uživatelské
prostředí

•

Učivo
Operační systémy a jejich funkce
Architektura operačního systému, ovladače, jádro systému, aplikační
a grafické rozhraní, multitasking
Ovládání operačního systému a správa souborů (vytváření datových
souborů, spustitelné soubory, prozkoumávání složek, práce se
soubory, vyhledávání objektů, příkazový řádek)
Základní nastavení operačního systému (uživatelské nastavení OS,
správa tiskáren, nastavení uživatelských práv k souborům)

Nápověda
Aplikační software - druhy a využití aplikačního sofware
Rozdělení software dle licence, ochrana autorských práv
Počítačové viry a antivirová ochrana (rozdělení virů, základní pojmy,
antivirové programy)
Způsoby ochrany dat, zabezpečení dat před zničením

Průřezová témata

Základy práce s operačním systémem a
ochrana počítače. Rozdělení aplikačního
software.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Účetnictví

4. ročník
Základy ekonomické statistiky

Administrativa

1. ročník
Práce  s kancelářskou technikou
Základy psaní na klávesnici

přesahy z učebních bloků:
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

2. ročník

Počítačová síť
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností
a pracuje s jejími prostředky

•

Učivo
Pojem počítačová síť, princip fungování, IP adresa,  zjištění IP
adresy v síti, s DNS server
Technické vybavení lokálních počítačových sítí, aktivní síťové prvky
Základní druhy lokálních sítí, LAN,WAN, server a klient
Sdílení složek a tiskáren
Mapování síťových disků (složek)
Bezdrátové sítě, jejich technické prvky,  zabezpeční sítí
Sítě mobilních operátorů
Globální družicové polohovací systémy
Praktické úkoly - práce v lokální síti
 

Průřezová témata

Specifika práce v síti - využití možností
počítačové sítě, práce s jejími prostředky.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář III.

4. ročník
Počítačová síť a sdílení prostředků

Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
samostatně komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání
přílohy, či naopak její přijetí a následné otevření

•

využívá další funkce poštovního klienta (organizování,
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

•

správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem  s ohledem
na jejich další uživatele

•

komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření

•

získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně použití
filtrování

•

Učivo
Historie Internetu
Co je Internet a jak pracuje (IP adresa, doména, přenosové rychlosti,
bezpečnost práce v síti Internet)
Internetový prohlížeč (základy ovládání, uživatelské nastavení, práce
s prohlížečem Internetu)
Internet jako nástroj komunikace (elektronická pošta, on-line a off-
line komunikace - praktické úkoly)
Vyhledávání informací na Internetu
Informační zdroje a jejich kvalita
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Samostatná komunikace elektronickou
poštou, získávání a využivání informací a
jejich správná interpretace.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk II.

2. ročník
Jídlo, nápoje, zdravý životní styl
Sport
Odborná slovní zásoba

Německý jazyk I.

Odborná slovní zásoba
Občanská nauka

Svobodný přístup k informacím
Ekonomika

1. ročník
Základní ekonomické pojmy

Potraviny a výživa

Úvod, základní pojmy
Složení a vlastnosti potravin

Technologie

Hygiena a bezpečnost práce
Receptury a odborná literatura

Stolničení

Společenské chování a vystupování
obsluhujících

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení
Organizační struktura v restauračním
průmyslu

Odborný výcvik

1. ročník
Úvod - výroba pokrmů
Česká a regionální kuchyně
Komunikace ve službách

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Operace s čísly

Aplikační software - textový procesor MS Word
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty•
zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití

•

má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu a nápovědy, rozpoznává a využívá
analogií ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací

•

Učivo
Psaní textu na počítači, typografická pravidla, kontrola pravopisu
Editace napsaného textu, přesun, kopírování, mazání
Formátování textu, písmo, odstavec, odrážky a číslování
Styly
Revize
Šablony a jejich využití
Vkládání a editace objektů
Tabulky
Hromadná korespondence
Vygenerování obsahu
Editor rovnic
Makra
Export a import dat
 

Průřezová témata

Žák zvládne základy práce s MS Word a
dokáže využívat program ve své profesi.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Administrativa

1. ročník
Práce  s kancelářskou technikou
Základy psaní na klávesnici
Normalizovaná úprava písemností,
manipulace s písemnostmi

přesahy z učebních bloků:
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

2. ročník

3. ročník
1+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak

vzdělávání

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• 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

Opakování učiva 2. ročníku
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů

•

používá běžné základní a aplikační programové vybavení•
pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní
oblasti

•

ovládá další běžné prostředky online a offline komunikace a
výměny dat

•

Učivo
Opakování teorie obsažené v jednotlivých učebních blocích
Praktické procvičení učiva
Počítačové sítě - rozšiřující učivo
 

Průřezová témata

Řešení běžných konkrétních úkolů pomocí
vhodně zvoleného programového vybavení a
další využití v profesní oblasti.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

3. ročník

MS Excel
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Žák:
vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů

•

používá běžné základní a aplikační programové vybavení•
ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace,
matematické operace, vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání,
filtrování, třídění, tvorba grafu,databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)

•

Učivo
Principy a oblasti použití tabulkových procesorů
Struktura tabulek a typy dat
Buňka,  adresa buňky
Formátování buňky, podmíněné formátování
Pravidla pro tvorbu tabulek
Vzorce, práce se vzorci
Funkce (datum a čas, finanční, matematické, statistické - praktická
cvičení)
Vyhledávání, filtrování a třídění dat
Tvorba grafů
Tisk tabulek a grafů
Formát ukládaných dat
Export a import dat
Propojení s dalšími aplikacemi
Tvorba makra

Průřezová témata

Žák zvládne základy práce s MS Excel a
dokáže využívat program ve své profesi.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Matematika

2. ročník
Základní funkce a jejich průběh
Exponenciální a logaritmické funkce
Goniometrické funkce

Ekonomika

Cena a cenová  politika
Odborný výcvik

4. ročník
Procvičování dovedností a příprava
na praktickou zkoušku

přesahy z učebních bloků:

Databáze
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace,
vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro
tisk, tisk)

•

Učivo
Pojem databáze
Práce s databází v MS Excel, ukázka práce s databázovými
funkcemi, praktické úkoly
MS Access - typy objektů databáze
Práce s formulářem, tabulkou, vytvoření sestavy
Relace, druhy relací
Vytvoření jednoduché relační databáze

Průřezová témata

Třídění, analyzování a vyhodnocování
získaných informací a jejich další
zpracování.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

3. ročník

Počítačová grafika
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Žák:
zná hlavní typy grafických formátů, na základní úrovni grafiku tvoří
a upravuje

•

rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím
(schémata, grafy apod.)

•

zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové
vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje

•

Učivo
Opakování učiva 2. ročníku se zaměřením na jednotky informace, bit
, bajt a jejich násobky, bezestrátová a ztrátová komprese dat
Rastrová a vektorová grafika - vysvětlení pojmů a využití
Počet bodů obrázku a rozlišení
Barevná hloubka
Výpočet rychlosti přenosu obrázků
Formáty grafických souborů, ztrátová a beztrátová komprese
Barevné modely
Tvorba rastrového obrázku
Nástroje pro práci s grafikou
Malování rastrových obrázků
Digitální fotoaparát (prinicip práce, výběr vhodného fotoaparátu,
zpracování fotografií)
Úprava fotografií
Práce s vektorovým editorem - tvorba vektorových materiálů
Tvorba a čtení souborů PDF

 

Průřezová témata

Pořizování a úprava grafických dat.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

4. ročník
Slavnostní hostiny, společenské akce
a zvláštní typy akcí
Procvičování dovedností a příprava
na praktickou zkoušku

přesahy z učebních bloků:

Člověk, společnost a počítačové technologie
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a
použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního
problému

•

Učivo
Bezpečný počítač
Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat
Etické zásady a právní normy
Média a mediální gramotnost
ICT a trvale udržitelný rozvoj

Průřezová témata

Žáci seznámeni s problematikou ICT a
životního prostředí, etickými normami pro
přáci v počítačové síti a způsoby ochrany dat

Člověk a životní prostředí

Práce s databázemi - propojení s praxí.
Počítačová grafika- profesní využití

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Společnost

2. ročník
Lidská práva
Občanská společnost
Svobodný přístup k informacím

přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář III.

4. ročník
Počítačová síť a sdílení prostředků

Anglický jazyk I.

2. ročník
Moderní technologie

3. ročník
Vyjadřování budoucnosti
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Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• 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 získaných informacím, být mediálně gramotní

Multimédia
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití

•

Učivo
Pojmy kodek, encoder a decoder
Formáty zvukových souborů a videosouborů
Princip komprese zvuku a videa
Editor zvukových soborů

Průřezová témata

Význam multimédií jako informačního zdroje.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Svobodný přístup k informacím

4. ročník
Etické otázky v životě člověka

přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář III.

4. ročník
Práce s multimédii

Aplikační software - Prezentace
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
vytváří jednoduché multimediální dokumenty (tedy dokumenty v
nichž je spojena textová, zvuková a obrazová složka informace) v
některém vhodném formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW
pro tvorbu prezentací, atp.)

•

Učivo
Význam a pojem prezentace
Principy úspěšné prezentace
Zásady pro zpracování počítačové prezentace
Příprava podkladů pro prezentace
Práce se snímky, vložení, rozvržení, přecházení, odstranění, řazení
Vkládání objektů do prezentace
Formátování snímků, efekty, časování, komentáře
Spuštění prezentace a její uložení, export prezentace
Tvorba vlastní prezentace na zadané téma
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Vytváření a úprava multimediální
prezentace.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Výběrový seminář III.

4. ročník
Prezentace dat

Hotelový a restaurační provoz

Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář III.

4. ročník
Práce s multimédii
Prezentace dat

Hotelový a restaurační provoz

Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Webová prezentace
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vytváří jednoduché multimediální dokumenty (tedy dokumenty v
nichž je spojena textová, zvuková a obrazová složka informace) v
některém vhodném formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW
pro tvorbu prezentací, atp.)

•

správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele

•

Učivo
Práce s programem MS Publisher - vytvoření vlastní webové
prezentace

Průřezová témata

Dokáže vhodným způsobem prezentovat
informace a data.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Další aplikační programové vybavení
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů

•

používá běžné základní a aplikační programové vybavení
(aplikace dodávané s operačním systémem, dále pracuje zejména
s aplikacemi tvořícími tzv. kancelářský SW jako celkem)

•

pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní
oblasti

•

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.)

•

Učivo
MS Office - možnosti využití balíku kancelářských programů,
propojení aplikací
Export a import dat
Speciální aplikace používané v profesi

Průřezová témata

Řešení běžných konkrétních úkolů pomocí
vhodně zvoleného programového vybavení a
další využití v profesní oblasti.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

4. ročník
Praktické sestavování JL

Stolničení

3. ročník
Hotelový a restaurační management

4. ročník
Slavnostní hostiny

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Organizace hotelu

4. ročník
Organizační struktura v ubytovacích
provozech
Služby v ubytovacích provozech

přesahy z učebních bloků:

Výběrový seminář III.

4. ročník
Práce s multimédii

Účetnictví

3. ročník
Finanční účty

4. ročník
Zásoby
Účtování dlouhodobého majetku

Stolničení

Slavnostní hostiny
Slavnostní hostiny s nabídkovým
stolem

Hotelový a restaurační provoz

Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách
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7.7.2  Výběrový seminář III.

Učební osnovy

4. ročník

7.7.2  Výběrový seminář III.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

0+1

Charakteristika předmětu
Seminář si klade za cíl upevnit představu žáka o výpočetní technice, naučit ho efektivně pracovat s informacemi,

pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením.

Seminář navazuje na předmět informatika, upevňuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti při práci s ICT.

Snahou předmětu je rozšířit schopnosti žáka vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí

Internetu, ale i využívat s další prostředky informačních a komunikačních technologií.

Cílem je, aby se pro žáka stal počítač pracovním nástrojem, napomáhajícím řešení úkolů souvisejících se studiem

i budoucí praxí.

Organizační formy práce:

    •  skupinová výuka

    •  samostatná práce žáků

    •  individuální výuka

    •  odborná učebna výpočetní techniky

Metody výuky:

    •  vysvětlování učitele

    •  písemné cvičení, testy

    •  práce s textem

    •  názorně demonstrační

    •  dovednostně praktické metody

Zůsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  sebehodnocení

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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7.7.2  Výběrový seminář III.

Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
0+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• 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 získaných informacím, být mediálně gramotní

Pevný disk a operační systém
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)

•

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

•

aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením

•

vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty
(ovládá typografická pravidla, formátování, práce se šablonami,
styly, objekty, hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy,
makra)

•

Učivo
Organizace pevného disku
Diskové oddíly pevného disku
Formátování pevných disků
Souborové systémy
Nástroje pro zálohování a obnovu datObsluha standardní aplikace

Průřezová témata

Získání znalostí o ukládánín dat na pevném
disku.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Základy informatiky a teorie informace
Technické vybavení počítačů

přesahy z učebních bloků:
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7.7.2  Výběrový seminář III.

Učební osnovy

4. ročník

Počítačová síť a sdílení prostředků
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností
a pracuje s jejími prostředky

•

komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření

•

získává a využívá informace  z otevřených zdrojů, zejména pak  z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně použití
filtrování

•

Učivo
Centrum síťových připojení a sdílení
Sdílení síťových prostředků, nastavení oprávnění uživatelů
Wi-Fi síť – hardware, nastavení zabezpečení bezdrátové sítě 

Průřezová témata

Získání dovedností zabezpečení dat v
počítačové síti

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Počítačová síť

3. ročník
Člověk, společnost a počítačové
technologie

přesahy z učebních bloků:

Práce s multimédii
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní
oblasti

•

zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové
vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje

•

správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem  s ohledem
na jejich další uživatele

•

Učivo
Multimédia v OS Windows – editace zvuku, fotografií, videa
Zoner Photostudio – pokročilá editace fotografií
Editace zvuku v programu Audacity
Programy pro zpracování domácího videa – Pinnacle Studio
Tvorba multimediální prezentace

Průřezová témata

Získá dovednosti práce s multimédii.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Multimédia
Aplikační software - Prezentace
Další aplikační programové vybavení

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Služby v ubytovacích provozech

Prezentace dat
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní
oblasti

•

zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové
vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje

•

orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje,
vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále je zpracovává

•

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.)

•

Učivo
Microsoft Publischer
Vytváření publikací v návaznosti na studovaný obor      
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Praktická činnost zaměřená na tvorbu webuí
.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Aplikační software - Prezentace

přesahy z učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Aplikační software - Prezentace

Účetnictví

Zásoby
Účtování dlouhodobého majetku
Účtování mezd

Hotelový a restaurační provoz

Služby v ubytovacích provozech
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

7.8.1  Ekonomika

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2 2 1 1

Charakteristika předmětu
Obsah tohoto okruhu objasní žákům základy ekonomického myšlení a obchodně podnikatelských aktivit,

aplikuje ekonomické jevy a procesy tržního hospodářství v právních aspektech obchodně podnikatelských

vztahů.

Obsah je zaměřen především na ekonomiku podniku a její aplikaci na obor. Vysvětlí učivo o majetku podniku,

podnikových činnostech a zásadách hospodaření. Neméně důležitá je znalost fungování finančního trhu

národního hospodářství a Evropské unie.

Žáci navrhnou praktické využívání osvojených poznatků v oboru a k uplatňování podnikatelské etiky. Obsahový

okruh je úzce propojen s průřezovým tématem člověk a svět práce.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  běžná nebo multimediální učebna

Metody výuky:

slovní

    •  vysvětlování učiva, rozhovor, diskuse

    •  práce s textem

    •  aktivizující metody

názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

7.8  Odborné vzdělávání
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

1. ročník
2 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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 administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i

odborná témata

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Personální a sociální kompetence

• 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
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

1. ročník

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• Matematické kompetence

• používat pojmy kvantifikujícího charakteru

Odborné kompetence
• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách a ekonomicko-právním zabezpečení

provozu ve stravovacích zařízeních

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

Základní ekonomické pojmy
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá a aplikuje základní ekonomické pojmy•

Učivo
Ekonomika, ekonomie
Ekonomické systémy
Hospodářský proces
Potřeby, statky, služby, spotřeba
Výroba, výrobní faktory
Peníze
Životní úroveň

Průřezová témata

Vliv životního prostředí na životní úroveň,
práce jako činitel výroby, reálná a nominální
mzda.

Člověk a svět práce

Životní prostředí jako součást životní úrovně.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Tržní ekonomika
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
na příkladu popíše fungování tržního mechanismu•
posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku•

Učivo
Trh, druhy trhů
Zboží
Poptávka a nabídka na trhu
Tržní mechanismus
Konkurence
Selhání trhu
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Trh práce - nabídka a poptávka.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Management a marketing

4. ročník
Podstata marketingu
Cílený marketing

přesahy z učebních bloků:

Podnikání
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v právních formách podnikání v ČR a EU a dovede
charakterizovat jejich základní znaky

•

posoudí vhodné právní formy podnikání ve svém oboru•
vytvoří podnikatelský záměr•
zná základní povinnosti podnikatele vůči státu•
vyhledá potřebné informace  v příslušných legislativních normách•
řeší jednoduché právní situace v oboru•
orientuje se ve struktuře podnikových činností•

Učivo
Podnikání
Podnik, druhy podniků
Podnikatel, znaky podnikatelů
Živnosti
Obchodní společnosti
Družstva
Podnikatelský záměr

Průřezová témata

Postavení majitele a zaměstnance v
podniku. Formy podnikání.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

přesahy z učebních bloků:

Majetek podniku
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
na příkladech charakterizuje průběh výrobní činnosti•
provede jednoduché propočty spotřeby a velikosti nákupu•
určí optimální výši zásob•
rozlišuje druhy a zdroje investic, na příkladech uvede jejich využití,
vypočítá zhodnocení investice

•

vypočte hodnotu majetku a podíl jednotlivých složek•
vypočte hodnoty zdrojů majetku•

Učivo
Rozdělení majetku
Dlouhodobý majetek
Odpisy
Oběžný majetek

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Operace s čísly

Účetnictví

3. ročník
Inventarizace majetku
Rozvaha

4. ročník
Zásoby
Účtování dlouhodobého majetku

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Operace s čísly

Stolničení

Inventář na úseku obsluhy

 187
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 2.6.1



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
2 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

• 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 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,

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

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
SMILE verze 2.6.1 188



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

2. ročník

• 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

• Matematické kompetence

• používat pojmy kvantifikujícího charakteru

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

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

Odborné kompetence
• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách a ekonomicko-právním zabezpečení

provozu ve stravovacích zařízeních

• sestavovali kalkulace výrobků a služeb

• sestavovali operativní a dlouhodobější plány

• získávali, vyhodnocovali a efektivně využívali ekonomické informace k řízení provozních

úseků

• zajišťovali základní operace personálního charakteru

Zaměstnanci podniku
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
zná právní předpisy upravující uznávání kvalifikací občanů EU•

Učivo
Rozdělení zaměstnanců
Kvalifikace, rekvalifikace
Organizační struktury
Personální činnosti
Pracovně právní vztahy
Spolupráce s úřadem práce
Odměňování

Průřezová témata

Pracovně právní vztahy, odměňování
zaměstnanců.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Účetnictví

4. ročník
Účtování mezd

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Pracovníci ve stravovacích provozech

přesahy z učebních bloků:

Cena a cenová  politika
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
vypočítá jednoduché kalkulace ceny•

Učivo
Cena, druhy cen
Cenová politika státu
Struktura prodejní ceny
DPH
Cenové strategie
Psychologie tvorby cen

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

přesahy z učebních bloků:

Informatika

3. ročník
MS Excel
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

2. ročník

Hospodaření podniku
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozliší jednotlivé nákladové druhy•
řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření•

Učivo
Náklady a jejich členění
Výnosy a jejich členění
Hospodářský výsledek

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Účetnictví

4. ročník
Účtování nákladů
Účtování výnosů
Hospodářský výsledek

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

přesahy z učebních bloků:

Financování podniku
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
na příkladu uvede využití výsledků finanční analýzy hospodaření k
řízení

•

Učivo
Zdroje financování
Umístění financí
Finanční analýza

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. ročník
1 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

3. ročník

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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 administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i

odborná témata

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Personální a sociální kompetence

• 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

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

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• 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

• Matematické kompetence

• správně používat a převádět běžné jednotky

• používat pojmy kvantifikujícího charakteru

• 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

Bankovnictví
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v činnosti bank,v platebním styku•

Učivo
Bankovní soustava ČR
Česká národní banka
Obchodní banky
Služby obchodních bank

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

3. ročník
Účetní doklady
Finanční účty
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

3. ročník

Pojišťovnictví
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v činnosti pojišťoven•

Učivo
Podstata a význam pojišťovnictví
Základní pojmy
Druhy pojištění

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Finanční trhy
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje finanční trh a jeho jednotlivé subjekty•

Učivo
Podstata a význam
Cenné papíry
Peněžní trh
Kapitálový trh
Obchodování s cennými papíry

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hlavní činnosti podniku
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání Učivo

Výroba
Odbyt
Ubytovací služby

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Platební styk
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání Učivo

Hotovostní platební styk
Bezhotovostní platební styk
Doklady platebního styku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk I.

1. ročník
Nakupování

4. ročník
Peníze a finance
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
1 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 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)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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 administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i

odborná témata

• Personální a sociální kompetence

• 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

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• 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
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

4. ročník

Daňová soustava
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozliší princip daní přímých a nepřímých•
řeší příklady výpočtu daně z přidané hodnoty•
vyhotoví daňové přiznání•
vede daňovou evidenci pro plátce a neplátce DPH•

Učivo
Daňový systém v ČR
Daňové pojmy
Nepřímé daně
Přímé daně
Poplatky

Průřezová témata

Poplatník v daňové soustavě.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Účetnictví

4. ročník
Účtování mezd
Hospodářský výsledek

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

4. ročník
Účtování mezd
Účtování nákladů
Účtování výnosů
Hospodářský výsledek
Účetní závěrka

Národní hospodářství
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede příklady vazby cestovního ruchu na další odvětví národního
hospodářství

•

na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje státního rozpočtu•
uvede vliv jednotného trhu EU na národní hospodářství, zejména z
pohledu odstraňování barier obchodu a služeb

•

Učivo
Pojem
Členění NH
Charakteristika společného stravování a cestovního ruchu
Ukazatele hodnocení NH
Státní rozpočet

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

4. ročník
Zásoby
Hospodářský výsledek

Hospodářská politika
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí význam ukazatelů vývoje národního hospodářství ve
vztahu k oboru

•

objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti•
posoudí dopady inflace, odhadne vliv na využívání služeb v
cestovním ruchu

•

Učivo
Pojem, podstata
Cíle a nástroje hospodářské politiky

Průřezová témata

Státní rozpočet - příjmy a výdaje. Vliv vývoje
ekonomiky, nezaměstnanost, kupní sílu.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

7.8.2  Účetnictví

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 2

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět účetnictví seznamuje žáky s funkcí účetnictví při podnikání. Pomáhá rozvíjet ekonomické

myšlení žáků číselným zobrazením ekonomických jevů. Je kladen důraz na účetní dokumentaci, pořizování

a zpracování účetních dokladů, na objasnění účetního systému a na zachycení hospodářských skutečností.

Žáci si osvojí dovednost účtování běžných účetních případů na účtech a současně aplikují získané dovednosti  v

oblasti daňových a účetních dokladů. Předmět je zaměřen na získání základních poznatků, které umožňují

operativní přizpůsobení v měnících se ekonomických podmínkách.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  běžná nebo multimediální učebna

Metody výuky:

    •  slovní

    •  vysvětlování učiva, rozhovor, diskuse

    •  práce s textem

    •  názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

3. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

3. ročník

• 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 získaných informacím, být mediálně gramotní

Odborné kompetence
• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• vyhledávali zdroje a informace o podnikání v jednotlivých zemích EU (např. hospodářské

komory, profesní sdružení, svazy)

• vedli provozní administrativu, evidenci o pohybu majetku, surovin, výrobků a služeb s

využitím PC

Vymezení účetnictví
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
zná podstatu účetnictví a jeho úlohu při řízení podniku•

Učivo
Předmět, význam a funkce účetnictví
Právní úprava účetnictví
Rozdělení účetnictví
Účetní zásady
Účetní knihy - formy, druhy

Průřezová témata

Získání znalostí o předpokladech vedení
účetnictví a vzájemné souvislosti s právními
předpisy.

Člověk a svět práce

Využívání různých podob a forem účetní
evidence s využitím ICT.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Účetní doklady
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyhotovuje účetní doklady, ověřuje náležitosti, zajišťuje oběh,
archivaci

•

Učivo
Význam a členění
Náležitosti účetních dokladů
Vyhotovování a opravy účetních dokladů
Oběh účetních dokladů
Daňové doklady

Průřezová témata

Získání znalostí spojených s evidencí
hospodářských jevů.

Člověk a svět práce

Využití ICT při tvorbě účetních dokladů a
evidenci hospodářských operací.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

3. ročník
Bankovnictví

přesahy z učebních bloků:

Inventarizace majetku
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyplňuje doklady související s pohybem peněz a evidencí majetku•

Učivo
Pojem, etapy, druhy
Inventura, příprava, metody provádění
Inventarizační písemnosti
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Získání znalostí souvisejících s efektivním
hospodařením a kontrolou majetku.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Majetek podniku

Rozvaha
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
sestavuje rozvahu•

Učivo
Aktiva, pasiva
Rozvaha, druhy, náležitosti, vyhotovování
Rozpis rozvahy do účtů
Účet - funkce, druhy, forma, zůstatky na účtech
Podvojný účetní zápis, syntetická a analytická evidence
Účetní osnova, účtový rozvrh

Průřezová témata

Seznámení se základními výkazy účetnictví,
práce s rozvahovými účty.

Člověk a svět práce

Získání podkladů pro sestavení účetních
výkazů.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Majetek podniku

Finanční účty
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
účtuje běžné účetní případy podle účetní osnovy pro podnikatele•

Učivo
Charakteristika finančních účtů
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Krátkodobé bankovní úvěry

Průřezová témata

Základní práce spojené s hotovostním a
bezhotovostním platebním stykem.

Člověk a svět práce

Vyhotovování a zpracování pokladních
dokladů na počítači.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Další aplikační programové vybavení

Ekonomika

3. ročník
Bankovnictví

Hotelový a restaurační provoz

Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením

• 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
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

4. ročník

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Odborné kompetence
• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• vyhledávali zdroje a informace o podnikání v jednotlivých zemích EU (např. hospodářské

komory, profesní sdružení, svazy)

Zásoby
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
účtuje běžné účetní případy podle účetní osnovy pro podnikatele•

Učivo
Rozdělení zásob
Oceňování zásob
Evidence zásob
Účtování zásob způsobem A
Účtování zásob způsobem B
Účtování inventarizačních rozdílů

Průřezová témata

Zachycení hospodářských operací ve
skladové evidenci a jejich zaúčtování.

Člověk a svět práce

Evidence na skladních kartách s využitím
ICT.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Další aplikační programové vybavení

Výběrový seminář III.

Prezentace dat
Ekonomika

Národní hospodářství

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Majetek podniku

Účtování dlouhodobého majetku
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
účtuje běžné účetní případy podle účetní osnovy pro podnikatele•

Učivo
Charakteristika a dělení dlouhodobého majetku
Evidence a oceňování dlouhodobého majetku
Pořízení dlouhodobého majetku
Zařazení do užívání, opotřebení
Odepisování dlouhodobého majetku
Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku

Průřezová témata

Zachycení hospodářských jevů týkajících se
dlouhodobého majetku firmy.

Člověk a svět práce

Získávání podkladů pro odepisování a
evidenci dlouhodobého majetku firmy.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Další aplikační programové vybavení

Výběrový seminář III.

Prezentace dat

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Majetek podniku

Účtování mezd
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v zákonné úpravě mezd a provádí mzdové výpočty,
zákonné odvody, vyhotovuje mzdové doklady

•

Učivo
Mzda - pojem, druhy
Výpočet mzdy
Účtování hrubé mzdy, srážek ze mzdy
Mzdová evidence
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Zpracování a evidence mezd.

Člověk a svět práce

Informační zdroje pro výpočet mzdy.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Výběrový seminář III.

4. ročník
Prezentace dat

Ekonomika

Daňová soustava

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

2. ročník
Zaměstnanci podniku

4. ročník
Daňová soustava

Zúčtovací vztahy
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
účtuje běžné účetní případy podle účetní osnovy pro podnikatele•

Učivo
Pohledávky a závazky - pojem, rozdělení
Pohledávky a závazky vyplývající z obchodního styku
Pohledávky a závazky vůči zaměstnancům
Pohledávky a závazky vůči státu

Průřezová témata

Zachycení vztahů účetní jednotky k vnějšímu
okolí.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Účtování nákladů
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
účtuje běžné účetní případy podle účetní osnovy pro podnikatele•

Učivo
Náklady - pojem, druhy
Pravidla pro účtování na nákladových účtech
Náklady provozní, finanční a mimořádné

Průřezová témata

Charakteristika vyjádření spotřeby živé a
zvěcnělé práce v peněžních jednotkách.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

4. ročník
Daňová soustava

Hotelový a restaurační provoz

Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

2. ročník
Hospodaření podniku

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Služby v ubytovacích provozech

Účtování výnosů
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
účtuje běžné účetní případy podle účetní osnovy pro podnikatele•

Učivo
Výnosy - pojem, druhy
Výnosové účty provozní, finanční a mimořádné

Průřezová témata

Charakteristika výkonů účetní jednotky v
peněžním vyjádření.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

4. ročník
Daňová soustava

Hotelový a restaurační provoz

Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

2. ročník
Hospodaření podniku

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Služby v ubytovacích provozech

Hospodářský výsledek
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
zaúčtuje výsledek hospodaření, zná  principy jeho rozdělení a
použití

•

Učivo
Zjišťování a druhy hospodářského výsledku
Stanovení základu daně z příjmů právnických osob
Výpočet daně z příjmů a její zaúčtování
Vypořádání se ztrátou
Rozdělení zisku
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Zjišťování ukazatele umožňujícího
posouzení hospodaření účetní jednotky.

Člověk a svět práce

Informační zdroje pro výpočet daně z příjmů
právnických osob.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

4. ročník
Daňová soustava
Národní hospodářství

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

2. ročník
Hospodaření podniku

4. ročník
Daňová soustava

Účetní závěrka
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
ovládá účetní uzávěrku a závěrku•

Učivo
Etapy účetní uzávěrky
Účetní uzávěrka
Výkazy účetní závěrky

Průřezová témata

Účetní práce související s uzavřením
účetnictví na konci účetního období.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

4. ročník
Daňová soustava

přesahy z učebních bloků:

Základy ekonomické statistiky
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
je seznámen se základy ekonomické statistiky•

Učivo
Význam ekonomické statistiky
Základní pojmy, statistika, ekonomicko-statistické ukazatele
Hlavní úkoly statistických metod

Průřezová témata

Získání přehledu o základních nástrojích
hospodářské politiky a analýze
ekonomických jevů a procesů.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Matematika

4. ročník
Kombinatorika

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
Statistika

Informatika

2. ročník
Programové vybavení počítačů

7.8.3  Management a marketing

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1+1

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět management a marketing žákům objasní základní funkce managera a marketingový přístup

organizací.

Obsahem managementu je vysvětlení pojmů management, manager, osobnost managera, postupné a průběžné

činnosti managera. U funkcí managera se zaměřuje na plánování, organizování, personální činnost

a rozhodování. V marketingu se žáci seznámí s podstatou marketingu, průzkumem trhu, segmentací poptávky,

chováním spotřebitele a marketingovým mixem.

Předmět má vazbu na Hotelový a restaurační provoz.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

    •  běžná nebo multimediální učebna

Metody výuky:

slovní

    •  vysvětlování učiva, rozhovor, diskuse

    •  práce s textem

    •  aktivizující metody

názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

Zůsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  sebehodnocení

Člověk a svět práce

Průřezová témata pokrývaná předmětem

4. ročník
1+1 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 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)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

4. ročník

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Personální a sociální kompetence

• 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

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

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

Podstata managementu
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí pojem management•
vysvětlí části procesu řízení, popíše jejich funkci•
orientuje se ve specifických rysech tržní ekonomiky služeb
cestovního ruchu

•

Učivo
Pojem management, manager
Postavení managera
Funkce managera

Průřezová témata

Postavení managera v organizaci.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Osobnost managera
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání Učivo

Zásady práce
Role a dovednosti
Osobní plán
Styly řízení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

4. ročník

Plánování
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
provede jednoduché propočty při sestavení plánu a kontrole jeho
plnění

•

Učivo
Členění plánů
Postup při plánování
Strategie

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Organizování
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vytvoří typový příklad organizační struktury firmy•

Učivo
Postup při organizování
Organizační struktury

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Organizační struktura v restauračním
průmyslu

4. ročník
Organizační struktura v ubytovacích
provozech

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Personální činnost a vedení
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
hodnotí vhodnost a účinnost motivačních nástrojů•

Učivo
Obsah personálních činností
Motivace
Komunikace
Vůdcovství

Průřezová témata

Získávání, výběr, umístění, hodnocení,
odměňování zaměstnanců.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Pracovníci ve stravovacích provozech

4. ročník
Organizační struktura v ubytovacích
provozech

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Organizační struktura v ubytovacích
provozech

Kontrola
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
na vzorovém příkladu provede kontrolní činnosti a z výsledků
vyvodí závěry

•

Učivo
Členění kontrol
Postup při provádění kontrol

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

4. ročník

Rozhodování
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede na příkladu rozhodovací metody•

Učivo
Rozhodovací proces

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Podstata marketingu
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí co je marketing•
zná nástroje marketingu•

Učivo
Vývoj podnikatelských koncepcí
Význam a obsah marketingu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Hlavní úkoly a činnosti ubytovacích
provozů

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Tržní ekonomika

Marketingový systém řízení
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
provede jednoduchý průzkum, zpracuje marketingový plán•
seznamuje se s přístupem konkurenčních firem, vyhodnocuje
jejich silné a slabé stránky

•

Učivo
Situační analýza
Marketingový výzkum
Marketingový plán

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Chování kupujících
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
využívá znalosti psychologie nabídky, všímá si vlivů působících na
zákazníka a vyhodnocuje chování prodejců

•

Učivo
Proces nákupního chování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Služby v ubytovacích provozech

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Cílený marketing
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání Učivo

Segmentace trhu
Tržní zacílení a umístění
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7.8.4  Potraviny a výživa

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Tržní ekonomika

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Marketingový mix
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
určí fázi životního cyklu u konkrétních produktů•
určí metodu tvorby ceny a stanoví vhodnou úroveň ceny•
na příkladu ukáže prodejní cesty•
vybere vhodný reklamní prostředek pro určitý produkt•
sestaví marketingový mix•
použije nástroje podpory prodeje•
posoudí dopady publicity•

Učivo
Produkt, jeho životní cyklus, hodnocení produktu
Cena, metody tvorby cen
Propagace, složky propagace
Distribuce
MIX v pohostinství a cestovním ruchu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

4. ročník
Služby v ubytovacích provozech

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Služby v ubytovacích provozech
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

7.8.4  Potraviny a výživa

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 1 1 1

Charakteristika předmětu
V předmětu se žáci seznámí s potravinami a nápoji, jejich jakostí, složením a dalšími vlastnostmi využitelnými

při přípravě jídel a nápojů. Zdůvodní zásady správného ošetřování a skladování. Žáci zhodnotí zásady racionální

výživy, seznamují ses fyziologií lidského organismu a jeho potřebami. Stanoví a posoudí optimální využití

potravin při jejich zpracování. Nedílnou součástí je dodržování hygieny a hygienických předpisů

v gastronomických provozech.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny nebo dvouhodinových bloků

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  odborná učebna

    •  exkurze

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace – sebehodnocení

Metody výuky:

slovní

    •  vysvětlování učiva, rozhovor, diskuse

    •  písemné cvičení, testy

    •  práce s textem, odbornou literaturou, recepturami teplých a studených pokrmů 
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7.8.4  Potraviny a výživa

Učební osnovy

názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

    •  ukázky obrazových materiálů

    •  videoukázky

Zůsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace – sebehodnocení

Při výrobě a zpracování potravin využíváme všech přírodních zdrojů. Veškerý odpad vracíme zpět, jak bude

zpracován, zlikvidován, upotřeben se vše odrazí na životním prostředí, ktkeré je součástí našeho bytí.

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

1. ročník
1 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• Personální a sociální kompetence

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu
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7.8.4  Potraviny a výživa

Učební osnovy

1. ročník

• 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

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

Úvod, základní pojmy
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje a charakterizuje potraviny  z hlediska druhů,
technologického využití a významu ve výživě

•

popíše výrobu základních druhů potravin a nápojů•
uvede způsob skladování jednotlivých druhů potravin, nápojů,
polotovarů a vlastních výrobků

•

vysvětlí označení potravin na etiketě•
charakterizuje doplňky v potravinách a vysvětlí důvody používání•
uplatňuje požadavky na hygienu  v gastronomii•
uvede možnosti nákazy a otravy  z potravin, způsob prevence•

Učivo
Význam správné a zdravé výživy
Potraviny, původ, jakost, druhy, použití, skladování, ošetřování
a hygiena potravin, nákazy z potravin

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

1. ročník
Odborná slovní zásoba

Německý jazyk I.

Guten Appetit
Technologie

Hygiena a bezpečnost práce
Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Složení a vlastnosti potravin
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje a charakterizuje potraviny  z hlediska druhů,
technologického využití a významu ve výživě

•

objasní účel kritických bodů HACCP•

Učivo
Živiny, význam, složení, zdroje, potřeba živin
Bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, minerální látky, voda, vláknina
Energetická a biologická hodnota potravin
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7.8.4  Potraviny a výživa

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Technologie

1. ročník
Hygiena a bezpečnost práce
Předběžná příprava základních druhů
potravin
Tepelné zpracování potravin

Odborný výcvik

Úvod - výroba pokrmů
Příprava  výrobního střediska,
předběžná úprava potravin

přesahy z učebních bloků:

Chemie

1. ročník
Biochemie

Technologie

Předběžná příprava základních druhů
potravin

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Potraviny rostlinného původu
Dotace učebního bloku: 23
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje a charakterizuje potraviny  z hlediska druhů,
technologického využití a významu ve výživě

•

popíše výrobu základních druhů potravin a nápojů•
uvede způsob skladování jednotlivých druhů potravin, nápojů,
polotovarů a vlastních výrobků

•

vysvětlí označení potravin na etiketě•
charakterizuje doplňky v potravinách a vysvětlí důvody používání•
uplatňuje požadavky na hygienu  v gastronomii•
uvede možnosti nákazy a otravy  z potravin, způsob prevence•

Učivo
Ovoce, složení, rozdělení, druhy a jakost ovoce, skladování,
konzervování, výrobky z ovoce, význam ve výživě
Zelenina, brambory, obiloviny, mlýnské výrobky, luštěniny, houby,
Pochutiny, koření, druhy, význam ve výživě, použití, káva, kávoviny,
čaj
Ostatní pochutiny, sůl, ocet, pikantní omáčky, hořčice, polévkové
koření
Kypřicí prostředky
Sladidla, přírodní, umělá

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk II.

1. ročník
Essen und Trinken

Technologie

Předběžná příprava základních druhů
potravin
Tepelné zpracování potravin
Polévky

Stolničení

Jídelní, nápojové lístky a menu
Odborný výcvik

Příprava  výrobního střediska,
předběžná úprava potravin

přesahy z učebních bloků:

Technologie

1. ročník
Předběžná příprava základních druhů
potravin

2. ročník
1 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí
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7.8.4  Potraviny a výživa

Učební osnovy

2. ročník

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

• 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

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

lidí, přijímat radu i kritiku

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

Potraviny živočišného původu
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje a charakterizuje potraviny z hlediska druhů,
technologického využití a významu ve výživě

•

popíše výrobu základních druhů potravin a nápojů•
uvede způsob skladování jednotlivých druhů potravin, nápojů,
polotovarů a vlastních výrobků

•

vysvětlí označení potravin na etiketě•
uplatňuje požadavky na hygienu  v gastronomii•
uvede možnosti nákazy a otravy  z potravin, způsob prevence•

Učivo
Mléko a mléčné výrobky, složení, význam ve výživě a spotřebě,
jakost, druhy, konzervování mléka, mléčné výrobky, výroba smetany,
másla, sýrů
Vejce, složení, druhy, jakost vajec, význam ve výživě
Tuky, význam, rozdělení, výroba, skladování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk II.

2. ročník
An der Karte

Technologie

Příprava pokrmů z hovězího masa
Příprava pokrmů z telecího masa

Stolničení

Pravidla pro sestavování složitých
menu

Odborný výcvik

Úvod - výroba pokrmů, procvičování
učiva z 1. ročníku
Česká a regionální kuchyně

přesahy z učebních bloků:

Technologie

2. ročník
Omáčky a aspiky
Příprava pokrmů z hovězího masa
Příprava pokrmů z telecího masa
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7.8.4  Potraviny a výživa

Učební osnovy

2. ročník

Maso a masné výrobky
Dotace učebního bloku: 21
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje a charakterizuje potraviny z hlediska druhů,
technologického využití a významu ve výživě

•

popíše výrobu základních druhů potravin a nápojů•
uvede způsob skladování jednotlivých druhů potravin, nápojů,
polotovarů a vlastních výrobků

•

vysvětlí označení potravin na etiketě•
uplatňuje požadavky na hygienu  v gastronomii•
uvede možnosti nákazy a otravy  z potravin, způsob prevence•

Učivo
Složení, význam ve výživě, jakost masa, posuzování, zrání,
konzervování, skladování, vady
Hovězí maso
Telecí maso
Vepřové maso
Skopové a ostatní masa
Vnitřnosti, kosti, střeva, krev
Masné výrobky
Ostatní druhy mas
Drůbež
Ryby
Korýši, měkkýši
Zvěřina

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Technologie

2. ročník
Příprava pokrmů z hovězího masa
Příprava pokrmů z telecího masa

Stolničení

Pravidla pro sestavování složitých
menu

Odborný výcvik

Úvod - výroba pokrmů, procvičování
učiva z 1. ročníku

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

2. ročník
Odborná slovní zásoba

Technologie

Příprava pokrmů z hovězího masa
Příprava pokrmů z telecího masa

Stolničení

Pravidla pro sestavování složitých
menu

3. ročník
1 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

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

psaných a vhodně se prezentovat
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7.8.4  Potraviny a výživa

Učební osnovy

3. ročník

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

• Personální a sociální kompetence

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

lidí, přijímat radu i kritiku

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

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

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

Convenience
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
zdůvodní způsob využívání polotovarů•
vysvětlí označení potravin na etiketě•

Učivo
Charakteristika, rozdělení, význam polotovarů ve veřejném
a uzavřeném stravování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Nápoje
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše výrobu základních druhů potravin a nápojů•
rozlišuje a charakterizuje jednotlivé druhy nápojů, uvede jejich
využití a podávání z různých hledisek

•

uvede způsob skladování jednotlivých druhů potravin, nápojů,
polotovarů a vlastních výrobků

•

Učivo
Význam, rozdělení
Nealkoholické nápoje, výroba, použití
Alkoholické nápoje, pivo, víno, lihoviny, charakteristika, suroviny pro
výrobu, výroba, druhy, posuzování jakosti, ošetřování, skladování,
vady, použití

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk II.

3. ročník
Guten Appetit

Stolničení

Míchané nápoje
Odborný výcvik

Míchané nápoje

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Stolničení

Míchané nápoje
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Učební osnovy

3. ročník

Fyziologie výživy
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje mechanismus přeměny látek a energií v lidském
organismu

•

má přehled o anatomii trávicího traktu a fyziologických procesech
trávení v organismu

•

Učivo
Trávicí ústrojí, jeho části,
Vstřebávání živných látek a ostatních složek potravy
Krevní a mízní oběh
Žlázy s vnitřní sekrecí, hormony
Vylučovací ústrojí
Nervová soustava a její vliv na trávení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů z vepřového masa
Příprava pokrmů ze skopového,
jehněčího, kůzlečího a králičího masa
Příprava pokrmů z mletých mas
Příprava pokrmů z drůbeže
Příprava pokrmů z ryb, korýšů,
měkkýšů a obojživelníků
Příprava pokrmů ze zvěřiny
Minutové pokrmy
Speciální příprava pokrmů
Příprava pokrmů studené kuchyně
Příprava teplých předkrmů

4. ročník
1 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• Personální a sociální kompetence

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

lidí, přijímat radu i kritiku
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7.8.4  Potraviny a výživa

Učební osnovy

4. ročník

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

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

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

Zásady správné výživy
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
objasní podstatu racionální výživy a souvislost nesprávných
stravovacích návyků a civilizačních chorob

•

charakterizuje stravování vybraných skupin osob•
rozlišuje a charakterizuje směry ve výživě včetně alternativních•

Učivo
Látky potřebné pro lidské tělo, zásady správné výživy, různé druhy
stravy
Různé způsoby stravování, stravovací návyky, civilizační choroby

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Zážitková gastronomie a nové trendy
v gastronomii

Odborný výcvik

Úvod - výroba pokrmů

přesahy z učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Příprava moučníků a nápojů
Dietní jídla a alternativní způsoby
stravování

Stolničení

Slavnostní hostiny
Slavnostní hostiny s nabídkovým
stolem
Společenská setkání

Anglický jazyk I.

3. ročník
Zdravý životní styl

Diferencované stravování
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje stravování vybraných skupin osob•
uvede příklady změn nutričního chování•
na příkladu uvede stravovací zvyklosti příslušníků různých národů
a etnických skupin, respektuje je

•

Učivo
Výživa dětí a dospívající mládeže, výživa dospělých a starých osob
Zásady výživy těhotných a kojících žen, výživa lidí v různých
ztížených pracovních podmínkách, výživa sportovců

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Dietní jídla a alternativní způsoby
stravování
Progresivní příprava pokrmů

Odborný výcvik

Pokrmy pro dietní stravování

přesahy z učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Pokrmy zahraničních kuchyní
Dietní jídla a alternativní způsoby
stravování
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

4. ročník

Dietní stravování
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
objasní úlohu stravování při léčbě chorob a uvede hlavní typy
léčebných diet a specifika jejich přípravy

•

Učivo
Léčebná výživa, druhy diet,

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Dietní jídla a alternativní způsoby
stravování
Zážitková gastronomie a nové trendy
v gastronomii

Odborný výcvik

Pokrmy pro dietní stravování

přesahy z učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Dietní jídla a alternativní způsoby
stravování

Praktické sestavování JL
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede příklady změn nutričního chování•
dodržuje předpisy o ochraně životního prostředí•

Učivo
Hodnocení vlastního JL, výživové normy, tabulky, výpočet EH, BH
Hygiena výživy, ekologická výroba potravin

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Zážitková gastronomie a nové trendy
v gastronomii

Stolničení

Slavnostní hostiny
Slavnostní hostiny s nabídkovým
stolem

přesahy z učebních bloků:

Ruský jazyk II.

4. ročník
Lexikologie

Informatika

Další aplikační programové vybavení
Technologie

Příprava moučníků a nápojů
Stolničení

Slavnostní hostiny
Slavnostní hostiny s nabídkovým
stolem

7.8.5  Technologie

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 2 3 2

Charakteristika předmětu
Hlavním cílem okruhu je poskytnutí teoretických poznatků a praktických dovedností pro výrobu a servis pokrmů

a nápojů.

Žáci jsou vedeni k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů, využívání poznatků o racionální výživě,

dietách a alternativních způsobech stravování. Dokáží aplikovat správnou organizaci práce a řízení součinnosti

úseku výroby a odbytu.

Žáci využívají vybavení výrobních a odbytových středisek. Nedílnou součástí okruhu je uplatňování zásad

bezpečnosti a hygieny práce v gastronomickém provozu, dodržování hygienických předpisů pro práci

s potravinami a prevenci alimentárních nákaz. Vysvětlí ochranu životního prostředí ve smyslu šetrného nakládání

s vodou, energiemi, nakládání s odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven

i k formování estetiky pracovního prostředí. Součástí vzdělávání jsou sociálně psychologické, komunikační,
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

ekonomické, ekologické a etické aspekty provozních činností. Těžiště je v řešení praktických provozních situací.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny nebo dvouhodinových bloků

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  odborná učebna

    •  exkurze

    •  samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

Metody výuky:

slovní

    •  vysvětlování učiva, rozhovor, diskuse

    •  písemné cvičení, testy

    •  práce s textem, odbornou literaturou, recepturami teplých a studených pokrmů 

názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

    •  ukázky obrazových materiálů

    •  videoukázky

Zůsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace – sebehodnocení

1. ročník
1 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

1. ročník

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• Personální a sociální kompetence

• 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

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

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

zvažovat návrhy druhých

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• připravovali pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy

racionální výživy

• uplatňovali požadavky na kvalitu pokrmů a expedovali a uchovávali je souladu s normami

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém

provozu

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů

Úvod
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání Učivo

Seznámení s učivem 1. ročníku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Pracovníci ve stravovacích provozech

Odborný výcvik

1. ročník
Úvod - výroba pokrmů

3. ročník
Úvod - výroba pokrmů

4. ročník
Úvod - výroba pokrmů
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

1. ročník

Hygiena a bezpečnost práce
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

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

•

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

•

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu

•

Učivo
Hygienické požadavek na provoz a zařízení
Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích, systém
kritických bodů HACCP
Ochrana zdraví a bezpečnost práce v gastronomické výrobě

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

1. ročník
Úvod, základní pojmy

Odborný výcvik

Příprava  výrobního střediska,
předběžná úprava potravin

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

1. ročník
Složení a vlastnosti potravin

Odborný výcvik

Úvod - výroba pokrmů
3. ročník

Úvod - výroba pokrmů
4. ročník

Úvod - výroba pokrmů
Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Výrobní středisko a jeho vybavení
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání Učivo

Členění, pracovníci a základní vybavení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

1. ročník
Příprava  výrobního střediska,
předběžná úprava potravin

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

1. ročník
Příprava  výrobního střediska,
předběžná úprava potravin

Receptury a odborná literatura
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

Učivo
Seznámení s recepturami, normování
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Jídelní, nápojové lístky a menu

Odborný výcvik

Jídelní a nápojové lístky

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

1. ročník
Odborná slovní zásoba

Stolničení

Jednoduchá obsluha
Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení

Odborný výcvik

1. ročník
Příprava  výrobního střediska,
předběžná úprava potravin

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Předběžná příprava základních druhů potravin
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•

Učivo
Příprava potravin rostlinného a živočišného původu suchou
a mokrou cestou

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

1. ročník
Složení a vlastnosti potravin
Potraviny rostlinného původu

Odborný výcvik

Příprava  výrobního střediska,
předběžná úprava potravin

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

1. ročník
Složení a vlastnosti potravin
Potraviny rostlinného původu

Odborný výcvik

Příprava  výrobního střediska,
předběžná úprava potravin

Tepelné zpracování potravin
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání Učivo

Základní tepelné úpravy - vaření, dušení, pečení, smažení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

1. ročník
Složení a vlastnosti potravin
Potraviny rostlinného původu

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení

Odborný výcvik

1. ročník
Česká a regionální kuchyně
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Učební osnovy

1. ročník

Polévky
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

Učivo
Význam a rozdělení
Příprava polévek hnědých, bílých, speciálních

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

1. ročník
Guten Appetit

Stolničení

Jídelní, nápojové lístky a menu

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

1. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Potraviny rostlinného původu
Odborný výcvik

Česká a regionální kuchyně

2. ročník
2 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 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)

• Komunikativní kompetence

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

psaných a vhodně se prezentovat
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

2. ročník

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

• 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

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• uplatňovali požadavky na kvalitu pokrmů a expedovali a uchovávali je souladu s normami

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém

provozu

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů

Omáčky a aspiky
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Žák:
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Význam a rozdělení, omáčky teplé a studené
Příprava omáček

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk II.

2. ročník
An der Karte

Potraviny a výživa

Potraviny živočišného původu

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

2. ročník
Pravidla pro sestavování složitých
menu

Odborný výcvik

Úvod - výroba pokrmů, procvičování
učiva z 1. ročníku
Česká a regionální kuchyně
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

2. ročník

Přílohy a doplňky k jídlům
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Význam a rozdělení
Přílohy z brambor, rýže, zeleniny, těstovin, luštěnin, mouky
Jednoduché saláty

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk II.

2. ročník
An der Karte

Stolničení

Pravidla pro sestavování složitých
menu

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Stolničení

2. ročník
Pravidla pro sestavování složitých
menu

Odborný výcvik

1. ročník
Česká a regionální kuchyně

2. ročník
Úvod - výroba pokrmů, procvičování
učiva z 1. ročníku

Bezmasá jídla
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Význam
Jídla ze zeleniny, luštěnin, hub, rýže, těstovin, brambor, vajec a sýrů
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Stolničení

2. ročník
Pravidla pro sestavování složitých
menu

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Stolničení

2. ročník
Pravidla pro sestavování složitých
menu

Odborný výcvik

1. ročník
Česká a regionální kuchyně

2. ročník
Úvod - výroba pokrmů, procvičování
učiva z 1. ročníku

Příprava pokrmů z hovězího masa
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Rozdělení, použití, části
Příprava vařením, dušením, pečením, po anglicku
Hovězí vnitřnosti

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

2. ročník
Potraviny živočišného původu
Maso a masné výrobky

Stolničení

Pravidla pro sestavování složitých
menu

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Tvorba slov

Německý jazyk I.

Odborná slovní zásoba
Potraviny a výživa

Potraviny živočišného původu
Maso a masné výrobky

Stolničení

Pravidla pro sestavování složitých
menu

Odborný výcvik

Česká a regionální kuchyně
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

2. ročník

Příprava pokrmů z telecího masa
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Rozdělení a použití
Přprava vařením, zaděláváním, dušením a pečením
Telecí vnitřnosti

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk II.

2. ročník
An der Karte

Potraviny a výživa

Potraviny živočišného původu
Maso a masné výrobky

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Tvorba slov

Německý jazyk I.

Odborná slovní zásoba
Potraviny a výživa

Potraviny živočišného původu
Maso a masné výrobky

Stolničení

Pravidla pro sestavování složitých
menu

Odborný výcvik

Česká a regionální kuchyně

3. ročník
3 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

3. ročník

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 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)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• Personální a sociální kompetence

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• 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

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

• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• připravovali pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy

racionální výživy

• uplatňovali požadavky na kvalitu pokrmů a expedovali a uchovávali je souladu s normami

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém

provozu

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů

Příprava pokrmů z vepřového masa
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Rozdělení a použití
Příprava vařením, dušením, pečením, smažením
Příprava uzeného masa
Vepřové vnitřnosti
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Fyziologie výživy
Odborný výcvik

Příprava pokrmů z drůbeže
Příprava pokrmů z mletých mas

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

3. ročník
Složitá obsluha - vyšší forma

Příprava pokrmů ze skopového, jehněčího, kůzlečího a králičího masa
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Rozdělení a použití
Úprava zaděláváním, dušením, pečením a smažením

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Fyziologie výživy
Odborný výcvik

Příprava pokrmů z drůbeže
Příprava pokrmů z mletých mas

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

3. ročník
Složitá obsluha - vyšší forma

Příprava pokrmů z mletých mas
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Pokrmy z jednoho druhu masa a směsí mas
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Fyziologie výživy
Odborný výcvik

Příprava pokrmů z drůbeže
Příprava pokrmů z mletých mas

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

3. ročník
Složitá obsluha - vyšší forma

Odborný výcvik

Příprava pokrmů z mletých mas

Příprava pokrmů z drůbeže
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Úprava hrabavé a vodní drůbeže vařením, zaděláváním, dušením,
pečením a smažením
Zpracování vnitřností

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Fyziologie výživy
Stolničení

Složitá obsluha - vyšší forma
Odborný výcvik

Příprava pokrmů z drůbeže

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

3. ročník
Příprava pokrmů z drůbeže

Příprava pokrmů z ryb, korýšů, měkkýšů a obojživelníků
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Úprava sladkovodních a mořských ryb na všechny tepelné způsoby
Úprava korýšů, měkkýšů a obojživelníků
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Fyziologie výživy
Stolničení

Složitá obsluha - vyšší forma
Odborný výcvik

Příprava pokrmů z drůbeže
Příprava pokrmů z ryb

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

3. ročník
Příprava pokrmů z ryb

Příprava pokrmů ze zvěřiny
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Úprava zvěřiny vysoké, nízké, černé a pernaté

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Fyziologie výživy
Odborný výcvik

Příprava pokrmů z drůbeže

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

3. ročník
Příprava pokrmů ze zvěřiny

Minutové pokrmy
Dotace učebního bloku: 21
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Příprava minutek z jatečního masa a vnitřností
Příprava minutek z ostatních druhů mas
Grilády - minutová masa na roštu a rožni
Alobal, fólie, lávové kameny
Přílohy k minutovým pokrmům
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Fyziologie výživy
Stolničení

Složitá obsluha - vyšší forma
Odborný výcvik

Příprava pokrmů z drůbeže

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

4. ročník
Příprava pokrmů na objednávku

Speciální příprava pokrmů
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Úprava pokrmů v těstě
Flambování masa, moučníků a ovoce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Fyziologie výživy
Stolničení

Složitá obsluha - vyšší forma

přesahy z učebních bloků:

Příprava pokrmů studené kuchyně
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Základní výrobky - majonéza, aspik, marinády
Složité saláty, plněné zeleniny, obložené chlebíčky, výrobky z vajec,
ryb a sýrů, koktejly, pěny, galantiny, paštiky
Studené předkrmy
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Fyziologie výživy
Stolničení

Složitá obsluha - vyšší forma

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Hotelový a restaurační provoz

Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

Odborný výcvik

4. ročník
Studená kuchyně

Příprava teplých předkrmů
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Předkrmy z vajec, sýrů, zeleniny, masa, vnitřností

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Fyziologie výživy
Odborný výcvik

Příprava pokrmů z drůbeže

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Hotelový a restaurační provoz

Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

Odborný výcvik

4. ročník
Studená kuchyně

4. ročník
2 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

4. ročník

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 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)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Personální a sociální kompetence

• 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

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

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• připravovali pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy

racionální výživy

• uplatňovali požadavky na kvalitu pokrmů a expedovali a uchovávali je souladu s normami

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém

provozu

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů

• Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu

• sestavovali menu a nabídkové listy podle gastronomických pravidel, a dalších hledisek
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

4. ročník

• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• sestavovali kalkulace výrobků a služeb

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• 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)

Příprava moučníků a nápojů
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje typické národní pokrmy, orientuje se v regionálních
kuchyních

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
orientuje se v kuchyních cizích zemí, charakterizuje používané
suroviny a způsob zpracování a podávání

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Význam, rozdělení
Základní druhy těst
Jednoduché a složité moučníky, dortové hmoty, zmrzliny, speciální
teplé a studené moučníky
Teplé a studené nápoje

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

4. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Zásady správné výživy
Praktické sestavování JL

Stolničení

Slavnostní hostiny
Slavnostní hostiny s nabídkovým
stolem

Odborný výcvik

Příprava moučníků

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

4. ročník
Odborná slovní zásoba

Odborný výcvik

Příprava moučníků
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

4. ročník

Pokrmy zahraničních kuchyní
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje typické národní pokrmy, orientuje se v regionálních
kuchyních

•

připravuje pokrmy pro alternativní formy stravování•
charakterizuje technologii přípravy vybraných dietních pokrmů•
sestavuje nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických
společenství podle jejich tradic a náboženských zvyklostí

•

orientuje se v kuchyních cizích zemí, charakterizuje používané
suroviny a způsob zpracování a podávání

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Česká a slovenská kuchyně
Vybrané kuchyně Evropy
Vybrané kuchyně Asie a Ameriky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

4. ročník
Odborná slovní zásoba

Potraviny a výživa

Diferencované stravování
Stolničení

Slavnostní hostiny
Odborný výcvik

Speciality  cizích kuchyní
Příprava moučníků

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

4. ročník
Odborná slovní zásoba

Odborný výcvik

Speciality  cizích kuchyní

Dietní jídla a alternativní způsoby stravování
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje pokrmy pro alternativní formy stravování•
charakterizuje technologii přípravy vybraných dietních pokrmů•
sestavuje nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických
společenství podle jejich tradic a náboženských zvyklostí

•

orientuje se v kuchyních cizích zemí, charakterizuje používané
suroviny a způsob zpracování a podávání

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Požadavky na přípravu dietních jídel
Dietní pokrmy
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

4. ročník
Zásady správné výživy
Diferencované stravování
Dietní stravování

Odborný výcvik

Pokrmy pro dietní stravování

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

4. ročník
Diferencované stravování
Dietní stravování

Odborný výcvik

Pokrmy pro dietní stravování

Progresivní příprava pokrmů
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje typické národní pokrmy, orientuje se v regionálních
kuchyních

•

připravuje pokrmy pro alternativní formy stravování•
charakterizuje technologii přípravy vybraných dietních pokrmů•
sestavuje nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických
společenství podle jejich tradic a náboženských zvyklostí

•

orientuje se v kuchyních cizích zemí, charakterizuje používané
suroviny a způsob zpracování a podávání

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
Příprava pokrmů z průmyslových polotovarů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

4. ročník
Diferencované stravování

Hotelový a restaurační provoz

Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Příprava pokrmů ve zvláštních podmínkách
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

Učivo
Příprava pokrmů v dopravních prostředcích a přírodě

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.8.5  Technologie

Učební osnovy

4. ročník

Pracovní činnosti v cateringových společnostech
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje typické národní pokrmy, orientuje se v regionálních
kuchyních

•

je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

4. ročník
Slavnostní hostiny, společenské akce
a zvláštní typy akcí

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Služby v ubytovacích provozech
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Zážitková gastronomie a nové trendy  v gastronomii
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje typické národní pokrmy, orientuje se v regionálních
kuchyních

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
sestavuje nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických
společenství podle jejich tradic a náboženských zvyklostí

•

orientuje se v kuchyních cizích zemí, charakterizuje používané
suroviny a způsob zpracování a podávání

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

Učivo
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7.8.6  Stolničení

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

4. ročník
Zásady správné výživy
Dietní stravování
Praktické sestavování JL

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

4. ročník
Služby v ubytovacích provozech
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

7.8.6  Stolničení

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 1 2 2

Charakteristika předmětu
Cílem předmětu je poskytnou žákům znalosti o technice odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních.

Žáci se seznámí s technikou jednoduché a složité obsluhy. Rozpozná inventář, navrhne sestavy jídelních

a nápojových lístků a různé typy menu. Při sestavování jídelních lístků aplikuje znalost správné výživy

a gastronomických pravidel. Objasní faktory ovlivňující úspěšný prodej a získání zákazníků. Žáci užívají zásady

společenského chování a profesního jednání. Jsou upozorňováni na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových

látek v souvislosti s profesí a na nutnost boje proti nim. Žáci vyhledají nové trendy v gastronomii

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny nebo dvouhodinových bloků

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  odborná učebna

    •  exkurze

    •  samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

Metody výuky:

slovní

    •  vysvětlování učiva, rozhovor, diskuse

    •  písemné cvičení, testy

    •  práce s textem, odbornou literaturou, recepturami teplých a studených pokrmů 

názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

    •  ukázky obrazových materiálů

    •  videoukázky

Zůsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace – sebehodnocení
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7.8.6  Stolničení

Učební osnovy

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• 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

• Komunikativní kompetence

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• 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

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

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

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých

• chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje

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

pozitivní vztah

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• Matematické kompetence

• správně používat a převádět běžné jednotky

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

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

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů
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7.8.6  Stolničení

Učební osnovy

1. ročník

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém

provozu

• Ovládat techniku odbytu

• ovládali druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy

• společensky vystupovali a komunikovali hosty v mateřském i cizím jazyce, jednali

profesionálně

• Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu

• sestavovali menu a nabídkové listy podle gastronomických pravidel, a dalších hledisek

• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• vyhledávali zdroje a informace o podnikání v jednotlivých zemích EU (např. hospodářské

komory, profesní sdružení, svazy)

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

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

Úvod do předmětu
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

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

•

je seznámen s předpisy souvisejícími  s odbytem výrobků a služeb•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•

Učivo
Historie pohostinství a gastronomie
Rysy osobnosti číšníka, servírky a jejich vztah k výkonu povolání
Profesní znalosti, dovednosti číšníka, servírky
Pracovní oblečení a pomůcky obsluhujících
Osobní hygiena pracovníků
Hygiena pracovního prostředí
Zásady BOZP
Nehody hostů, obsluhujících a jejich řešení

Průřezová témata

Základní předpoklady pro výkon profese.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

1. ročník
Úvod - odbyt

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Pracovníci ve stravovacích provozech

Odborný výcvik

1. ročník
Úvod - odbyt

2. ročník
Úvod - odbyt

3. ročník
Úvod - odbyt

4. ročník
Úvod - odbyt
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Učební osnovy

1. ročník

Společenské chování a vystupování obsluhujících
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

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

•

je seznámen s předpisy souvisejícími  s odbytem výrobků a služeb•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

Učivo
Zásady společenského chování ve společnosti i na veřejnosti
Zásady chování u stolu
Obecná pravidla chování obsluhujících na pracovišti k hostům
a spolupracovníkům

Průřezová témata

Společenské chování a vystupování ve
společnosti. Řešení konfliktů mezi číšníkem
a hostem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Společnost

Odborný výcvik

Úvod - odbyt

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

1. ročník
Odborná slovní zásoba

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Inventář na úseku obsluhy
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

Učivo
Rozdělení inventáře na úseku obsluhy
MSI, VSI, stolový, sedací a pomocný inventář
Zařízení na úseku obsluhy, skladování, údržba a evidence

Průřezová témata

Používání inventáře a zařízení na úseku
obsluhy, zacházení s inventářem

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Majetek podniku

Odborný výcvik

Úvod - odbyt
Nácvik pracovních činností při
přípravě odbytového střediska

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

1. ročník
Nácvik pracovních činností při
přípravě odbytového střediska

Základní pravidla a technika obsluhy
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

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

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

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

•

zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

Učivo
Příprava pracoviště před zahájením provozu
Základní pravidla a technika obsluhy
Přejímka a evidence pokrmů, způsob placení
Údržba pracoviště během provozu, práce po skončení provozu
Vyúčtování tržeb
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Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Dodržování poctivosti při prodeji.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

1. ročník
Nácvik pracovních činností při
přípravě odbytového střediska
Technika jednoduché obsluhy

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

1. ročník
Technika jednoduché obsluhy
Procvičování dovedností

Systémy obsluhy
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

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

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

je seznámen s předpisy souvisejícími  s odbytem výrobků a služeb•
připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

Učivo
Systém vrchního číšníka
Rajonový systém
Skupinový systém
Francouzský systém
Kavárenský systém
Barový systém
Banketní systém
Rautový systém
Etážový systém

Průřezová témata

Efektivita práce.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

1. ročník
Úvod - odbyt
Nácvik pracovních činností při
přípravě odbytového střediska
Technika jednoduché obsluhy

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Činnosti  v jednotlivých systémech
obsluhy a formách prodeje

Způsoby obsluhy
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

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

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

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

•

zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•

Učivo
Restaurační způsob obsluhy
Kavárenský způsob obsluhy
Barový způsob obsluhy
Slavnostní způsob obsluhy
Etážový způsob obsluhy

Průřezová témata

Pečlivost, poctivost a odbornost práce.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

1. ročník
Úvod - odbyt
Nácvik pracovních činností při
přípravě odbytového střediska
Technika jednoduché obsluhy

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Činnosti  v jednotlivých systémech
obsluhy a formách prodeje
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7.8.6  Stolničení

Učební osnovy

1. ročník

Jídelní, nápojové lístky a menu
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

Učivo
Zásady výživy a GP
Zásady sestavování JL, NL, menu
Druhy a náležitosti JL, NL, menu

Průřezová témata

Využití počítače při sestavování menu, JL,
NL.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

1. ročník
Česká a regionální kuchyně
Jídelní a nápojové lístky

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

1. ročník
Potraviny rostlinného původu

Technologie

Receptury a odborná literatura
Polévky

Odborný výcvik

2. ročník
Procvičování získaných dovedností z
1. a 2. ročníku

1. ročník
Jídelní a nápojové lístky

Jednoduchá obsluha
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

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

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

Učivo
Příprava pracoviště a podávání snídaní
Příprava pracoviště a podávání přesnídávek a svačin
Příprava pracoviště a podávání obědů
Příprava pracoviště a podávání večeří
Podávání studených a teplých nápojů

Průřezová témata

Využití odborných znalostí při jednoduché
obsluze.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

1. ročník
Receptury a odborná literatura

Odborný výcvik

Nácvik pracovních činností při
přípravě odbytového střediska
Technika jednoduché obsluhy

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení

Odborný výcvik

2. ročník
Procvičování získaných dovedností z
1. a 2. ročníku

1. ročník
Technika jednoduché obsluhy
Procvičování dovedností
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Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

uplatňování hodnot demokracie

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

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

pozitivní vztah

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

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

zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze

• Matematické kompetence

• nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit,

popsat a správně využít pro dané řešení

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

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

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• Ovládat techniku odbytu

• ovládali druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy
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7.8.6  Stolničení

Učební osnovy

2. ročník

• používali vhodné formy obsluhy a inventář podle prostředí a charakteru společenské

příležitosti

• společensky vystupovali a komunikovali hosty v mateřském i cizím jazyce, jednali

profesionálně

• dbali na estetiku svého zevnějšku, pracovního prostředí a pracovních činností

• Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí

• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• vyhledávali zdroje a informace o podnikání v jednotlivých zemích EU (např. hospodářské

komory, profesní sdružení, svazy)

• sestavovali kalkulace výrobků a služeb

• orientovali se v moderních formách prodeje v gastronomii

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje

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

odstranění závad a možných rizik

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

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

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

Složitá obsluha - základní forma
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

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

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Příprava a podávání snídaní
Příprava a podávání obědů
Příprava a podávání večeří
Servis speciálních pokrmů
Servis studených a teplých nápojů
Práce sommeliera u stolu hosta
Práce po skončení provozu

Průřezová témata

Odpovědnost, pečlivost a odbornost při práci
s hostem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Technika složité obsluhy

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Tvorba slov

Odborný výcvik

Technika složité obsluhy
Procvičování získaných dovedností z
1. a 2. ročníku
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Učební osnovy

2. ročník

Pravidla pro sestavování složitých menu
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Pravidla pro sestavování složitých menu
Sled a kombinace pokrmů a nápojů
Sestavy menu s ohledem na požadavky hostů a vhodnost k různým
příležitostem

Průřezová témata

Použití PC při sestavování menu.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

2. ročník
Maso a masné výrobky

Technologie

Omáčky a aspiky
Přílohy a doplňky k jídlům
Bezmasá jídla
Příprava pokrmů z hovězího masa
Příprava pokrmů z telecího masa

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Tvorba slov

Potraviny a výživa

Potraviny živočišného původu
Maso a masné výrobky

Technologie

Přílohy a doplňky k jídlům
Bezmasá jídla
Příprava pokrmů z hovězího masa

Odborný výcvik

Technika složité obsluhy
Procvičování získaných dovedností z
1. a 2. ročníku

Pivní zařízení, skladování a ošetřování nápojů
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

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

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

skladuje správně potraviny a nápoje•

Učivo
Pivní sklep
Pivní zařízení a jeho údržba
Narážení, čepování piva
Druhy piva
Skladování a ošetřování nealkoholických nápojů

Průřezová témata

Dodržování zákazu podávání alkoholických
nápojů osobám mladším 18 let.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Procvičování získaných dovedností z
1. a 2. ročníku

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Nácvik obsluhy v kavárně, vinárně a
ostatních společenskozábavních
střediscích

Kavárna a kavárenská herna
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

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

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Druhy a zařízení kaváren
Nápojový a jídelní lístek v kavárnách
Druhy káv - jejich příprava a servis
Obsluha v kavárně
Kavárenská herna
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Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Odbornost, zručnost a pečlivost při práci s
hostem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Nácvik obsluhy v kavárně, vinárně a
ostatních společenskozábavních
střediscích
Úvod - odbyt
Činnosti  v jednotlivých systémech
obsluhy a formách prodeje

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Nácvik obsluhy v kavárně, vinárně a
ostatních společenskozábavních
střediscích

Vinárna a vinný sklep
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Druhy a zařízení vináren
Vinárenský nápojový a jídelní lístek
Nabídka a servis vín
Obsluha ve vinárně
Vinný sklep

Průřezová témata

Zákaz podávání alkoholu občanům mladším
18 let. Následky při nadměrné konzumaci
alkoholických nápojů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Nácvik obsluhy v kavárně, vinárně a
ostatních společenskozábavních
střediscích
Činnosti  v jednotlivých systémech
obsluhy a formách prodeje

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Nácvik obsluhy v kavárně, vinárně a
ostatních společenskozábavních
střediscích

Ostatní společenskozábavní střediska
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Druhy a zařízení provozoven
Charakteristika, služby, zásady obsluhy

Průřezová témata

Žák pochopí rozdíly mezi různými druhy
společenskozábavních středisek.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Nácvik obsluhy v kavárně, vinárně a
ostatních společenskozábavních
střediscích
Úvod - odbyt
Činnosti  v jednotlivých systémech
obsluhy a formách prodeje

přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

2. ročník
Nácvik obsluhy v kavárně, vinárně a
ostatních společenskozábavních
střediscích
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Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

• 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

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

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

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

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

pozitivní vztah

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

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

zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze

• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a

své profesní cíle

• 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
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Učební osnovy

3. ročník

• Matematické kompetence

• používat pojmy kvantifikujícího charakteru

• číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata

apod.)

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

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

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů

• Ovládat techniku odbytu

• ovládali druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy

• používali vhodné formy obsluhy a inventář podle prostředí a charakteru společenské

příležitosti

• společensky vystupovali a komunikovali hosty v mateřském i cizím jazyce, jednali

profesionálně

• Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu

• sestavovali menu a nabídkové listy podle gastronomických pravidel, a dalších hledisek

• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• vyhledávali zdroje a informace o podnikání v jednotlivých zemích EU (např. hospodářské

komory, profesní sdružení, svazy)

• sestavovali kalkulace výrobků a služeb

• orientovali se v moderních formách prodeje v gastronomii

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

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

zavedeným na pracovišti

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

Míchané nápoje
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
skladuje správně potraviny a nápoje•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
charakterizuje pomůcky barmana, číšníka a sommeliera a pracuje
s nimi

•

Učivo
Význam míchaných nápojů, jejich rozdělení
Základní povinnosti barmana
Vybavení baru a barový inventář
Suroviny používané k přípravě míchaných nápojů
Pravidla přípravy míchaných nápojů
Zdobení míchaných nápojů
Druhy míchaných nápojů
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Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Žák rozlišuje jednotlivé druhy míchaných
nápojů a zná pravidla pro přípravu
míchaných nápojů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Potraviny a výživa

3. ročník
Nápoje

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

3. ročník
Nápoje

Odborný výcvik

Míchané nápoje

Vyšší skupiny a stylové restaurace
Dotace učebního bloku: 11
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

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

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
přijme objednávku, provede vyúčtování s hostem a
objednavatelem

•

Učivo
Příprava restaurace
Podávání aperitivů a ostatních nápojů
Sestava JL, NL se zřetelem na stravovací zvyklosti cizinců
Podávání speciálních jídel a ovoce
Práce s nabídkovým vozíkem
Dokončování úpravy jídel před hostem
Vyúčtování s hostem

Průřezová témata

Orientace v běžných programech PC a
automatických pokladnách.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Odborný výcvik

3. ročník
Vyšší forma složité obsluhy
Procvičování dovedností a návyků

Složitá obsluha - vyšší forma
Dotace učebního bloku: 23
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

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

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
přijme objednávku, provede vyúčtování s hostem a
objednavatelem

•

zná způsoby nakládání s tržbami, pracuje se zúčtovací technikou•

Učivo
Základní zásady přípravy pokrmů před hostem
Míchání, zjemňování, ochucování
Flambování
Dranžírování
Úprava specialit u stolu hosta

Průřezová témata

Vytrvalost, pečlivost, rychlost a odbornost při
práci s hostem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů z vepřového masa
Příprava pokrmů ze skopového,
jehněčího, kůzlečího a králičího masa
Příprava pokrmů z mletých mas

přesahy z učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů z drůbeže
Příprava pokrmů z ryb, korýšů,
měkkýšů a obojživelníků
Minutové pokrmy
Speciální příprava pokrmů
Příprava pokrmů studené kuchyně

Odborný výcvik

Vyšší forma složité obsluhy
Procvičování dovedností a návyků
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Učební osnovy

3. ročník

Obsluha v dopravních prostředcích
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

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

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•
připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
přijme objednávku, provede vyúčtování s hostem a
objednavatelem

•

Učivo
Zásady práce v dopravních prostředcích
Obsluha v jídelních vozech, letadlech, na lodi

Průřezová témata

Žák pochopí organizaci práce a úkoly
pracovníků v dopravních prostředcích.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ekologie

3. ročník
Člověk a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

Obsluha v ubytovacích zařízeních
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

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

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

přijme objednávku, provede vyúčtování s hostem a
objednavatelem

•

Učivo
Hotelový JL a NL
Obsluha v hotelové hale a open baru
Room service
Vybavení office a zásady práce

Průřezová témata

Žák rozlišuje různé druhy středisek v rámci
hotelu a orientuje se v základní agendě
jednotlivých středisek - na PC.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení

4. ročník
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Odborný výcvik

3. ročník
Ubytovací zařízení
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7.8.6  Stolničení

Učební osnovy

3. ročník

Hotelový a restaurační management
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

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

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•
připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
přijme objednávku, provede vyúčtování s hostem a
objednavatelem

•

zná způsoby nakládání s tržbami, pracuje se zúčtovací technikou•

Učivo
Profesionalita v péči o hosta
Organizace práce v odbytových střediscích
Organizace práce v ubytovacích střediscích
Organizace gastronomických akcí
Řídící činnost na jednotlivých úsecích
Koordinace jednotlivých činností

Průřezová témata

Žák volí vhodné formy odbytu výrobků a
služeb pomocí PC.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Další aplikační programové vybavení

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Organizace hotelu
Organizační struktura v restauračním
průmyslu
Pracovníci ve stravovacích provozech

4. ročník
Organizační struktura v ubytovacích
provozech

4. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

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

psaných a vhodně se prezentovat

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí

nejméně v jednom cizím jazyce

• dosáhnout 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)
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7.8.6  Stolničení

Učební osnovy

4. ročník

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• 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

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

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

pozitivní vztah

• 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 připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• 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

• Matematické kompetence

• správně používat a převádět běžné jednotky

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

• 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

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém

provozu
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7.8.6  Stolničení

Učební osnovy

4. ročník

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů

• Ovládat techniku odbytu

• ovládali druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy

• používali vhodné formy obsluhy a inventář podle prostředí a charakteru společenské

příležitosti

• společensky vystupovali a komunikovali hosty v mateřském i cizím jazyce, jednali

profesionálně

• dbali na estetiku svého zevnějšku, pracovního prostředí a pracovních činností

• Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu

• sestavovali menu a nabídkové listy podle gastronomických pravidel, a dalších hledisek

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí

• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách a ekonomicko-právním zabezpečení

provozu ve stravovacích zařízeních

• sestavovali kalkulace výrobků a služeb

• vedli provozní administrativu, evidenci o pohybu majetku, surovin, výrobků a služeb s

využitím PC

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

• orientovali se v moderních formách prodeje v gastronomii

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence

• 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

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

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

zavedeným na pracovišti

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
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7.8.6  Stolničení

Učební osnovy

4. ročník

Slavnostní hostiny
Dotace učebního bloku: 35
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
sestavuje nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických
společenství podle jejich tradic a náboženských zvyklostí

•

je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

řídí práci v různých formách obsluhy•
zná členění pracovních činností v cateringových společnostech na
úseku obsluhy

•

zajistí přípravu a realizaci gastronomické akce, připraví podklady
pro vyúčtování

•

zná způsoby nakládání s tržbami, pracuje se zúčtovací technikou•
poskytuje odborný servis nápojů, ovládá základní dovednosti při
přípravě míchaných nápojů

•

stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•

Učivo
Význam a druhy hostin
Objednávání, příprava a organizační zajištění
Slavnostní menu
Příprava a úprava slavnostní tabule
Banketní obsluha
Servis pokrmů a nápojů
Vyúčtování a práce po skončení hostiny
Diplomatický protokol

Průřezová témata

Žák rozlišuje různé druhy hostin, dovede
zpracovat na PC dokumentaci.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Další aplikační programové vybavení

Potraviny a výživa

Zásady správné výživy
Praktické sestavování JL

přesahy z učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Další aplikační programové vybavení

Potraviny a výživa

Praktické sestavování JL
Technologie

Příprava moučníků a nápojů
Pokrmy zahraničních kuchyní

Odborný výcvik

Slavnostní hostiny, společenské akce
a zvláštní typy akcí
Administrativní činnost ZVS, využití
počítačových programů
Procvičování dovedností a příprava
na praktickou zkoušku

Slavnostní hostiny s nabídkovým stolem
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
připravuje pokrmy pro alternativní formy stravování•
připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•
sestavuje nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických
společenství podle jejich tradic a náboženských zvyklostí

•

je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

zná členění pracovních činností v cateringových společnostech na
úseku obsluhy

•

zajistí přípravu a realizaci gastronomické akce, připraví podklady
pro vyúčtování

•

poskytuje odborný servis nápojů, ovládá základní dovednosti při
přípravě míchaných nápojů

•

stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•

Učivo
Charakteristika a význam hostin s nabídkovými stoly
Nabídka pokrmů a nápojů, rozpočet
Organizační zajištění, způsoby obsluhy
Vyúčtování a práce po ukončení hostiny
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7.8.7  Hotelový a restaurační provoz

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Žák dovede rozlišit různé typy hostin s
nabídkovým stolem a dovede zpracovat
nabídku hostin na PC.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Další aplikační programové vybavení

Potraviny a výživa

Zásady správné výživy
Praktické sestavování JL

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

4. ročník
Praktické sestavování JL

Technologie

Příprava moučníků a nápojů
Odborný výcvik

Slavnostní hostiny, společenské akce
a zvláštní typy akcí
Procvičování dovedností a příprava
na praktickou zkoušku

Společenská setkání
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
sestavuje nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických
společenství podle jejich tradic a náboženských zvyklostí

•

je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

zná členění pracovních činností v cateringových společnostech na
úseku obsluhy

•

zajistí přípravu a realizaci gastronomické akce, připraví podklady
pro vyúčtování

•

poskytuje odborný servis nápojů, ovládá základní dovednosti při
přípravě míchaných nápojů

•

stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

Učivo
Druhy společenských akcí
Příprava, organizační zajištění a způsoby obsluhy
Velké společenské akce dlouhodobé
Krátkodobé akce slavnostního charakteru
Krátkodobé akce společenského charakteru

Průřezová témata

Společenská etiketa.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

4. ročník
Filozofické otázky v životě člověka

Potraviny a výživa

Zásady správné výživy

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

4. ročník
Řečnické projevy

7.8.7  Hotelový a restaurační provoz

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 2

Charakteristika předmětu
Cílem předmětu hotelový a restaurační provoz je seznámit se s organizací ubytovacích služeb, řídit provoz

ubytovacích a restauračních zařízení. Žáci vysvětlí nabídku a poskytování služeb v ubytovacích zařízeních,

vykonávání služeb recepce. Používá informační technologie při poskytování služeb v ubytovacích zařízeních.

Vysvětlí a organizuje činnost jednotlivých úseků v ubytování, při úklidu a úpravě pokojů a souvisejících prostor.

Navrhne nabídku doplňkových služeb ubytovacího zařízení. Popíše organizaci gastronomických činností a řízení

stravovacích provozů.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny nebo dvouhodinových bloků
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7.8.7  Hotelový a restaurační provoz

Učební osnovy

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  odborná učebna

    •  exkurze

Metody výuky:

slovní

    •  vysvětlování učiva, rozhovor, diskuse

    •  samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

    •  písemné cvičení, testy

    •  práce s textem, odbornou literaturou, recepturami teplých a studených pokrmů 

názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

    •  ukázky obrazových materiálů

    •  videoukázky

Zůsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace – sebehodnocení

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce

3. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• dosáhnout 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)

• Personální a sociální kompetence
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Učební osnovy

3. ročník

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

chování v různých situacích

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci

• chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje

• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

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

zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze

• 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

• Matematické kompetence

• správně používat a převádět běžné jednotky

• nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit,

popsat a správně využít pro dané řešení

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

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

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

komunikačních technologií

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém

provozu

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů

• Ovládat techniku odbytu

• dbali na estetiku svého zevnějšku, pracovního prostředí a pracovních činností

• Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu

• sestavovali menu a nabídkové listy podle gastronomických pravidel, a dalších hledisek

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu

• organizovali a smluvně zajišťovali zásobovací a odbytovou činnost

• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách a ekonomicko-právním zabezpečení

provozu ve stravovacích zařízeních
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7.8.7  Hotelový a restaurační provoz

Učební osnovy

3. ročník

• sestavovali kalkulace výrobků a služeb

• vedli provozní administrativu, evidenci o pohybu majetku, surovin, výrobků a služeb s

využitím PC

• získávali, vyhodnocovali a efektivně využívali ekonomické informace k řízení provozních

úseků

• zajišťovali základní operace personálního charakteru

• orientovali se v moderních formách prodeje v gastronomii

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• 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

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje

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

odstranění závad a možných rizik

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

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

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

• 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

Organizace hotelu
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

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

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•

Učivo
Charakteristika hotelu
Cestovní ruch
Kategorizace
Klasifikace
České a mezinárodní hotelové řetězce
Trendy v hotelnictví

Průřezová témata

Žák rozlišuje jednotlivé druhy ubytovacích
zařízení.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Stolničení

Hotelový a restaurační management
Odborný výcvik

Ubytovací zařízení

přesahy z učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Další aplikační programové vybavení
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Učební osnovy

3. ročník

Hlavní úkoly a činnosti stravovacích zařízení
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

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

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•
připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Základní třídění stravovacích provozů
Právní předpisy o ochraně veřejného zdraví
Podmínky pro provozování stravovacích a ubytovacích služeb
Účelové a komerční stravování
Dispoziční řešení a vybavení stravovacích provozů

Průřezová témata

Žák se orientuje v právních předpisech
určených pro gastronomické provozy

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk II.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Německý jazyk I.

Odborná slovní zásoba
Ekologie

Člověk a životní prostředí
Technologie

1. ročník
Receptury a odborná literatura
Tepelné zpracování potravin

3. ročník
Příprava pokrmů studené kuchyně
Příprava teplých předkrmů

Stolničení

1. ročník
Jednoduchá obsluha

3. ročník
Obsluha v ubytovacích zařízeních

Odborný výcvik

2. ročník
Technika složité obsluhy

3. ročník
Vyšší forma složité obsluhy

přesahy z učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Organizační struktura v restauračním  průmyslu
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

řídí práci v různých formách obsluhy•
rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

Učivo
Provozy náležící majiteli nebo provozovateli
Restaurační řetězce
Franchising
Smlouva o managementu
Organizace úseku stravování
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7.8.7  Hotelový a restaurační provoz

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Žák rozeznává jednotlivé druhy
restauračních provozů na základě jejich
organizační struktury.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Stolničení

Hotelový a restaurační management
Odborný výcvik

Ubytovací zařízení

přesahy z učebních bloků:

Management a marketing

4. ročník
Organizování

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Pracovníci ve stravovacích provozech
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

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

•

sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•
připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

zná členění pracovních činností  v cateringových společnostech na
úseku obsluhy

•

zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•

Učivo
Management v restauračním provozu
Náplň práce pracovníků
Personální potřeba, výběr a výcvik pracovníků

Průřezová témata

Žák vyjmenuje organizační strukturu a
popíše náplň práce jednotlivých profesí v
rámci gastronomických provozů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Německý jazyk II.

Guten Appetit
Technologie

1. ročník
Úvod

Stolničení

Úvod do předmětu
3. ročník

Hotelový a restaurační management
Odborný výcvik

Úvod - odbyt

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

2. ročník
Zaměstnanci podniku

Management a marketing

4. ročník
Personální činnost a vedení
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Učební osnovy

3. ročník

Podnikatelská činnost v gastronomických provozech
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•
řídí práci v různých formách obsluhy•
zná členění pracovních činností  v cateringových společnostech na
úseku obsluhy

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•

Učivo
Metody řízení výrobního provozu
Hygienické předpisy, uplatnění systému kritických bodů ( HACCP)
Plánování a sestavení prodejního programu
Kalkulace a tvorba ceny
Organizace akcí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk II.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Německý jazyk I.

Odborná slovní zásoba
Technologie

Příprava pokrmů studené kuchyně
Příprava teplých předkrmů

4. ročník
Zážitková gastronomie a nové trendy
v gastronomii

Hotelový a restaurační provoz

Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Odborný výcvik

Organizace a řízení odbytových
středisek

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Podnikání

2. ročník
Cena a cenová  politika
Hospodaření podniku

Účetnictví

3. ročník
Finanční účty

Management a marketing

4. ročník
Cílený marketing
Marketingový mix

4. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• 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; být čtenářsky gramotný

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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
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Učební osnovy

4. ročník

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí

nejméně v jednom cizím jazyce

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

lidí, přijímat radu i kritiku

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

• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

• 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

• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• 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

• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a

své profesní cíle

• 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

• Matematické kompetence

• správně používat a převádět běžné jednotky

• číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata

apod.)

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií

• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline

komunikace

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů
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7.8.7  Hotelový a restaurační provoz

Učební osnovy

4. ročník

• Ovládat techniku odbytu

• ovládali druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy

• používali vhodné formy obsluhy a inventář podle prostředí a charakteru společenské

příležitosti

• společensky vystupovali a komunikovali hosty v mateřském i cizím jazyce, jednali

profesionálně

• dbali na estetiku svého zevnějšku, pracovního prostředí a pracovních činností

• Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí

• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• vyhledávali zdroje a informace o podnikání v jednotlivých zemích EU (např. hospodářské

komory, profesní sdružení, svazy)

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách a ekonomicko-právním zabezpečení

provozu ve stravovacích zařízeních

• sestavovali kalkulace výrobků a služeb

• zajišťovali základní operace personálního charakteru

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

• orientovali se v moderních formách prodeje v gastronomii

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• 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 (monitory, displeje

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

odstranění závad a možných rizik

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

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

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

Hlavní úkoly a činnosti ubytovacích provozů
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

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

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

je seznámen s předpisy souvisejícími  s odbytem výrobků a služeb•

Učivo
Základní třídění ubytovacích zařízení
Podmínky pro zařazení do kategorií a tříd
Standard vybavení pokojů podle tříd
Dispoziční řešení a vybavení ubytovacích jednotek
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7.8.7  Hotelový a restaurační provoz

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Orientace žáka v kategoriích a třídách
jednotlivých ubytovacích provozů.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

4. ročník
Odborná slovní zásoba

Hotelový a restaurační provoz

Organizační struktura v ubytovacích
provozech

Odborný výcvik

Úvod - odbyt

přesahy z učebních bloků:

Management a marketing

4. ročník
Podstata marketingu

Organizační struktura v ubytovacích provozech
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

je seznámen s předpisy souvisejícími  s odbytem výrobků a služeb•
rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•

Učivo
TOP management - náplň práce
Provozní management - náplň práce
Část příjmu - front office
Část lůžková - housekeeping
Stravovací provoz
Technický management - náplň práce

Průřezová témata

Žák se orientuje v organizační struktuře
ubytovacích provozů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk II.

4. ročník
Odborná slovní zásoba

Německý jazyk I.

Odborná slovní zásoba
Management a marketing

Personální činnost a vedení
Stolničení

3. ročník
Hotelový a restaurační management

Odborný výcvik

4. ročník
Organizace a řízení odbytových
středisek

přesahy z učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Další aplikační programové vybavení

Management a marketing

Organizování
Personální činnost a vedení

Hotelový a restaurační provoz

Hlavní úkoly a činnosti ubytovacích
provozů

Služby v ubytovacích provozech
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

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

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

je seznámen s předpisy souvisejícími  s odbytem výrobků a služeb•
ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

řídí práci v různých formách obsluhy•
zná členění pracovních činností  v cateringových společnostech na
úseku obsluhy

•

zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Péče o hosta
Doplňkové služby v hotelu
Ochrana a bezpečnost hostů
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7.8.7  Hotelový a restaurační provoz

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Znalost péče o hosta v průběhu pobytu v
hotelu.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk II.

4. ročník
Odborná slovní zásoba

Německý jazyk I.

Odborná slovní zásoba
Výběrový seminář III.

Práce s multimédii
Prezentace dat

Účetnictví

Účtování nákladů
Účtování výnosů

Management a marketing

Marketingový mix
Technologie

Pracovní činnosti v cateringových
společnostech
Zážitková gastronomie a nové trendy
v gastronomii

Odborný výcvik

Organizace a řízení odbytových
středisek

přesahy z učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Další aplikační programové vybavení

Management a marketing

Chování kupujících
Marketingový mix

Podnikatelská činnost v ubytovacích službách
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

je seznámen s předpisy souvisejícími  s odbytem výrobků a služeb•
řídí práci v různých formách obsluhy•
rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•

Učivo
Podnikatelský plán
Sběr a rozbor informací
Stanovení a plnění cílů
Marketingový mix
Marketingové plánování
Realizace a kontrola
Vytvoření obchodní politiky
Kalkulace a tvorba ceny produktu
Ochrana životního prostředí
Hotelový software
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Využití PC při prezentaci firmy.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk II.

4. ročník
Odborná slovní zásoba

Německý jazyk I.

Odborná slovní zásoba
Informatika

Aplikační software - Prezentace
Další aplikační programové vybavení

Výběrový seminář III.

Prezentace dat
Management a marketing

Plánování
Organizování
Marketingový systém řízení
Chování kupujících
Cílený marketing
Marketingový mix

Technologie

Progresivní příprava pokrmů
Pracovní činnosti v cateringových
společnostech
Zážitková gastronomie a nové trendy
v gastronomii

Stolničení

3. ročník
Obsluha v ubytovacích zařízeních

Odborný výcvik

4. ročník
Úvod - odbyt

přesahy z učebních bloků:

Informatika

4. ročník
Aplikační software - Prezentace

Účetnictví

Účtování nákladů
Účtování výnosů

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

7.8.8  Odborný výcvik

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

5+7 4+8 3+3 1+5

Charakteristika předmětu
Hlavním okruhem je poskytnutí teoretických a praktických dovedností pro výrobu a servis nápojů. Žáci jsou

vedeni k osvojení technologických postupů příprav pokrmů, využívání poznatků o racionální výživě, dietách

a alternativních způsobech stravování.

V oblasti odbytu si žáci osvojují techniku jednoduché a složité obsluhy hostů a organizace práce a řízení

součinnosti úseku odbytu a výroby.

Žáci k výuce používají vybavení výrobních a odbytových středisek. Nedílnou součástí okruhu je uplatňování

zásad bezpečnosti a hygieny práce v gastronomickém provozu, dodržování předpisů pro práci s potravinami

a prevenci alimentárních nákaz.

Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí ve smyslu šetrného zacházení s vodou, energiemi, nakládání

s odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven a i k formování estetiky pracovního

prostředí.Součástí vzdělávání jsou sociálně psychologické, komunikační, ekonomické, ekologické a etické

aspekty provozních činností. Těžiště je řešení praktických provozních situací.

Organizační formy práce:

    •  skupinová a individuální výuka

    •  odborná učebna
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

    •  pracovistě praktického vyučování

Metody výuky:

slovní

    •  výklad učiva

    •  rozhovor

    •  praktické cvičení

názorně demonstrační

    •  názorné předvedení pracovních úkonů

    •  inscenační metody

Zůsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

1. ročník
5+7 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

• 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 ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 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)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Personální a sociální kompetence

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

chování v různých situacích

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

1. ročník

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• 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

• 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 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

• Matematické kompetence

• správně používat a převádět běžné jednotky

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

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

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• připravovali pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy

racionální výživy

• uplatňovali požadavky na kvalitu pokrmů a expedovali a uchovávali je souladu s normami

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém

provozu

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů

• Ovládat techniku odbytu

• ovládali druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy

• společensky vystupovali a komunikovali hosty v mateřském i cizím jazyce, jednali

profesionálně

• dbali na estetiku svého zevnějšku, pracovního prostředí a pracovních činností

• Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

1. ročník

• sestavovali menu a nabídkové listy podle gastronomických pravidel, a dalších hledisek

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence

• 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 systém péče státu 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)

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje

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

odstranění závad a možných rizik

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• 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)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

Úvod - výroba pokrmů
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence

•

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

•

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu

•

Učivo
Seznámení žáků s tematickým plánem, organizací odborného
výcviku, učebního dne, provozovnou a jejím zařízením, výrobními,
odbytovými a  skladovacími prostory
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - proškolení BOZP a PO,
řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na
pracovišti,pracovněprávní problematika BOZP, bezpečnost
technických zařízení, požární prevence, poskytování první pomoci
Zásady hygieny, hygiena na pracovištích, pomůcky kuchaře,
ošetřování a používání inventáře při přípravě pokrmů
Systém kritických bodů - HACCP, hygienické předpisy
Povinnosti kuchaře

Průřezová témata

Orientace v nabídce profesních a
vzdělávacích možností, odpovědné
rozhodování, předpoklady pracovního
uplatnění po absolvování oboru.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

1. ročník
Úvod
Hygiena a bezpečnost práce

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

1. ročník
Složení a vlastnosti potravin

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

1. ročník

Příprava  výrobního střediska, předběžná úprava potravin
Dotace učebního bloku: 78
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

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

•

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

•

volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

Učivo
Příprava výrobního střediska před započetím provozu
Seznámení s inventářem, použitím a ukládáním
Nácvik činností spojených s přípravou surovin na zpracování,
vážení, měření
Seznámení s literaturou
Základy normování, hmotnost porcí

Předběžná úprava základních surovin pro výrobu pokrmů
- škrabání, čistění, omývání, rozmrazování, nakládání, máčení,
odblanění
- naklepávání, špikování, protahování, obalování, kořenění, mletí,
šlehání
- tření, lisování, škubání, kuchání, vykosťování

Seznámení se základními druhy surovin
- druhy jatečných mas, ryby, drůbež, zvěřina, zelenina, luštěniny,
obiloviny, koření, tuky, mléko, vejce

Průřezová témata

Práce s recepturami teplých pokrmů a
odbornou literaturou.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Technologie

1. ročník
Výrobní středisko a jeho vybavení
Receptury a odborná literatura
Předběžná příprava základních druhů
potravin

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

1. ročník
Složení a vlastnosti potravin
Potraviny rostlinného původu

Technologie

Hygiena a bezpečnost práce
Výrobní středisko a jeho vybavení
Předběžná příprava základních druhů
potravin

Výživa
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje a charakterizuje potraviny  z hlediska druhů,
technologického využití a významu ve výživě

•

uvede způsob skladování jednotlivých druhů potravin, nápojů,
polotovarů a vlastních výrobků

•

vysvětlí označení potravin na etiketě•
uplatňuje požadavky na hygienu  v gastronomii•
dodržuje předpisy o ochraně životního prostředí•
rozlišuje a charakterizuje jednotlivé druhy nápojů, uvede jejich
využití a podávání z různých hledisek

•

uvede možnosti nákazy a otravy  z potravin, způsob prevence•

Učivo
Gastronomická pravidla a zásady správné výživy
Zelenina, luštěniny, obiloviny - charakteristika potravin, význam ve
výživě
Skladování potravin

Správné zastoupení všech živin
Potraviny a nápoje, rozdělení, charekteristika potravin a nápojů -
význam ve výživě
Skladování potravin a nápojů

Průřezová témata

Dodržení gastronomických pravidel -
odpovědnost za život společnosti.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

1. ročník

Česká a regionální kuchyně
Dotace učebního bloku: 57
Výsledky vzdělávání

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

Učivo
Základní tepelné úpravy
- vaření - způsoby (táhnutí, v páře, vodní lázni, pošírování,
v tlakovém hrnci, spařování, blanšírování)
- dušení - druhy základů
- pečení - maso, drůbež, zvěřina, moučné pokrmy, zapékání, na
roštu, na pánvi, gratinování
- smažení - maso, ryby, zelenina

Příprava polévek - vývary, hnědé polévky - dochucení
- zavářky - masité, obilné, vložky - sýrové, vařené, pečené, smažené
- bílé polévky - zahušťování, zjemňování, ochucování
- speciální a studené polévky

Příprava příloh, doplňků k jídlům a salátům - přílohy z brambor -
úpravy vařením, dušením, smažením, opékáním
- přílohy z mouky - knedlíky, noky
- přílohy z rýže, těstovin a luštěnin
- syrová zelenina, jednoduché saláty
Příprava bezmasých jídel - význam ve výživě
- jídla z brambor, zeleniny, luštěnin a hub, z rýže, těstovin, vajec,
sýru, moučná jídla a moučníky

Průřezová témata

Manipulace s obaly, likvidace nevratných
obalů bez ohrožení života.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Technologie

1. ročník
Tepelné zpracování potravin
Polévky

2. ročník
Přílohy a doplňky k jídlům
Bezmasá jídla

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Jídelní, nápojové lístky a menu

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Komunikace ve službách
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje různé typy hostů, reaguje na jejich chování s využitím
poznatků z psychologie

•

uplatňuje pravidla společenského chování a zásady profesního
vystupování i psychologické základy jednání s podřízenými,
nadřízenými, se zákazníkem, s obchodními a pracovními partnery

•

jazykově správně komunikuje v cizích jazycích se zákazníkem,
spolupracovníky a obchodními partnery

•

zvládá řešení různých komunikativních a interpersonálních situací
(včetně konfliktních a zátěžových)

•

vhodně uplatňuje prostředky verbální i neverbální komunikace•
v kontaktu se zákazníky respektuje národní mentalitu a aspekty
multikulturního soužití

•

volí vhodné zdroje a odpovídající techniku k vyhledání
požadované informace

•

orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje,
vyhodnocuje, zaznamenává a uchovává textové, numerické i
grafické informace

•

Učivo
Pravidla společenského chování, profesní vystupování
Práce s informacemi

Základní společenská a profesní pravidla - vystupování číšníka
Pravidla chování číšníků při obsluze, mimo pracoviště
Profesní vystupování a cizojazyčná komunikace
Typy zákazníků a psychologické základy jednání
Verbální a neverbální komunikace
Zvláštnosti cizích kultur
Pravidla stolování
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Umění komunikace, řešení konfliktů,
tolerance. Uvědomit si kulturu národnostních
skupin.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Informační zdroje, celosvětová
počítačová síť Internet

Úvod - odbyt
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence

•

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

•

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu

•

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

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

Učivo
Seznámení s organizací pracoviště
Základy hygieny a bezpečnosti při práci, protipožární předpisy,
předpisy při poskytování první pomoci
Řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti
Pracovněprávní problematika BOZP
Bezpečnost technických zařízení
Hygienické předpisy v gastronomii
Povinnosti číšníka, jeho pracovní oblečení, pomůcky číšníka

Průřezová témata

Důsledné dodržování hygienických a
bezpečnostních předpisů - základ profese.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Úvod do předmětu

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Úvod do předmětu
Společenské chování a vystupování
obsluhujících
Inventář na úseku obsluhy
Systémy obsluhy
Způsoby obsluhy

Nácvik pracovních činností při přípravě odbytového střediska
Dotace učebního bloku: 42
Výsledky vzdělávání

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v
souladu  s předpisy a pracovními postupy

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

je seznámen s předpisy souvisejícími  s odbytem výrobků a služeb•
připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

•

rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
skladuje správně potraviny a nápoje•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

Učivo
Odbytová střediska
Skladování potravin
Vybavení odbytových středisek
Inventář, údržba, použití
Rozdělení inventáře, čistění, uskladnění, vyřazování
VSI, stolový a sedací inventář
Restaurační prádlo
Příbory, kovový inventář
Sklo, porcelán
Pomocný inventář, pomocné vozíky, vozíky
MSI
Přípravné práce - příprava stolního inventáře, jídelních stolů,
servírovacích stolků, příručních stolů, vyhřívacích stolů, chladicích
vitrín, nabídkových vozíků a stolů
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Hospodaření s vodou při pracovních
činnostech v odborném výcviku.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Inventář na úseku obsluhy

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Inventář na úseku obsluhy
Základní pravidla a technika obsluhy
Systémy obsluhy
Způsoby obsluhy
Jednoduchá obsluha

Technika jednoduché obsluhy
Dotace učebního bloku: 61
Výsledky vzdělávání

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

•

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v
souladu  s předpisy a pracovními postupy

•

je seznámen s předpisy souvisejícími  s odbytem výrobků a služeb•
rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•

Učivo
Jenoduchá obsluha - opatrnost a bezpečnost při obsluze, hygiena
Příprava a údržba pracoviště před, během a po skončení provozu
Úklidové práce, předcházení nehodám
Uspořádání celkového inventáře a zařízení ve středisku stravovacích
služeb
Nácvik nošení talířů, polévkových šálků - dvou a třítalířový způsob
Formy a pravidla obsluhy
Organizace práce ve výrobě a v odbytu
Technika podávání pokrmů a nápojů při jednoduché obsluze
Jídla s kompotem nebo salátem
Debaras použitého nádobí
Odbyt výrobků a služeb
Evidence vydaných jídel a nápojů, způsoby placení, práce
s pokadnou a počítačem
Koordinace činností výrobního a odbytového střediska
Podávání snídaní, přesnídávka, svačiny
Systémy obsluhy - vrchní číšník, obvodový francouzský a skupinový
systém

Průřezová témata

Přístup žáka k sobě samému, k životu a
ostatním lidem.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Základní pravidla a technika obsluhy
Jednoduchá obsluha

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Základní pravidla a technika obsluhy
Systémy obsluhy
Způsoby obsluhy
Jednoduchá obsluha

Jídelní a nápojové lístky
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•

Učivo
Jídelní lístky - ala carte, menu
Druhy, náležitosti, gastronomická pravidla, pořadí jídel, sestavování
jídelního lístku a jednoduchého menu
Nápojové lístky - druhy, náležitosti, pořadí nápojů
Sestavování nápojových lístků

Průřezová témata

Vědomí odpovědnosti za zdraví a život.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Jídelní, nápojové lístky a menu

přesahy z učebních bloků:

Technologie

1. ročník
Receptury a odborná literatura

Stolničení

Jídelní, nápojové lístky a menu
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

1. ročník

Procvičování dovedností
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

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

•

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

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•
skladuje správně potraviny a nápoje•

Učivo
Přípravné práce v odbytovém středisku
Nošení talířů
Objednávka hosta
Servis nápojů
Servis jídel
Debaras použitého inventáře
Evidence vydaných jídel, způsob placení
Práce po skončení provozu

Průřezová témata

Řešení konfliktů, umění komunikace,
tolerance. Vzájemné porozumění.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Základní pravidla a technika obsluhy
Jednoduchá obsluha

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
4+8 týdně, P

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 (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

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 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)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

2. ročník

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí

(přednášek, diskusí, porad apod.)

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• Personální a sociální kompetence

• 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

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

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

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

zvažovat návrhy druhých

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• 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

• 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 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

• Matematické kompetence

• správně používat a převádět běžné jednotky

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů efektivně

aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

2. ročník

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

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

komunikačních technologií

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• připravovali pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy

racionální výživy

• uplatňovali požadavky na kvalitu pokrmů a expedovali a uchovávali je souladu s normami

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém

provozu

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů

• Ovládat techniku odbytu

• ovládali druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy

• používali vhodné formy obsluhy a inventář podle prostředí a charakteru společenské

příležitosti

• společensky vystupovali a komunikovali hosty v mateřském i cizím jazyce, jednali

profesionálně

• dbali na estetiku svého zevnějšku, pracovního prostředí a pracovních činností

• Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu

• sestavovali menu a nabídkové listy podle gastronomických pravidel, a dalších hledisek

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu

• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• orientovali se v moderních formách prodeje v gastronomii

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence

• 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 systém péče státu 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)

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje

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

odstranění závad a možných rizik

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

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

zavedeným na pracovišti

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

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

ohodnocení
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

2. ročník

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

Úvod - výroba pokrmů, procvičování učiva z 1. ročníku
Dotace učebního bloku: 60
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
skladuje správně potraviny a nápoje•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

Učivo
Seznámení žáků s tematickým plánem, organizací odborného
výcviku, učebního dne, provozovnou a jejím zařízením, výrobními
a skladovacími prostory
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - proškolení BOZP a PO,
řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na
pracovišti,pracovněprávní problematika BOZP, bezpečnost
technických zařízení, požární prevence, poskytování první pomoci
Zásady hygieny, hygiena na pracovištích, pomůcky kuchaře,
ošetřování a používání inventáře při přípravě pokrmů
Systém kritických bodů - HACCP, hygienické předpisy

Procvičování učiva z 1. ročníku
Předběžná úprava potravin, krájení
Normování
Základní technologické postupy - vaření, dušení, pečení, smažení
Příprava polévek
Příprava příloh

Průřezová témata

Ekologické zpracování odpadu.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Technologie

2. ročník
Omáčky a aspiky
Přílohy a doplňky k jídlům
Bezmasá jídla

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

2. ročník
Potraviny živočišného původu
Maso a masné výrobky
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Učební osnovy

2. ročník

Česká a regionální kuchyně
Dotace učebního bloku: 138
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje typické národní pokrmy, orientuje se v regionálních
kuchyních

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

Učivo
Příprava omáček - příprava základů
- příprava základních omáček - bešamel, veloute
- příprava hrubých omáček - bílé, hnědé, zvláštní
- příprava základních studených omáček

Hovězí maso
- rozdělení a použití jednotlivých částí, předběžná úprava masa
(krájení, špikování)
- příprava základů (cibulové, zeleninové)
- příprava pokrmů (vařením, dušením, pečením)
- příprava hovězích vnitřností, předběžná úprava (čistění,
blanšírování, krájení, jednotlivé tepelné úpravy)

Telecí maso
- rozdělení a použití, porcování, příprava pokrmů (vařením, dušením,
zaděláváním, pečením, smažením)
- úprava telecích vnitřností

Vepřové maso
- rozdělení a použití, porcování, předběžná úprava, vykosťování,
krájení, příprava pokrmů (vařením, dušením, pečením, smažením)
- uzené vepřové maso a výrobky z něj, slanina
- příprava vepřových vnitřností předběžná úprava (čistění,
blanšírování, krájení, jednotlivé tepelné úpravy)
Speciální výrobky a pokrmy při vepřových hodech

Skopové, jehněčí, kůzlečí a králičí maso
- rozdělení použití, porcování, příprava pokrmů (vařením,
dušením,pečením, smažením)
- vnitřnosti - předběžná úprava a tepelné zpracování, použití
v dietním stravování

Průřezová témata

Používání čisticích prostředků šetrných pro
životní prostředí při sanitaci na pracovištích v
odborném výcviku.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Technologie

2. ročník
Omáčky a aspiky
Příprava pokrmů z hovězího masa
Příprava pokrmů z telecího masa

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

4. ročník
Výpočetní technika, roboti

Potraviny a výživa

2. ročník
Potraviny živočišného původu

Výživa
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje a charakterizuje potraviny  z hlediska druhů,
technologického využití a významu ve výživě

•

uvede způsob skladování jednotlivých druhů potravin, nápojů,
polotovarů a vlastních výrobků

•

vysvětlí označení potravin na etiketě•
objasní podstatu racionální výživy a souvislost nesprávných
stravovacích návyků a civilizačních chorob

•

charakterizuje stravování vybraných skupin osob•
objasní úlohu stravování při léčbě chorob a uvede hlavní typy
léčebných diet a specifika jejich přípravy

•

uplatňuje požadavky na hygienu  v gastronomii•
charakterizuje stravování vybraných skupin osob•

Učivo
Zásady zdravé výživy
Omáčky, hovězí maso, hovězí vnitřnosti, telecí maso, vepřové maso,
vepřové vnitřnosti - význam ve výživě

Zásady zdravé výživy
Podstata racionální výživy
Specifika výživy určitých skupin lidí - druhy stravy
Skladování potravin a nápojů
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Význam jatečního masa v racionální výživě.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Úvod - odbyt
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

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

•

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu

•

skladuje správně potraviny a nápoje•

Učivo
Seznámení žáků s tematickým plánem učiva
Seznámení s provozovnou a jejím zařízením, odbytové a skladovací
prostory
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - proškolení BOZP a PO,
poskytování první pomoci
Zásady osobní hygieny, pracovní oblečení obsluhujících, jejich
pomůcky
Zásady hygieny na pracovištích, ošetřování inventáře, dodržování
čistoty během provozu, systém kritických bodů - HACCP

Průřezová témata

Odpovědnost za vlastní život. Předpoklady
pracovního uplatnění po absolvování oboru.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Úvod do předmětu

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

2. ročník
Kavárna a kavárenská herna
Ostatní společenskozábavní střediska

Činnosti  v jednotlivých systémech obsluhy a formách prodeje
Dotace učebního bloku: 36
Výsledky vzdělávání

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

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
skladuje správně potraviny a nápoje•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

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

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

poskytuje odborný servis nápojů, ovládá základní dovednosti při
přípravě míchaných nápojů

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•

Učivo
Systémy obsluhy - organizace práce v odbytu, koordinace činností
výrobního a odbytového střediska, kategorie pracovníků v obsluze
Banketní a rautový systém
Způsob obsluhy formou table d´hote, etážový systém
Formy prodeje - prodej jídel v automatu, bufetu
Prodej jídel v samoobsluze, doplňkový prodej při hromadných akcích
(exkurze)
Způsob prodeje a placení
Evidence vydaných jídel a nápojů, práce s pokladnou a počítačem

Průřezová témata

Řešení konfliktů, umění komunikace,
tolerance.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Systémy obsluhy
Způsoby obsluhy

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

2. ročník
Kavárna a kavárenská herna
Vinárna a vinný sklep
Ostatní společenskozábavní střediska
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

2. ročník

Technika složité obsluhy
Dotace učebního bloku: 66
Výsledky vzdělávání

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

•

zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•

Učivo
Zásady pro překládání pokrmů, opatrnost a bezpečnost při obsluze,
sestavování jídelního a nápojového lístku, menu
Složitý oběd, příprava inventáře, prostírání a úprava stolů, příručního
stolu, servírovacích stolků, vozíků
Podávání aperitivů, studených a teplých předkrmů, polévek, ryb,
podávání hlavních chodů, dezertů a ovoce
Složitá večeře - příprava inventáře, prostírání a úprava stolů,
příručního stolu, servírovacích stolů, vozíků
Podávání nápojů, aperitivů, studených a teplých předkrmů, podávání
jídel na objednávku, teplých moučníků, kávy a digestivů
Obsluha větších společností, používání servírovacích vozíků
Udržování pracoviště během práce a po skončení provozu,
předcházení nehodám
Zařízení výběrové restaurace, příprava provozu, obsluha

Průřezová témata

Kulturnost obsluhy - základ profese.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

2. ročník
Složitá obsluha - základní forma
Pravidla pro sestavování složitých
menu

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Tvorba slov

Stolničení

Složitá obsluha - základní forma
Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení

Nácvik obsluhy v kavárně, vinárně a ostatních společenskozábavních střediscích
Dotace učebního bloku: 36
Výsledky vzdělávání

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

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
skladuje správně potraviny a nápoje•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

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

•

sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•
připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•

Učivo
Kavárna, druhy, zařízení, přípravné práce
Kavárenský lístek, technika obsluhy v kavárně, kavárenská herna,
zařízení, obsluha v herně
Vinárna, druhy, zařízení, přípravné práce
Vinárenský lístek, technika obsluhy ve vinárně
Vinný sklep, skladování vína, práce sommeliéra
Bar, barový lístek, technika obsluhy v baru
Obsluha a údržba pivního zařízení, skladování
Moderní způsoby čepování piva
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Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Nakládat se surovinami a energií s ohledem
na životní prostředí.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

2. ročník
Pivní zařízení, skladování a
ošetřování nápojů
Kavárna a kavárenská herna
Vinárna a vinný sklep
Ostatní společenskozábavní střediska

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

4. ročník
Odborná slovní zásoba

Stolničení

2. ročník
Kavárna a kavárenská herna
Vinárna a vinný sklep
Ostatní společenskozábavní střediska

Procvičování získaných dovedností z 1. a 2. ročníku
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

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

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•
připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

poskytuje odborný servis nápojů, ovládá základní dovednosti při
přípravě míchaných nápojů

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Jednoduchá obsluha
Sestavování jídelního a nápojového lístku
Složitá obsluha

Průřezová témata

Přístup žáka k lidem, navázání kontaktu s
hostem.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Jídelní, nápojové lístky a menu
Jednoduchá obsluha

2. ročník
Složitá obsluha - základní forma
Pravidla pro sestavování složitých
menu

přesahy z učebních bloků:

Stolničení

2. ročník
Pivní zařízení, skladování a
ošetřování nápojů
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Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
3+3 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a

myšlenkové operace

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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 administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i

odborná témata

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• 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

• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
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• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• 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

• 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 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

• znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků

• Matematické kompetence

• 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

• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů efektivně

aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• 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 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 získaných informacím, být mediálně gramotní

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• připravovali pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy

racionální výživy

• uplatňovali požadavky na kvalitu pokrmů a expedovali a uchovávali je souladu s normami

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti
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• bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém

provozu

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů

• Ovládat techniku odbytu

• ovládali druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy

• používali vhodné formy obsluhy a inventář podle prostředí a charakteru společenské

příležitosti

• společensky vystupovali a komunikovali hosty v mateřském i cizím jazyce, jednali

profesionálně

• dbali na estetiku svého zevnějšku, pracovního prostředí a pracovních činností

• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách a ekonomicko-právním zabezpečení

provozu ve stravovacích zařízeních

• orientovali se v moderních formách prodeje v gastronomii

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• znali systém péče státu 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)

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• 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)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

Úvod - výroba pokrmů
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

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

•

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu

•

volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Seznámení žáků s tematickým plánem, organizací odborného
výcviku, učebního dne, provozovnou a jejím zařízením, výrobními,
odbytovými a  skladovacími prostory
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - proškolení BOZP a PO,
řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na
pracovišti,pracovněprávní problematika BOZP, bezpečnost
technických zařízení, požární prevence, poskytování první pomoci
Zásady hygieny, hygiena na pracovištích, pomůcky kuchaře,
ošetřování a používání inventáře při přípravě pokrmů
Systém kritických bodů - HACCP, hygienické předpisy
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Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Důsledné dodržování kritických bodů
HACCP.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Technologie

1. ročník
Úvod
Hygiena a bezpečnost práce

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

3. ročník
Odborná slovní zásoba

Výživa
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje a charakterizuje potraviny  z hlediska druhů,
technologického využití a významu ve výživě

•

uvede způsob skladování jednotlivých druhů potravin, nápojů,
polotovarů a vlastních výrobků

•

vysvětlí označení potravin na etiketě•
objasní podstatu racionální výživy a souvislost nesprávných
stravovacích návyků a civilizačních chorob

•

rozlišuje a charakterizuje směry ve výživě včetně alternativních•
uplatňuje požadavky na hygienu  v gastronomii•

Učivo
Racionální výživa - ryby, drůbež, zvěřina
Nesprávné stravovací návyky
Civilizační choroby
Zdravotní rizika z potravy, alimentární nákazy, toxické kontaminity

Způsoby stravování
Alternativní směry ve výživě
Suroviny - technologická využivatelnost

Průřezová témata

Správná volba surovin - předcházení
civilizačním nemocem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Příprava pokrmů z drůbeže
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje pokrmy pro alternativní formy stravování•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Moderní technologická zařízení a pracovní postupy
Drůbež - předběžná úprava (vykosťování, porcování), příprava
pokrmů (vařením, dušením, zaděláváním, pečením, smažením)
Plněná a nadívaná drůbež
Úprava vnitřností a drobů z drůbeže
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Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Dodržování zásad při skladování surovin -
uchování kvality zboží.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů z drůbeže

přesahy z učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů z vepřového masa
Příprava pokrmů ze skopového,
jehněčího, kůzlečího a králičího masa
Příprava pokrmů z mletých mas
Příprava pokrmů z drůbeže
Příprava pokrmů z ryb, korýšů,
měkkýšů a obojživelníků
Příprava pokrmů ze zvěřiny
Minutové pokrmy
Příprava teplých předkrmů

Příprava pokrmů ze zvěřiny
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje pokrmy pro alternativní formy stravování•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

Učivo
Předběžná úprava zvěřiny, rozdělení
Příprava pokrmů ze zvěřiny vysoké, nízké, černé, pernaté

Průřezová témata

Veterinární kontrola jakosti surovin - základ
pro další zpracování.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů ze zvěřiny

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

3. ročník

Příprava pokrmů z ryb
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje pokrmy pro alternativní formy stravování•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Rozdělení ryb, sladkovodní, mořské
Předběžná úprava ryb
Tepelná úprava ryb vařením (v páře, v rybí várce), dušení, pečení,
smažení
Úprava korýšů, měkkýšů, mořských plodů

Průřezová témata

Správná technologie při zpracování surovin.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů z ryb, korýšů,
měkkýšů a obojživelníků

přesahy z učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů z ryb, korýšů,
měkkýšů a obojživelníků
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

3. ročník

Příprava pokrmů z mletých mas
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje pokrmy pro alternativní formy stravování•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Výběr vhodných surovin pro přípravu mletých mas
Příprava pokrmů vařením, dušením, pečením, smažením

Průřezová témata

Dodržování kritických bodů HACCP - základ
profese.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů z mletých mas

přesahy z učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů z vepřového masa
Příprava pokrmů ze skopového,
jehněčího, kůzlečího a králičího masa
Příprava pokrmů z mletých mas

Úvod - odbyt
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

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

•

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu

•

Učivo
Seznámení žáků s učivem odborného výcviku
Seznámení s provozovnou a jejím zařízením, výrobní, odbytové
a skladovací prostory
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - proškolení BOZP a PO,
poskytování první pomoci
Zásady osobní hygieny, pracovní oblečení obsluhujících, jejich
pomůcky
Zásady hygieny na pracovištích, ošetřování inventáře, dodržování
čistoty během provozu, systém kritických bodů - HACCP
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Odpovědnost za vlastní život - dodržování
BOZP a PO.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Úvod do předmětu

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Pracovníci ve stravovacích provozech

Vyšší forma složité obsluhy
Dotace učebního bloku: 36
Výsledky vzdělávání

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

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

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

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•
poskytuje odborný servis nápojů, ovládá základní dovednosti při
přípravě míchaných nápojů

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•

Učivo
Základní pravidla při práci u stolu hosta
Základní pravidla přípravy pokrmů u stolu
Míchání předkrmových salátů, dresinky, kokteily, přílohové saláty
Příprava teplých pokrmů - špagety, těstoviny
Flambování - základní pravidla, suroviny
Flambování masa, moučníků, ovoce
Dranžírování - základní pravidla
Dranžírování - kuře, chateubriand
Vykošťování pstruha
Porcování ovoce, míchání ovocného salátu
Příprava fondue - sýrové, masové, čokoládové
Dokončování přípravy dezertů, káv
Zakončení provozu

Průřezová témata

Uměni komunikace, navázání kontaktu s
hostem, řešení konfliktů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

3. ročník
Vyšší skupiny a stylové restaurace
Složitá obsluha - vyšší forma

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení

Míchané nápoje
Dotace učebního bloku: 24
Výsledky vzdělávání

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

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

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

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•
poskytuje odborný servis nápojů, ovládá základní dovednosti při
přípravě míchaných nápojů

•

připravuje teplé nápoje běžně zařazené na jídelním lístku•

Učivo
Význam míchaných nápojů, barový pult, office, práce barmana
Práce za barovým pultem, pravidla míchání nápojů
Druhy skla a ostatní pomůcky k míchání nápojů
Suroviny pro přípravu míchaných nápojů
Druhy míchaných nápojů a jejich charekteristika
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

Umět pracovat s novými informacemi z
oboru.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

3. ročník
Míchané nápoje

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

3. ročník
Nápoje

Ubytovací zařízení
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•
přijme objednávku, provede vyúčtování s hostem a
objednavatelem

•

Učivo
Kategorizace, zařízení hotelu
Recepce, vrátnice, hala, ostatní zařízení hotelu
Ubytovací řád, základní hotelová evidence
Zásady styku s hotelovým hostem
Úsek hotelové kuchyně
Obsluha v hotelové hale a hotelových pokojích

Průřezová témata

Odpovědné využití a zpracování informací
pro ubytování hostů.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

3. ročník
Obsluha v ubytovacích zařízeních

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Organizace hotelu
Organizační struktura v restauračním
průmyslu

Procvičování dovedností a návyků
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

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

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

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

•

ovládá techniku jednoduché i složité obsluhy a její různé formy
podle prostředí, charakteru akce a společenské příležitosti

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•

Učivo
Vyšší forma složité obsluhy - příprava pokrmů u stolu hosta

Průřezová témata

Práce s informacemi - vyhledávání,
vyhodnocování informací.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

3. ročník
Vyšší skupiny a stylové restaurace
Složitá obsluha - vyšší forma

přesahy z učebních bloků:
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
1+5 týdně, P

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 (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

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

svého učení ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• 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

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) 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)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k 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 administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i

odborná témata

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni  k

prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

• Personální a sociální kompetence

• 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

• 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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

4. ročník

• 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

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

• 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• 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

• 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

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

pozitivní vztah

• 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 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

• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a

své profesní cíle

• Matematické kompetence

• 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

• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů efektivně

aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• 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 médiích (tištěných,

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

komunikačních technologií

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
SMILE verze 2.6.1 290



Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.
Verze: č. j. 326/2009, Datum: 17. 2. 2009, Platnost: od 1. 9. 2017 počínaje 1. až 4. ročníkem ve
změnách ze dne 29. 6. 2017
RVP 65-41-L/01 Gastronomie

7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

4. ročník

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Odborné kompetence
• Ovládat technologii přípravy pokrmů

• připravovali pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy

racionální výživy

• uplatňovali požadavky na kvalitu pokrmů a expedovali a uchovávali je souladu s normami

• orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti

• bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém

provozu

• znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na dodržování

hygienických předpisů

• Ovládat techniku odbytu

• ovládali druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy

• používali vhodné formy obsluhy a inventář podle prostředí a charakteru společenské

příležitosti

• společensky vystupovali a komunikovali hosty v mateřském i cizím jazyce, jednali

profesionálně

• dbali na estetiku svého zevnějšku, pracovního prostředí a pracovních činností

• Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu

• sestavovali menu a nabídkové listy podle gastronomických pravidel, a dalších hledisek

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí

• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• sestavovali kalkulace výrobků a služeb

• vedli provozní administrativu, evidenci o pohybu majetku, surovin, výrobků a služeb s

využitím PC

• orientovali se v moderních formách prodeje v gastronomii

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• 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)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
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Učební osnovy

4. ročník

Úvod - výroba pokrmů
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence

•

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

•

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

•

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu

•

Učivo
Seznámení žáků s tematickým plánem, organizací odborného
výcviku, učebního dne, provozovnou a jejím zařízením, výrobními,
odbytovými a  skladovacími prostory
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - proškolení BOZP a PO,
řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na
pracovišti,pracovněprávní problematika BOZP, bezpečnost
technických zařízení, požární prevence, poskytování první pomoci
Zásady hygieny, hygiena na pracovištích, pomůcky kuchaře,
ošetřování a používání inventáře při přípravě pokrmů
Systém kritických bodů - HACCP, hygienické předpisy

Průřezová témata

Zdárné ukončení studia - předpoklad
pracovního uplatnění po absolvování oboru.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

1. ročník
Úvod
Hygiena a bezpečnost práce

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

4. ročník
Zásady správné výživy

Výživa
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje a charakterizuje potraviny  z hlediska druhů,
technologického využití a významu ve výživě

•

uvede způsob skladování jednotlivých druhů potravin, nápojů,
polotovarů a vlastních výrobků

•

vysvětlí označení potravin na etiketě•
objasní podstatu racionální výživy a souvislost nesprávných
stravovacích návyků a civilizačních chorob

•

rozlišuje a charakterizuje směry ve výživě včetně alternativních•
charakterizuje stravování vybraných skupin osob•
objasní úlohu stravování při léčbě chorob a uvede hlavní typy
léčebných diet a specifika jejich přípravy

•

uvede příklady změn nutričního chování•
na příkladu uvede stravovací zvyklosti příslušníků různých národů
a etnických skupin, respektuje je

•

uplatňuje požadavky na hygienu  v gastronomii•
uvede možnosti nákazy a otravy z potravin, způsob prevence•

Učivo
Změny nutričního chování
Stravovací zvyklosti příslušníků různých národů a etnických skupin
Výživa léčebná

Výživa dětí a mladistvých
Výživa v různých pracovních podmínkách
Výživa starších osob
Výživa v mimořádných životních podmínkách

Průřezová témata

Odpovědnost při dodržování zásad správné
výživy dětí, mladistvých a starších osob.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

4. ročník

Příprava pokrmů na objednávku
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

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

•

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

•

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje typické národní pokrmy, orientuje se v regionálních
kuchyních

•

připravuje pokrmy pro alternativní formy stravování•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
skladuje správně potraviny a nápoje•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

Učivo
Vhodnost jednotlivých druhů mas
Minutky z masa hovězího, telecího, vepřového, z ryb, zvěřiny,
drůbeže, mletého masa a vnitřností
Trendy v gastronomii, zážitková gastronomie

Průřezová témata

Umění komunikace s obsluhujícím při
přípravě pokrmů na objednávku.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Minutové pokrmy

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

4. ročník

Studená kuchyně
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

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

•

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

•

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•

Učivo
Studené předkrmy a pokrmy
Majonézy, aspiky, rosoly, marinády
Příprava nářezů a studených mís
Masové pěny, paštiky, galantiny
Pochoutková másla
Obložené chlebíčky, chuťovky, kanapky
Pracovní činnosti v cateringových společnostech
Příprava pokrmů ve zvláštních podmínkách

Průřezová témata

Práce s recepturami studených pokrmů a
odbornou literaturou.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Technologie

3. ročník
Příprava pokrmů studené kuchyně
Příprava teplých předkrmů

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

4. ročník
Odborná slovní zásoba
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Učební osnovy

4. ročník

Speciality  cizích kuchyní
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

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

•

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

•

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

sestavuje nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických
společenství podle jejich tradic a náboženských zvyklostí

•

orientuje se v kuchyních cizích zemí, charakterizuje používané
suroviny a způsob zpracování a podávání

•

pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
skladuje správně potraviny a nápoje•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•

Učivo
Mezinárodní kuchyně, tradice
Evropa - francouzská, italská kuchyně
Asie - čínská, indická
Mexická kuchyně

Průřezová témata

Uvědomit si kulturu jiných národnostních
skupin.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Pokrmy zahraničních kuchyní

přesahy z učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Pokrmy zahraničních kuchyní
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

4. ročník

Příprava moučníků
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

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

•

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

•

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
připravuje běžné pokrmy z masa, přílohy, bezmasé pokrmy,
polévky, omáčky, teplé i studené předkrmy a výrobky studené
kuchyně podle technologických postupů

•

volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

připravuje pokrmy pro alternativní formy stravování•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

rozlišuje druhy odbytových středisek a jejich vybavení•
skladuje správně potraviny a nápoje•
charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Druhy těst
Litá těsta
Kynutá těsta
Korpusy
Náplně
Polevy

Průřezová témata

Hospodárné zacházení se surovinami,
dodržování hygienických zásad při
skladování surovin a výrobků.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Příprava moučníků a nápojů

přesahy z učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Příprava moučníků a nápojů
Pokrmy zahraničních kuchyní
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

4. ročník

Pokrmy pro dietní stravování
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

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

•

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

•

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
volí vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu pokrmů•
ovládá předběžnou úpravu a přípravu surovin•
volí vhodnou přílohu, dohotovuje a esteticky upravuje, kontroluje
kvalitu a expeduje hotové výrobky

•

charakterizuje technologii přípravy vybraných dietních pokrmů•
pracuje se zařízením, spotřebiči a dalším kuchyňským vybavením•
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a  s odbornou
literaturou

•

využívá nová technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Druhy diet
Dietní stravování
Alternativní způsoby stravování

Průřezová témata

Vědomí odpovědnosti za zdraví a život.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Dietní jídla a alternativní způsoby
stravování

přesahy z učebních bloků:

Potraviny a výživa

4. ročník
Diferencované stravování
Dietní stravování

Technologie

Dietní jídla a alternativní způsoby
stravování

Úvod - odbyt
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence

•

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

•

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

•

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu

•

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

Učivo
Seznámení žáků s tematickým plánem učiva
Seznámení s provozovnou a jejím zařízením, výrobní, skladovací
prostory
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - proškolení BOZP a PO,
poskytování první pomoci
Zásady osobní hygieny, pracovní oblečení obsluhujících, jejich
pomůcky
Zásady hygieny na pracovištích, ošetřování inventáře, dodržování
čistoty během provozu, systém kritických bodů - HACCP
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Umění komunikace, odpovědnost při vykonu
profese.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

1. ročník
Úvod do předmětu

přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

4. ročník
Hlavní úkoly a činnosti ubytovacích
provozů
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Organizace a řízení odbytových středisek
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
je připraven organizovat práci ve výrobním, odbytovém středisku a
cateringových společnostech

•

zná organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém a výrobním
středisku

•

charakterizuje organizaci práce ve výrobě a odbytu•
řídí práci v různých formách obsluhy•
zná členění pracovních činností v cateringových společnostech na
úseku obsluhy

•

Učivo
Kategorizace pracovníků řídící odbytová střediska
Vedoucí, provozní, vedoucí směny
Organizace hromadných akcí

Průřezová témata

Kladný přístup k lidem, spolupráce na
pracovišti, podpora aktivity.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hotelový a restaurační provoz

3. ročník
Podnikatelská činnost v
gastronomických provozech

4. ročník
Organizační struktura v ubytovacích
provozech
Služby v ubytovacích provozech

Slavnostní hostiny, společenské akce a zvláštní typy akcí
Dotace učebního bloku: 36
Výsledky vzdělávání

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

•

pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•
rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

je seznámen s předpisy souvisejícími  s odbytem výrobků a služeb•
sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•
připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
řídí práci v různých formách obsluhy•
přijme objednávku, provede vyúčtování s hostem a
objednavatelem

•

zajistí přípravu a realizaci gastronomické akce, připraví podklady
pro vyúčtování

•

rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•

Učivo
Druhy slavnostních hostin
Slavnostní tabule - tvary, zasedací pořádek, tvar místnosti
Scénář k přípravě slavnostní hostiny - objednávka, rozpočet,
pracovní příkaz, pracovní plán, soupis inventáře, menu, náležitosti
účtu
Přípravné práce před zahájením hostiny a údržba pracoviště
Zakládání inventáře
Příprava přilehlých místností
Organizace při slavnostní obsluze
Technika servisu aperitivů, studených předkrmů, polévek, teplých
předkrmů, jídel z ryb a hlavních chodů, dezertů
Technika servisu nápojů, káv a digestivů
Zvláštní typy slavnostních hostin
Recepce (pravidla obsluhy a organizace práce)
Raut (pravidla obsluhy a organizace práce)
Koktejlová společnost, číše vína, výlet do přirody,zahradní slavnost,
čaj o páté, výlet na lodi
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7.8.8  Odborný výcvik

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Práce s informacemi - vyhledávání,
vyhodnocování. Umět se odpovědně
rozhodnout.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

4. ročník
Slavnostní hostiny
Slavnostní hostiny s nabídkovým
stolem

přesahy z učebních bloků:

Technologie

4. ročník
Pracovní činnosti v cateringových
společnostech

Informatika

3. ročník
Počítačová grafika

Administrativní činnost ZVS, využití počítačových programů
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•
přijme objednávku, provede vyúčtování s hostem a
objednavatelem

•

zajistí přípravu a realizaci gastronomické akce, připraví podklady
pro vyúčtování

•

zná způsoby nakládání s tržbami, pracuje se zúčtovací technikou•
chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•

Učivo
Vyhotovení objednávky
Vyhotovení žádanky surovin a inventáře
Vyhotovení faktury
Objednávka hosta, práce na pokladně, vyúčtování

Průřezová témata

Odpovědné využití programového vybavení
počítače.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

4. ročník
Slavnostní hostiny

přesahy z učebních bloků:

Procvičování dovedností a příprava  na praktickou zkoušku
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

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

•

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti•
hospodárně nakládá s potravinami, energiemi a pitnou vodou, s
odpady a obaly nakládá podle předpisů

•

skladuje správně potraviny a nápoje•
pracuje s technickým a technologickým zařízením ve výrobním a
odbytovém středisku

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci

•

rozlišuje duhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro různé příležitosti•
připraví pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid po jeho ukončení

•

ovládá techniku podávání a ošetřování nápojů•
řídí práci v různých formách obsluhy•
přijme objednávku, provede vyúčtování s hostem a
objednavatelem

•

zajistí přípravu a realizaci gastronomické akce, připraví podklady
pro vyúčtování

•

zná způsoby nakládání s tržbami, pracuje se zúčtovací technikou•
rozlišuje malý a velký stolní inventář a umí ho vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje a ošetřovat ho

•

chová se profesionálně, řeší možné nehody při obsluze•

Učivo
Slavnostní hostiny
Příprava pokrmů u stolu hosta
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7.8.9  Administrativa

Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

Umět jednat s lidmi, hledat kompromisní
řešení. Angažovat se ve prospěch lidí.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Stolničení

4. ročník
Slavnostní hostiny
Slavnostní hostiny s nabídkovým
stolem

přesahy z učebních bloků:

Informatika

3. ročník
MS Excel
Počítačová grafika

7.8.9  Administrativa

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2

Charakteristika předmětu
Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování, profesního jednání a vystupování jak v přímém

osobním styku s hosty a pracovními partnery, tak i v písemném projevu.

Žáci rozeznají různé druhy obchodních písemností, aplikují své znalosti při vyhotovování písemností spojených

s chodem provozovny v souladu s normalizovanou úpravou písemností. Postupně řeší a vyhodnotí problémové

situace vzniklé v kontaktu se zákazníky a obchodními partnery.

Zdůrazněn je význam komunikace v oblasti služeb.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  samostatná práce žáků

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  učebna výpočetní techniky

Metody výuky:

slovní

    •  vysvětlování učiva

    •  písemné cvičení, testy

    •  práce s textem

názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

    •  práce s počítačem

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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7.8.9  Administrativa

Učební osnovy

Člověk a svět práce

1. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

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

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• vyjadřovat se přiměřeně k 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

• zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i

odborná témata

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• 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

• 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 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

• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a

své profesní cíle

• 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

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• 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
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7.8.9  Administrativa

Učební osnovy

1. ročník

Odborné kompetence
• Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity

• vyhledávali zdroje a informace o podnikání v jednotlivých zemích EU (např. hospodářské

komory, profesní sdružení, svazy)

• vedli provozní administrativu, evidenci o pohybu majetku, surovin, výrobků a služeb s

využitím PC

• zajišťovali základní operace personálního charakteru

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

• orientovali se v moderních formách prodeje v gastronomii

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

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

ohodnocení

Práce  s kancelářskou technikou
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje s běžnou kancelářskou technikou, ovládá její základní
funkce

•

Učivo
Seznámení se základní kancelářskou technikou
Využití kancelářské techniky v administrativě podniku

Průřezová témata

Seznámí se s prostředky informační a
komunikační technologie používanými při
administrativních pracích v podniku.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Aplikační software - textový procesor
MS Word
Programové vybavení počítačů

Základy psaní na klávesnici
Dotace učebního bloku: 26
Výsledky vzdělávání

Žák:
píše na klávesnici desetiprstou hmatovou metodou v přiměřené
rychlosti a přesnosti

•

Učivo
Nácvik psaní na střední a horní písmenné řadě
Nácvik psaní na dolní písmenné řadě

Průřezová témata

Získání základních dovedností při práci s
klávesnicí.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informatika

2. ročník
Aplikační software - textový procesor
MS Word
Programové vybavení počítačů

Normalizovaná úprava písemností, manipulace s písemnostmi
Dotace učebního bloku: 27
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyhotovuje písemnosti spojené s provozem věcně, jazykově a
formálně správně v souladu s normalizovanou úpravou

•

Učivo
Význam a rozdělení obchodních písemností
Oběh obchodních písemností
Normalizovaná úprava adres
Normalizovaná úprava obchodního dopisu - poptávka, nabídka
Faktura
Příkazy k úhradě
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7.8.9  Administrativa

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Využívá prostředky informační a
komunikační technologie k vyhotovování
obchodních písemností.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

3. ročník
Administrativní styl

4. ročník
Písemné projevy

Informatika

2. ročník
Aplikační software - textový procesor
MS Word

Archivace dokumentů
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje,
vyhodnocuje, zaznamenává a uchovává textové, numerické i
grafické informace

•

Učivo
Prostředky archivace dokumentů v podniku
Lhůty archivace
Označování dokumentů pro archivaci

Průřezová témata

Využívá prostředků ICT při jednání s
dodavateli, zákazníky a státními institucemi.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk II.

2. ročník
Odborná slovní zásoba

Telekomunikační služby, elektronická pošta
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje,
vyhodnocuje, zaznamenává a uchovává textové, numerické i
grafické informace

•

v kontaktu se zákazníky respektuje národní mentalitu a aspekty
multikulturního soužití

•

uplatňuje pravidla společenského chování a zásady profesního
vystupování i psychologické základy jednání s podřízenými,
nadřízenými, se zákazníkem, s obchodními a pracovními partnery

•

jazykově správně komunikuje  v cizích jazycích se zákazníkem,
spolupracovníky a obchodními partnery

•

zvládá řešení různých komunikativních a interpersonálních situací
(včetně konfliktních a zátěžových)

•

vhodně uplatňuje prostředky verbální i neverbální komunikace•
rozlišuje různé typy hostů, reaguje na jejich chování s využitím
poznatků  z psychologie

•

Učivo
Charakteristika telekomunikačních služeb využívaných v podniku
Charakteristika a možnosti využití elektronické pošty

Průřezová témata

Zvládá využití prostředků výpočetní techniky
v oblasti komunikace.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Využití informací v oblasti služeb, práce s aplikačním programovým vybavením
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
volí vhodné zdroje a odpovídající techniku k vyhledání
požadované informace

•

Učivo
Vyhledávání informací z různých zdrojů
Možností využití získaných informací v podniku
Obchodování na internetu, aplikační software
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7.8.9  Administrativa

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Způsoby získávání informací a jejich
následné zpracování pomocí aplikačních
programů.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Psychologické aspekty prodeje, profesní komunikace
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje,
vyhodnocuje, zaznamenává a uchovává textové, numerické i
grafické informace

•

zvládá řešení různých komunikativních a interpersonálních situací
(včetně konfliktních a zátěžových)

•

Učivo
Využití poznatků psychologie při písemné komunikaci se zákazníky
Vyhledávání a využití informací

Průřezová témata

Využívá poznatků psychologie při písemné
komunikaci.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Společnost

přesahy z učebních bloků:
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Spolupráce se sociálními partnery

8 Spolupráce se sociálními partnery
Vzdělávací nabídka školy odpovídá situaci na regionálním trhu práce. Podle zájmu absolventi nacházejí

kvalifikované uplatnění v provozu. Během studia jsou žáci po předchozím projednání s majiteli provozoven

společného stravování zařazováni na provozní pracoviště odborného výcviku. Úzká spolupráce s provozovnami

je prohloubena účastí zástupců - odborných pracovníků provozoven - u maturitních zkoušek. Obor Gastronomie

je školou prezentován na rautech pořádaných pro Zlínský kraj.
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Evaluace vzdělávacího programu

9 Evaluace vzdělávacího programu
Název školy Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Adresa Štefánikova 3015, 761 42 Zlín

Gastronomie s hotelovým provozem  - verze 3.Název ŠVP

od 1. 9. 2017
počínaje 1. až
4. ročníkem ve
změnách ze
dne 29. 6.
2017

Platnost Střední vzdělání s maturitní zkouškouDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 4Kód a název oboru RVP 65-41-L/01 Gastronomie

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci žáků

a) Podklady pro hodnocení získává pedagogický pracovník:

    •  soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

    •  soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

    •  různými druhy zkoušek (ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové) a analýzou výsledků různých

činností žáka,

    •  konzultacemi s ostatními učiteli, případně s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny,

    •  rozhovory se žákem a zákonnými zástupci, nebo s osobami s vyživovací povinností u zletilých žáků.

b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikací jeho prospěchu. Pedagogický pracovník provádí

klasifikaci průběžnou a celkovou, přičemž dodržuje zejména tyto zásady:

    •  na začátku klasifikačního období vyučující seznámí žáky s pravidly a podmínkami klasifikace,

    •  známky získává vyučující průběžně, během celého klasifikačního období,

    •  všem zkoušeným žákům zajistí srovnatelné podmínky v náročnosti zadání otázek a časovém rozsahu

a průběhu,

    •  oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů,

výkonů, výtvorů,

    •  při ústním vyzkoušení oznámí žákovi výsledek hodnocení okamžitě a zdůvodní stanovený klasifikační

stupeň,

    •  při hodnocení uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt,

    •  při určování stupně prospěchu na konci klasifikačního období hodnotí kvalitu práce a učební výsledky za

celé klasifikační období,

    •  výsledný stupeň prospěchu za klasifikační období stanovuje tak, že musí odpovídat hodnocení, které žák za

dané klasifikační období získal, nemusí ovšem být aritmetickým průměrem známek za příslušné období (v

případě, že některému předmětu vyučují dva učitelé, výsledný stupeň prospěchu za klasifikační období stanovují

po vzájemné dohodě).

2. Klasifikace prospěchu žáků v teoretickém vyučování

stupeň 1 (výborný)

Žák bezpečně ovládá probrané učivo, projevuje samostatnost, pohotovost a logičnost myšlení, dovede samostatně

řešit úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou. Jeho písemné, grafické

a praktické práce jsou po stránce obsahu i vnějšího projevu bez závad.

stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá probrané učivo, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, umí celkem bez

potíží řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat, při práci se dopouští jen občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se

věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce

obsahu a vnějšího projevu drobné závady.
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stupeň 3 (dobrý)

Žák ovládá probrané učivo v jeho podstatě tak, že na ně může bez obtíží navazovat při osvojování nového učiva,

v myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které však s návodem učitele

dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají

po stránce obsahu a vnějšího projevu závady, které se netýkají podstaty.

stupeň 4 (dostatečný)

Žák má ve znalostech probraného učiva mezery, takže na tyto znalosti nemůže bez větších obtíží navazovat při

osvojování nového učiva, není samostatný v myšlení a při řešení úloh se dopouští podstatných chyb, které

napravuje jen se značnou pomocí učitele, vyjadřuje se nepřesně. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po

stránce obsahu a vnějšího projevu větší závady.

stupeň 5 (nedostatečný)

Žák má ve znalostech probraného učiva takové mezery, že na tyto znalosti nemůže navazovat při osvojování

nového učiva, na otázky učitele neodpovídá správně a úlohy neumí řešit ani s jeho pomocí. Jeho písemné,

grafické a praktické práce mají značné závady.

 

3. Klasifikace prospěchu žáků v odborném výcviku

stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje pozitivní vztah k práci a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě

využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně

a tvořivě uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, výsledky jeho práce

jsou bez nedostatků. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Hospodárně využívá surovin,

materiálu, energie.

stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje pozitivní vztah k práci a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou

využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně,

v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky.

Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při hospodárném využívání surovin, materiálu

a energie se dopouští malých chyb.

stupeň 3 (dobrý)

Žákův vztah k práci a k praktickým činnostem je převážně pozitivní, s menšími výkyvy. Za pomoci učitele, popř.

instruktora uplatňuje získané teoretické poznatky v praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb

a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele, popř. instruktora. Výsledky práce mají

nedostatky. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na podněty učitele, popř. instruktora je

schopen hospodárně využívat surovin, materiálu a energie.

stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez žádoucího vztahu k práci a k praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít

při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele, popř. instruktora. V praktických činnostech, dovednostech

a návycích se dopouští větších chyb. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Dodržuje předpisy

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nehospodárně využívá suroviny, materiál a energie.

stupeň 5 (nedostatečný)

Žák pracuje bez žádoucího vztahu k práci a k praktickým činnostem. Ani za pomoci učitele, popř. instruktora

nedokáže uplatnit získané teoretické poznatky v praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech

a návycích má podstatné nedostatky. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani

dolní hranice požadovaných ukazatelů. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nehospodárně využívá suroviny, materiál a energie.

 

4. Režim vzdělávání podle individuálního studijního plánu (ISP)

    •  Režim vzdělávání podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP) je organizační opatření školy,

spočívající v odlišné úpravě organizace vzdělávání a týká se žáků vykonávajících sportovní přípravu.

    •  ISP je povolován vždy na jedno pololetí, pouze reprezentantům se studijním průměrem za předchozí pololetí
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do 3,00 na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo žádosti zletilého žáka

s přiloženým vyjádřením sportovního oddílu. Na ISP nevzniká žákovi automatický nárok.

    •  Při hodnocení žáka z předmětů obsažených v ISP vyučující nepřihlíží k výši absence.

    •  Na konci každého týdne v pátek, odevzdá žák ke kontrole omluvný list sportovní absence třídnímu učiteli,

který mu na základě potvrzených soutěží a tréninků omluví tuto absenci a započítá do celkové týdenní absence

v součtu zameškaných hodin v třídní knize.

    •  Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech obsažených v ISP budou uzavírány v průběhu každého

čtvrtletí a spolu s termíny konzultací zapsány v konzultačním a klasifikačním výkazu žáka. Stanovený čtvrtletní

klasifikační termín je pro žáka závazný.

    •  Při neplnění vzdělávacích povinností stanovených v ISP bude tento zrušen a žák bude dále navštěvovat

výuku podle běžných pravidel.

5. Komisionální zkouška

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

a) koná-li opravnou zkoušku,

b) koná-li komisionální přezkoušení.

 

6. Hodnocení chování žáků

Chování žáka se hodnotí stupněm hodnocení, který stanovuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě

vyučují, s vedoucími učiteli odborného výcviku, se zástupci ředitele a s ředitelem školy. Kritériem pro stanovení

stupně hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád) v průběhu klasifikačního období.

stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných zaviněných

porušení povinností školního řádu se dopouští ojediněle. Je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby

napravit.

stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného

zaviněného porušení povinností školního řádu, nebo se opakovaně dopouští méně závažných zaviněných

porušení povinností školního řádu.

stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných

zaviněných porušení povinností školního řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo

bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně zaviněně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost

školy.

 

7. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

prospěl(a) s vyznamenáním

Žák není v žádném vyučovacím předmětu klasifikován hůře než stupněm 2 – chvalitebný a průměrný prospěch

z vyučovacích předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je hodnoceno jako velmi dobré.

prospěl(a)

Žák není v žádném vyučovacím předmětu klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.

neprospěl(a)

Žák je v některém vyučovacím předmětu klasifikován stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li žák hodnocen

z některého předmětu na konci druhého pololetí ani v náhradním termínu.

nehodnocen(a)

Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani

v náhradním termínu.

Vlastní hodnocení školy se opírá nejen o výsledky vzdělávání a hodnocení chování žáků a další poznatky

z vlastní činnosti školy, ale i o SWOT analýzu a výsledky profesionálních testů (například o zjištění kultury

školy a srovnávání výsledků se stejnými typy škol a s průměrnými výsledky v ČR). Závěry vlastního hodnocení
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jsou jedním z podkladů k výroční zprávě školy.
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