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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
Klíčové kompetence

• Kompetence k celoživotnímu učení

• efektivně se učit

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• být schopen uplatnit se na trhu práce

• Personální a sociální kompetence

• přispívat  k vytváření vhodných mezilidských vztahů

• umět stanovit cíle osobního rozvoje

• 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

• Kompetence k řešení problémů

• umět samostatně řešit problémy

• Komunikativní kompetence

• umět se vyjádřit v písemné i ústní formě

• Matematická a finanční gramotnost

• umět využívat matematické dovednosti

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• podporovat kulturní hodnoty

• uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život

Odborné kompetence
• Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz, tzn. aby absolventi:

•  zvládnout technologii přípravy pokrmů a uplatňovat požadavky na jejich kvalitu

• umět bezpečně používat zařízení, dbát hygienických předpisů

• orientovat se v sortimentu  potravin a nápojů
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• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• vést administrativu v souvislosti s obchodně podnikatelskými aktivitami

• orientovat se v obchodně podnikatelských aktivitách

•  orientovat se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků, provést průzkum trhu

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

• znali a dodržovali zásady bezpečnosti práce a ochranu zdraví při práci

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

• dbali na kvalitu zboží a služeb, dodržovat stanovené normy

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

• jednat ekonomicky v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje
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3 Charakteristika školy
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
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.

Do ŠVP jsou zapracovány všechny klíčové kompetence a průřezová temáta 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

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)

 6
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 3.2.0



Gastronomie  - verze 4.
Verze: č. j. 1330/2011 , Datum: 6. 2. 2019, Platnost: od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem ve změnách ze
dne 28.6. 2019
RVP 65-41-L/51 Gastronomie

4.1 Výchovně vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP

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

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
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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.

4.2.2 Materiální podmínky
Teoretická výuka oboru probíhá ve standardně vybavených kmenových učebnách. Dále jsou využívány speciální

učebny pro výuku jazyků, informatiky a administrativy. Škola rovněž disponuje moderní tělocvičnou

a posilovnou.

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.
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4.2.4 Organizační podmínky
Vzdělávání navazuje na vzdělávací programy tříletého oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník.

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

podílí především odborné předměty a ekonomické vzdělávání.

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. 

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 a ochranou

zdraví při práci. 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

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.
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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 1x 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,

    •  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
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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

    •  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.).

 11
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 3.2.0



Gastronomie  - verze 4.
Verze: č. j. 1330/2011 , Datum: 6. 2. 2019, Platnost: od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem ve změnách ze
dne 28.6. 2019
RVP 65-41-L/51 Gastronomie

4.3 Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP

4.2.7 Podíl praktického vyučování
Praktické vyučování je zastoupeno v předmětu "Učební praxe". Praktické dovednosti žáků jsou dále

prohlubovány na odborné praxi. Vyučující  odborných předmětů  motivují žáky k úspěšnému výkonu profese,

rozhovorem aktivizují zkušenosti a vědomosti žáků. Exkurzemi seznamujeme žáky s organizací práce v dalších

gastronomických zařízeních.

4.3 Začlenění průřezových témat

Integrace do výuky

Český jazyk
1. ročník Národní jazyk

Anglický jazyk II.
Úvod
Jak se učit
Osobní charakteristika
Popis místa
Cestování

2. ročník Historie
Oblíbené knihy a filmy
Jídlo, nápoje, zdravý životní styl
Sport

Německý jazyk I.
1. ročník Familie

Zu Hause
Guten Appetit
Arbeitswelt
Sport
Ausbildung
Feste

2. ročník Am Wochenende
Warenwelt
Kommunikation
Unterwegs
Reisen
Geld
Lebensstationen

Německý jazyk II.
1. ročník Lekce 1

Lekce 2
Lekce 3
Lekce 4
Lekce 5

2. ročník Lekce 6
Lekce 7
Lekce 8
Lekce 9
Lekce 10
Lekce 11
Lekce 12
Lekce 13
Lekce 14

Anglický jazyk I.
1. ročník Rodinný život

Lidé a společnost

Občan v demokratické společnosti Obchody, nakupování a služby
 Domov, bydlení

2. ročník Zdraví, zdravá výživa
Sport
Volný čas a kultura

Občanská nauka
1. ročník Soudobý svět na prahu 21.století

Globální problémy a globalizace
ČR v mezinárodních strukturách
Obyvatelstvo ČR

2. ročník Počátky filozofie
Filozofické názory v průběhu dějin
Význam filozofie a etiky v životě člověka
Základní etické kategorie
Sociální skupiny a komunity

Dějepis
1. ročník Svět na prahu 20.století

První světová válka
Evropa a svět mezi válkami
Druhá světová válka
Svět po druhé světové válce
Studená válka
Vývoj v poválečném Československu
Svět na konci 20.století

Literatura a kultura
Nejstarší literatury světa
Středověká literatura u nás a ve světě
Humanismus a renesance ve světové a české
literatuře
České národní obrození
Romantismus ve světové a české literatuře
Český a světový realismus, literatura na přelomu
století
Kultura

2. ročník Česká a světová poezie mezi světovými válkami
Česká próza mezi válkami
České drama mezi válkami
Světová literatura 1. poloviny 20. století
Česká literatura po 2. světové válce
Světová literatura 2. poloviny 20. století
Kultura

Hotelový provoz
1. ročník Organizace hotelu
2. ročník Služby v ubytovacích provozech

Podnikatelská činnost v ubytovacích službách

Pokryto předmětem

Německý jazyk I.

Německý jazyk II.

Občanská nauka

Dějepis
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4.3 Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP

Učební praxe

Integrace do výuky

Anglický jazyk II.
2. ročník Dovolená, prázdniny

Anglický jazyk I.
1. ročník  Domov, bydlení

Příroda, počasí a životní prostředí
2. ročník Cestování, ubytování

Chemické vzdělávání
1. ročník Anorganická chemie

Tělesná výchova
Zdravý životní styl

Zdravověda
2. 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

Výroba v gastronomii
1. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena,

požární prevence
Životní prostředí

Učební praxe
Výroba a odbyt v gastronomii
Ubytovací zařízení

Hotelový provoz
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích zařízení
Organizační struktura v restauračním průmyslu

Pokryto předmětem

Dějepis

Tělesná výchova

Učební praxe

Chemické vzdělávání

Člověk a životní prostředí

Integrace do výuky

Český jazyk
1. ročník Gramatika

Syntax
Slovotvorba
Sloh

2. ročník Gramatika
Syntax
Sloh

Anglický jazyk II.
1. ročník Odborná slovní zásoba
2. ročník Jídlo, nápoje, zdravý životní styl

Člověk a svět práce

Odborná slovní zásoba

Německý jazyk I.
1. ročník Familie

Zu Hause
Guten Appetit
Arbeitswelt
Sport
Ausbildung
Feste

2. ročník Am Wochenende
Warenwelt
Kommunikation
Unterwegs
Reisen
Geld
Lebensstationen

Německý jazyk II.
1. ročník Lekce 1

Lekce 2
Lekce 3
Lekce 4
Lekce 5

2. ročník Lekce 6
Lekce 7
Lekce 8
Lekce 9
Lekce 10
Lekce 11
Lekce 12
Lekce 13
Lekce 14

Anglický jazyk I.
1. ročník Opakování a systematizace gramatického učiva

Škola
Odborná slovní zásoba

2. ročník Práce
Odborná slovní zásoba

Chemické vzdělávání
1. ročník Biochemie

Matematika
Operace s čísly
Řešení rovnic a nerovnic

2. ročník Planimetrie

Seminář z matematiky
Číslo a proměnná
Geometrie
Práce s daty, kombinatorika a pravděpodobnost

Ekonomika
1. ročník Základní ekonomické pojmy

Podnikání
Pracovně právní vztahy

Účetnictví
Úvod do účetnictví
Účetní dokumentace
Majetek a zdroje financování
Daňová evidence příjmů a výdajů
Rozvaha
Účet
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4.3 Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP

Finanční účty
Zásoby

2. ročník Zásoby
Dlouhodobý majetek
Mzda
Zúčtovací vztahy
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek
Účetní závěrka

Management a marketing
1. ročník Podstata managementu

Vedení lidí a motivace

Výroba v gastronomii
2. ročník Příprava neobvyklých studených pokrmů

Odbyt v gastronomii
1. ročník Společenská pravidla, profesní etika
2. ročník Struktura stravovacích služeb

Učební praxe
Podnikání v gastronomii
Služby v ubytovacích střediscích

Hotelový provoz
1. ročník Pracovníci ve stravovacích provozech

Podnikatelská činnost ve stravovacím provozu
2. ročník Hlavní úkoly a činnosti ubytovacích provozů

Organizační struktura v hotelovém průmyslu,
pracovníci v ubytovacích provozech

Pokryto předmětem

Německý jazyk I.

Německý jazyk II.

Matematika

Ekonomika

Účetnictví

Učební praxe

Chemické vzdělávání

Integrace do výuky

Český jazyk
1. ročník Informatika
2. ročník Informatika

Anglický jazyk II.
1. ročník Přátelství, seznamování , zájmy

Anglický jazyk I.
Obchody, nakupování a služby

2. ročník Věda a technika

Matematika
1. ročník Funkce
2. ročník Statistika v praktických úlohách

Seminář z matematiky
Práce s daty, kombinatorika a pravděpodobnost

Informatika
1. ročník Technické vybavení počítačů

Informační a komunikační technologie

Počítačová síť
Aplikační software - textový procesor MS Word
Základy informatiky a teorie informace
Operační systém a jeho funkce
MS Excel
Databáze

2. ročník Opakování učiva 1. ročníku
Počítačová grafika
Člověk, společnost a počítačové technologie
Aplikační software - Prezentace
Další aplikační programové vybavení
Multimédia
Webová prezentace

Účetnictví
1. ročník Daňová evidence příjmů a výdajů

Výroba v gastronomii
Charakteristika pokrmů zahraničních kuchyní

Učební praxe
Ubytovací zařízení

Hotelový provoz
2. ročník Informační systém

Pokryto předmětem

Matematika

Informatika

Účetnictví

Učební praxe

 14
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 3.2.0



Gastronomie  - verze 4.
Verze: č. j. 1330/2011 , Datum: 6. 2. 2019, Platnost: od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem ve změnách ze
dne 28.6. 2019
RVP 65-41-L/51 Gastronomie

4.3 Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP
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Učební plán

5 Učební plán

Učební plán ročníkový
Povinné předměty 1. ročník 2. ročník

Český jazyk 2 2 4

Druhý cizí jazyk 1 2 3

První cizí jazyk 4 4 8

Občanská nauka 1 1 2

Dějepis 2 - 2

Chemické vzdělávání 2 - 2

Matematika 3 3 6

Seminář z matematiky - 1 1

Literatura a kultura 2 2 4

Tělesná výchova 2 2 4

Zdravověda - 1 1

Informatika 2 1 3

Ekonomika 2 2 4

Účetnictví 2 2 4

Management a marketing 1 1 2

Výroba v gastronomii 2 2 4

Odbyt v gastronomii 1 1 2

Učební praxe 2 2 4

Hotelový provoz 2 2 4

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

21

12

33

18

13

31

39

25

64
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Učební plán

1. ročník

Anglický jazyk II. 1

Německý jazyk II. 1

Druhý cizí jazyk

Německý jazyk I. 4

Anglický jazyk I. 4

První cizí jazyk

2. ročník

Anglický jazyk II. 2

Německý jazyk II. 2

Druhý cizí jazyk

Německý jazyk I. 4

Anglický jazyk I. 4

První cizí jazyk

Volitelné předměty

Přehled využití týdnů
1. ročník 2. ročník

Výuka dle rozpisu učiva 32 30
Časová rezerva, opakování učiva, exkurze,
výchoně vzdělávací akce 7 3

Maturitní zkouška 3

Odborná praxe 1 1

null Celkem: 4040 3737
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Přehled rozpracování RVP do ŠVP

6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP
RVP ŠVP z toho

disponibilní

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce 3 96 Český jazyk 4 124 2 62

Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce 10 320 Druhý cizí jazyk 3 92 2 62

První cizí jazyk 8 248 3 92

Jazykové vzdělávání a komunikace 13 416 15 464 7 216

Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 2 62 1 30

Dějepis 2 64 2 64

Společenskovědní vzdělávání 4 126 3 94

Chemické vzdělávání Chemické vzdělávání 2 64 2 64

Přírodovědné vzdělávání 2 64 2 64

Matematické vzdělávání Matematika 6 186 1 30

Seminář z matematiky 1 30 1 30

Matematické vzdělávání 6 192 7 216 2 60

Estetické vzdělávání Literatura a kultura 4 124 1 30

Estetické vzdělávání 3 96 4 124 1 30

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 4 124

Zdravověda 1 30 1 30

Vzdělávání pro zdraví 4 128 5 154 1 30

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informatika 3 94 3 94

Vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích 3 94 3 94

Ekonomika a podnikání 6 192 Ekonomika 4 124 2 62

Účetnictví 4 124 2 62

Management a marketing 2 62

Výroba a odbyt v gastronomii 5 160 Výroba v gastronomii 4 124 1 30

Odbyt v gastronomii 2 62

Učební praxe 4 124

Hotelový provoz 3 96 Hotelový provoz 4 124 1 32

Odborné vzdělávání 14 448 24 744 6 186

24 768Celkem disponibilní dotace

Celkem základní dotace 40 1280 39 1212

77425

Celkem 198664

 18
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 3.2.0



Gastronomie  - verze 4.
Verze: č. j. 1330/2011 , Datum: 6. 2. 2019, Platnost: od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem ve změnách ze
dne 28.6. 2019
RVP 65-41-L/51 Gastronomie

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

1+1 1+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

1. ročník
1+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat

k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

1. ročník

Národní jazyk
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
řídí se zásadami správné výslovnosti•
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny•
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci

•

orientuje se v soustavě jazyků•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•

Učivo
Jazyková kultura
Vývojové tendence spisovné češtiny
Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
Základní jazykovědné příručky

Průřezová témata

Úloha mateřského jazyka v demokratické
společnosti. Znalost správné artikulace při
souvislé řeči se zákazníkem či
zaměstnavatelem.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Obyvatelstvo ČR

přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
řídí se zásadami správné výslovnosti•
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny•
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci•
orientuje se v soustavě jazyků•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka•

Gramatika
Dotace učebního bloku: 15
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
Opakování a procvičování principů českého pravopisu
Ohebné a neohebné slovní druhy
Mluvnické kategorie - gramatické kategorie a jejich sémantické
funkce
 

Průřezová témata

Bezchybná písemná prezentace při jednání
s potenciálními zaměstnavateli či zákazníky.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

1. ročník

Syntax
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se ve výstavbě textu•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•

Učivo
- větná skladba
- druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska

Průřezová témata

Správné verbální vyjadřování při jednání s
potenciálními zaměstnavateli nebo
zákazníky.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Hotelový provoz

1. ročník
Podnikatelská činnost ve stravovacím
provozu

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
orientuje se ve výstavbě textu•
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•

Slovotvorba
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se ve výstavbě textu•
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•

Učivo
Obohacování slovní zásoby
Slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání,
terminologie

Průřezová témata

Osvojení odborné slovní zásoby.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Hotelový provoz

1. ročník
Organizace hotelu
Podnikatelská činnost ve stravovacím
provozu

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
orientuje se ve výstavbě textu•
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•
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

1. ročník

Sloh
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

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

•

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•
vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary•
samostatně zpracovává informace•
rozumí obsahu textu i jeho částí•
sestaví základní projevy administrativního stylu•

Učivo
Grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů
Vypravování
Charakteristika a popis osoby, věci
Výklad nebo návod k činnosti
Úvaha
Vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky
Projevy monologické i dialogické, formální i neformální, připravené
i nepřipravené
Projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné,jejich
základní znaky, postupy a prostředky

Průřezová témata

Schopnost přesně popsat nějakou činnost
nebo věc, správně charakterizovat člověka,
umět se zamyslet nad určitým problémem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Management a marketing

1. ročník
Osobnost managera

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat)•
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•
vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary•
samostatně zpracovává informace•
rozumí obsahu textu i jeho částí•
sestaví základní projevy administrativního stylu•

Informatika
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti•
zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky

•

používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů•
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů

•

vypracuje anotaci•
má přehled o knihovnách a jejich službách•
zaznamenává bibliografické údaje•
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového

•

Učivo
Získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného
a administrativního), např. ve formě anotace, konspektu osnovy,
resumé, jejich třídění a hodnocení
Zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby

Průřezová témata

Vyhledávání a zpracovávání informací z
médií a internetu.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti•
zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky•
používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů•
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů•
vypracuje anotaci•
má přehled o knihovnách a jejich službách•
zaznamenává bibliografické údaje•
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

prezentaceRozbor věty

jednoduché

•

prezentaceSouvětí podřadné•

prezentaceSouvětí souřadné•

Pomůcky
učebniceD. Mašková: Český

jazyk - přehled

středoškolského učiva

•

2. ročník
1+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

2. ročník

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat

k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP

Gramatika
Dotace učebního bloku: 15
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•

Učivo
Opakování a procvičování gramatiky a pravopisu

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:

Učební praxe

2. ročník
Podnikání v gastronomii

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
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7.1.1  Český jazyk

Učební osnovy

2. ročník

Syntax
Dotace učebního bloku: 15
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•
orientuje se ve výstavbě textu•
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování•

Učivo
Opakování a procvičování větné skladby, stavba a tvorba
komunikátu
Všeobecné jazykové rozbory

Průřezová témata

Správné tvoření komunikátu v písemném i
verbálním jednání se zaměstnavatelem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Hotelový provoz

2. ročník
Služby v ubytovacích provozech

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•

Sloh
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

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

•

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•
má přehled o slohových postupech uměleckého stylu•
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska•

Učivo
Komunikační situace, komunikační strategie
Druhy řečnických projevů
Publicistika, reklama
Literatura faktu a umělecká literatura

Průřezová témata

Schopnost správné veřejné promluvy.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Hotelový provoz

2. ročník
Služby v ubytovacích provozech

přesahy z učebních bloků:

Učební praxe

2. ročník
Podnikání v gastronomii

Metody Postupy Formy práce
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7.1.2  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka ...)•
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•
má přehled o slohových postupech uměleckého stylu•
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska•

Informatika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi

•

vypracuje anotaci•
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů

•

rozumí obsahu textu i jeho částí•
samostatně zpracovává informace•

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi•
vypracuje anotaci•
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů•
rozumí obsahu textu i jeho částí•
samostatně zpracovává informace•

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

učebniceD. Mašková: Český

jazyk - přehled

středoškolského učiva

•

7.1.2  Anglický jazyk II.

1. ročník 2. ročník

0+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 byli

schopni komunikovat se zákazníkem. Zároveň se seznámí s odlišnostmi a zvyky další kultury, budou ji vnímat

a respektovat.

Organizační formy práce:
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7.1.2  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

    •  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

1. ročník
0+1 týdně, V

Úvod
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

Učivo
Odlišnosti anglického a českého hláskového systému
Abeceda, hláskování jmen
Základní pozdravy a seznamovací fráze
Osobní zájmena, sloveso to be

Průřezová témata

Vhodné pozdravy, seznamovací fráze.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech•
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7.1.2  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

1. ročník

Jak se učit
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
vyplní jednoduchý neznámý formulář•

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
Slovesa  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: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumí školním a pracovním pokynům•
vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Přátelství, seznamování , zájmy
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

Učivo
Zájmy, sport
Poslechy, dialogy
Předložky
Psaní e-mailů
Přítomný čas prostý - zápor
 

Průřezová témata

Využívání internetu ke komunikaci.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumí školním a pracovním pokynům•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení•

Osobní charakteristika
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•

Učivo
Vlastnosti, schopnosti, záliby
Denní program
Psaní osobního dopisu
Přítomný čas prostý (otázka)
Frekvenční příslovce 
 

Průřezová témata

Znát své schopnosti a možnosti.

Občan v demokratické společnosti

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

Učební osnovy

1. ročník

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumí školním a pracovním pokynům•

Popis místa
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

uplatňuje různé techniky čtení textu•

Učivo
Poslech - telefonní rozhovory
Edinburgh, Londýn
Předložky místa
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: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumí školním a pracovním pokynům•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení•
uplatňuje různé techniky čtení textu•

Cestování
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyplní jednoduchý neznámý formulář•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

zaznamená vzkazy volajících•

Učivo
Popis počasí
Dialogy o počasí
Přivlastňovací zájmena
Přivlastňovací pád
Členy

Průřezová témata

Umění vyjít si vstříc a vzájemně si pomáhat.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyplní jednoduchý neznámý formulář•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech•
zaznamená vzkazy volajících•
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7.1.2  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

1. ročník

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

Učivo
Názvy zeleniny a ovoce
Mléčné výrobky
Pekařské výrobky
Druhy masa, uzenin
Jídla české kuchyně
 
 

Průřezová témata

Znalost slovní zásoby týkající se daného
oboru.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumí školním a pracovním pokynům•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

prezentaceLondýn•

prezentacePředložky II (místa)•

prezentaceZbpůsobová slovesa I•

prezentaceExistenční vazba  there

is

•

prezentacePředložky III (času)•

Pomůcky
učebniceNew Opportunities

Elementary

•

nahrávkyNew Opportunities

Elementary CD

•

2. ročník
1+1 týdně, V
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7.1.2  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

2. ročník

Historie
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•

Učivo
Elizabeth I.
Poslech - hodina dějepisu
Slova ženského a mužského rodu
Psaní stručného životopisu
Minulý čas prostý
Nepravidelná slovesa
 

Průřezová témata

Historie - cesta ke svobodě a demokracii.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•

Oblíbené knihy a filmy
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
ověří si i sdělí získané informace písemně•
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru

•

Učivo
Čtení, poslech a reprodukce příběhů
Romantický počítačový příběh
Historická Británie - práce s textem
Minulý čas prostý (otázka, zápor)
Tázací zájmena
Frázová slovsa
 
 
 

Průřezová témata

Význam počítačů v osobním životě
současného člověka.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
ověří si i sdělí získané informace písemně•
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru•
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7.1.2  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

2. ročník

Jídlo, nápoje, zdravý životní styl
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
sdělí a zdůvodní svůj názor•
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

ověří si i sdělí získané informace písemně•
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru

•

Učivo
Jídlo, pití,  zdravá výživa
Poskytování rad
Zdravý životní styl
Fyzická aktivita
Slova opačného významu
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Zájmena some , any
 
 
 

Průřezová témata

Znalost základní slovní zásoby z oboru.

Člověk a svět práce

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

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sdělí a zdůvodní svůj názor•
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu•
ověří si i sdělí získané informace písemně•
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru•

Sport
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

Učivo
Druhy sportů
Netradiční sporty
Typické britské sporty
Dialogy o sportovních událostech
Popis obrázků se sportovní tematikou
Způsobová slovesa
Tvoření příslovci
Otázky na podmět a předmět
 
 
 

Průřezová témata

Význam sportu pro zdraví jedince a zdravou
společnost.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
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7.1.2  Anglický jazyk II.

Učební osnovy

2. ročník

Dovolená, prázdniny
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
sdělí a zdůvodní svůj názor•
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

•

Učivo
Prázdninové aktivity
V recepci (dialogy)
Orientace v budově, udávání směru
Pozdrav z prázdnin (osobní korespondence)
Pozitivní a negativní přídavná jména
Přítomný čas průběhový
Homofona
 
 
 

Průřezová témata

Respektování zásad ochrany životního
prostředí při turistice a cestování.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sdělí a zdůvodní svůj názor•
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu•

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

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

•

ověří si i sdělí získané informace písemně•

Učivo
Obsluha zákazníka (fráze)
Způsoby placení
Předkrmy, hlavní jídla, přílohy
Jídelní lístek

Průřezová témata

Profesionální přístup k zákazníkovi.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu•
ověří si i sdělí získané informace písemně•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

prezentacePočitatelná a

nepočitatelná

podstatná jména

•

prezentaceMinulé časy•

Pomůcky
učebniceNew Opportunities

Elementary

•

nahrávkyNew Opportunities

Elementary CD

•
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7.1.3  Německý jazyk I.

Učební osnovy

7.1.3  Německý jazyk I.

1. ročník 2. ročník

3+1 2+2

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 se budou moci komunikovat 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

    •  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

Člověk a svět práce

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti

1. ročník
3+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v

cizojazyčném prostředí
RVP
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7.1.3  Německý jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

Familie
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

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

•

Učivo
- Popis rodiny a rodinných vztahů, bydlení
- Spojka weil
- Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou ve větě
- Polévky, zaměstnanci v pohostinství

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Obyvatelstvo ČR

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Obyvatelstvo ČR

Metody Postupy Formy práce

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

Zu Hause
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
porozumí školním a pracovním pokynům•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•

Učivo
- Vyjadřování lítosti, prosby, díků, zloby
- Předložky se 3. a 4. pádem
- Faktitivní slovesa
- Maso, uzeniny, provozovny stravování

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Obyvatelstvo ČR

přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Obyvatelstvo ČR

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumí školním a pracovním pokynům•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
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7.1.3  Německý jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

Guten Appetit
Dotace učebního bloku: 19
Výsledky vzdělávání

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

•

porozumí školním a pracovním pokynům•

Učivo
- V restauraci, soukromé pozvání
- Přivlastňovací zájmena
- Ovoce, zelenina

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Výroba v gastronomii

1. ročník
Výživa

Odbyt v gastronomii

Jídelní a nápojové lístky, menu

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu•
porozumí školním a pracovním pokynům•

Arbeitswelt
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

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

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

Učivo
- Hledání práce, telefonování
- Podmiňovací způsob slovesa sollen
- Spojka wenn, vedlejší věta
- Ryby

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Podnikání

Management a marketing

Organizování
Výroba v gastronomii

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena, požární prevence

přesahy z učebních bloků:

Učební praxe

1. ročník
Ubytovací zařízení

Metody Postupy Formy práce
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7.1.3  Německý jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu•
porozumí školním a pracovním pokynům•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení•

Sport
Dotace učebního bloku: 19
Výsledky vzdělávání

Žák:
sdělí a zdůvodní svůj názor•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•

Učivo
- Vyjadřování vlastního názoru
- Reflexivní slovesa
- Slovesné vazby, zájmenná příslovce
- Přílohy

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

1. ročník
Zdravý životní styl

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sdělí a zdůvodní svůj názor•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•

Ausbildung
Dotace učebního bloku: 19
Výsledky vzdělávání

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

•

sdělí a zdůvodní svůj názor•

Učivo
- Školství
- Préteritum způsobových sloves
- Spojka dass
- Moučné pokrmy, pečivo, dezerty

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Literatura a kultura

1. ročník
Kultura

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu•
sdělí a zdůvodní svůj názor•
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7.1.3  Německý jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

Feste
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

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

•

sdělí a zdůvodní svůj názor•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení

•

Učivo
- Dárky, doporučení
- Přivlastňovací zájmena
- Vaječná jídla, saláty, omáčky

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu•
sdělí a zdůvodní svůj názor•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Silke Hilpert, Schritte 3

international, Hueber

Verlag 2006

•

Prezentace ESF -

Polévky, Druhy masa,

Ryby, Ovoce, Zelenina

•

2. ročník
2+2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
RVP
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7.1.3  Německý jazyk I.

Učební osnovy

2. ročník

Am Wochenende
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

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

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•

Učivo
- Volný čas, vyjadřování přání a návrhů
- Spojka trotzdem
- Konjunktiv
- Koření

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
Zdravý životní styl

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu•
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•

Warenwelt
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

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

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•

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

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Management a marketing

2. ročník
Produkt
Cena
Propagace

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu•
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
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7.1.3  Německý jazyk I.

Učební osnovy

2. ročník

Kommunikation
Dotace učebního bloku: 17
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
- Dopis, SMS, internet
- Trpný rod
- Skloňování přídavných jmen po členu určitém
- Usazení hosta, nabídka

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Sociální skupiny a komunity

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu•
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•

Unterwegs
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

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

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•

Učivo
- Popis cesty, dopravní prostředky
- Místní předložky
- Spojka deshalb
- Převzetí objednávky, reklamace

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Hotelový provoz

2. ročník
Organizační struktura v hotelovém
průmyslu, pracovníci v ubytovacích
provozech
Služby v ubytovacích provozech

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu•
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
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7.1.3  Německý jazyk I.

Učební osnovy

2. ročník

Reisen
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

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

•

pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

Učivo
- Cestovní kancelář, písemné pozvání
- Místní, časové předložky
- Skloňování přídavných jmen bez členu
- Podávání jídel a nápojů

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Učební praxe

2. ročník
Služby v ubytovacích střediscích

přesahy z učebních bloků:

Učební praxe

2. ročník
Podnikání v gastronomii

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech•

Geld
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

Učivo
- Možnosti placení v bance
- Nepřímé otázky
- Zúčtování a inkaso

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Management a marketing

2. ročník
Spotřebitelské chování

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech•
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7.1.4  Německý jazyk II.

Učební osnovy

2. ročník

Lebensstationen
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

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

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

Učivo
- Dětství, dospělost, stáří
- Opakování gramatických jevů
- Opakování odborné slovní zásoby a frazeologie

Komentář

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

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu•
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Silke Hilpert, Schritte 4

international, Hueber

Verlag 2007

•

Prezentace ESF -

Nádobí, Německo,

Rakousko, Švýcarsko,

Vídeň

•

7.1.4  Německý jazyk II.

1. ročník 2. ročník

0+1 1+1

Charakteristika předmětu
Vyučování v CNJ II. 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 budou moci komunikovat 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
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7.1.4  Německý jazyk II.

Učební osnovy

    •  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 osvojení jazyka, prezentace zadaného tématu

    •  sebehodnocení žáků

Člověk a svět práce

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti

1. ročník
0+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
RVP

Lekce 1
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Učivo
- časování slabých sloves
- otázka doplňovací
- časování sloves sein a haben
- vykání
- pozdravy, přání

Komentář

Žák se naučí vyčasovat slabé sloveso, vytvořit tázací větu. První část odborné slovní zásoby - pozdravy a přání hosta.

Průřezová témata

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 II.

Učební osnovy

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Lekce 2
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Učivo
- člen určitý a neurčitý
- slovosled ve větě oznamovací
- otázka zjišťovací
- sloveso moechte 
- nápoje

Komentář

Žák se naučí používat pomocná slovesa, rozlišovat použití určitého a neurčitého členu. Odborná slovní zásoba - nápoje.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Lekce 3
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Učivo
- silné skloňování podstatných jmen 
- zjišťovací otázka
- rozkaz
- jídla

Komentář

Žák se naučí sestavit větu oznamovací, tázací i rozkazovací. Umí pojmenovat jednotlivá jídla během dne.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vyplní jednoduchý neznámý formulář•
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7.1.4  Německý jazyk II.

Učební osnovy

1. ročník

Lekce 4
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Učivo
- předložky se 3. pádem
- skloňování podstatných jmen v množném čísle
- číslovky 1-20
- přílohy

Komentář

Žák zvládne vyskloňovat podstatná jména, používat předložky a číslovky do 20. Naučí se pojmenovat druhy příloh.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vyplní jednoduchý neznámý formulář•

Lekce 5
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
porozumí školním a pracovním pokynům•

Učivo
- skloňování přivlastňovacích zájmen
- zájmeno svůj
- zápor
- přídavná jména na -er

Komentář

Žák se naučí skloňovat přivlastňovací zájmena a zájmeno svůj, vytvořit zápor.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
porozumí školním a pracovním pokynům•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Věra Höppnerová,

Němčina pro číšníky a

kuchaře, Ekopress

2010

•

Prezentace ESF -

Polévky, Druhy masa,

•
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7.1.4  Německý jazyk II.

Učební osnovy

1. ročník

Ovoce, Zelenina,

Nápoje

2. ročník
1+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
RVP

Lekce 6
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

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

•

Učivo
- skloňování osobních zájmen
- časování slovesa koennen
- maso

Komentář

Žák zvládne vyskloňovat osobní zájmena, vyčasovat sloveso koennen. Pojmenuje základní druhy masa.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

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

Lekce 7
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

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

•

Učivo
- předložky se 3. a 4. pádem
- základní číslovky 21 a výše
- hotel

Komentář

Žák umí správně použít předložky a vyšší číslovky. Dokáže pojmenovat jednotlivé části hotelu.
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7.1.4  Německý jazyk II.

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyplní jednoduchý neznámý formulář•
porozumí školním a pracovním pokynům•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu•

Lekce 8
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

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

•

Učivo
- časování silných sloves
- vazba es gibt
- údaje hodin
- snídaně

Komentář

Žák umí vyčasovat slovesa, použít vazbu es gibt, umí určit čas. Snídaně.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

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

Lekce 9
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

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

•

Učivo
-  neurčité zájmeno man
- předložky se 4. pádem
- dny v týdnu

Komentář

Žák dokáže použít předložky se 4. pádema neosobní podmět man. Dny v týdnu.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce
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7.1.4  Německý jazyk II.

Učební osnovy

2. ročník

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

Lekce 10
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

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

•

Učivo
- časování způsobových sloves
- souvětí souřadné
- prostřený stůl

Komentář

Žák vyčasuje způsobová slovesa, dokáže vytvořit souvětí. Popíše prostřený stůl.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

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

Lekce 11
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
zaznamená vzkazy volajících•
porozumí školním a pracovním pokynům•

Učivo
- zvratná slovesa
- přídavná jména po etwas, nichts, viel
- roční období

Komentář

Žák se naučí používat zvratná slovesa a přídavná jména po etwas, nichts, viel. Umí pojmenovat roční období.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zaznamená vzkazy volajících•
porozumí školním a pracovním pokynům•
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7.1.4  Německý jazyk II.

Učební osnovy

2. ročník

Lekce 12
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
zaznamená vzkazy volajících•
ověří si i sdělí získané informace písemně•

Učivo
- slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
- podstatná jména v údajích množství, míry a hmotnosti
- ryby

Komentář

Žák dokáže vyčasovat slovesa s předponami a vyjádřit množství, míru a hmotnost. Odborná frazeologie - ryby.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zaznamená vzkazy volajících•
ověří si i sdělí získané informace písemně•

Lekce 13
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
zaznamená vzkazy volajících•
ověří si i sdělí získané informace písemně•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

•

Učivo
- skloňování přídavných jmen bez členu
- předložky v časových údajích
- recepty

Komentář

Žák se naučí skloňovat přídavná jména a používat časové předložky. Dokáže přeložit a sestavit recept.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zaznamená vzkazy volajících•
ověří si i sdělí získané informace písemně•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu•
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Učební osnovy

2. ročník

Lekce 14
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
ověří si i sdělí získané informace písemně•
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích

•

Učivo
- množné číslo podstatných jmen
- zájmeno welcher
- město

Komentář

Žák se naučí vytvářet množné číslo a používat zájmeno který. Popíše cestu a město.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
ověří si i sdělí získané informace písemně•
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Věra Höppnerová,

Němčina pro číšníky a

kuchaře, Ekopress

2010

•

Prezentace ESF -

Ryby, Nádobí,

Německo, Rakousko,

Švýcarsko, Vídeň

•

7.1.5  Anglický jazyk I.

1. ročník 2. ročník

3+1 2+2
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Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
3+1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP

• Personální a sociální kompetence

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
RVP

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP
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7.1.5  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v

cizojazyčném prostředí
RVP

• využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
RVP

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP

Opakování a systematizace gramatického učiva
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

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

•

porozumí školním a pracovním pokynům•
vyjádří písemně svůj názor na text•

Učivo
 Rozdělení sloves, základní časy
- přítomný čas prostý a průběhový 
- budoucí čas a vazba "going to"
- předpřítomný čas prostý
- minulý čas prostý a průběhový
- nepřímá řeč
- podmiňovací způsob I, II, III
Frázová slovesa
Osobní údaje 
Velká Británie
Didaktický test (Bridge)                                   
                             

Komentář

Student se orientuje v základních časech a dalších důležitých  gramatických jevech. Dokáže sdělit osobní údale a podat osobní charakteristiku.

Průřezová témata

Uplatnění osobních údajů a osobní
charakteristiky v angličtině při přijímacím
pohovoru.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce
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7.1.5  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené•
porozumí školním a pracovním pokynům•
vyjádří písemně svůj názor na text•

Rodinný život
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

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
Typický den (e-mail)
Popis osoby (neformální dopis)
Pomoc při domácích pracích (interakce)
Vztahy v rodině, oslavy (samostatný projev)
Důležité etapy lidského života
Předložky místa a směru
Poslechový test (Bridge)
Londýn
 
                                                                      

Komentář

Umí představit rodinné příslušníky, přátele, odpovědět na otázky týkající se rodinných oslav a  společných činností. Zná základní údaje
o současnosti i historii Londýna.

Průřezová témata

Vztahy v rodině a mezi přáteli.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu•
vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka

•

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

•

Lidé a společnost
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích

•

zaznamená vzkazy volajících•

Učivo
Popis osoby a charakteristika
Názory na život  (písemný
projev)                                                           
Neformální dopis o sobě 
Situace ve společnosti (popis obrázků)   
Svátky a oslavy 
Spojovací
výrazy                                                                                                   
                                                                                                              
            
Město Zlín  
Poslechový test (Bridge)                       

Komentář

Umí sdělit názory na život, popsat situaci ve společnost a vhodně využít spojovací výrazy.

Průřezová témata

Vztahy mezi přáteli, společenské chování.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce
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7.1.5  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity•
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích•
zaznamená vzkazy volajících•

Obchody, nakupování a služby
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

Učivo
Nakupování, druhy obchodů
Nabídka pomoci (interakce)  
Nakupování přes internet (samostatný projev) 
Různé možnosti nakupování (popis obrázků)
Nakupování v supermarketu a v místním malém obchodě (popis
obrázků)
Výhody a nevýhody nakupování v supermarketu (písemný projev -
krátký článek)
Jídlo
Příprava slavnostního jídla (instrukce)
Předložky času
Česká republika
Didaktické testy
                                                                                                              
                                                                                           

Komentář

Zvládne dialogy v běžných situacích při nakupování, umí nabídnout pomoc a sám o pomoc požádat.

Průřezová témata

Poskytování služeb, zásady slušného
chování k zákazníkům. Práce s internetem.

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyplní jednoduchý neznámý formulář•
porozumí školním a pracovním pokynům•
dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby•
řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•

 Domov, bydlení
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

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

•

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

•

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

•

Učivo
Zařízení bytu
Popis  místa (e-mail)
Rady pro návštěvu (neformální dopis)
Výběr nového bydlení (interakce)
Ideální domov (samostatný projev)
Život ve městě a na venkově (porovnávání obrázků) 
Odpověď na inzerát (formální dopis)
Zájmena some, any, no
Didaktický test
Praha     
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7.1.5  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Vztahy v rodině a mezi přáteli.

Občan v demokratické společnosti

Péče o životní prostředí v okolí domova.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení•
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené•
čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu•
zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se známého tématu•

Příroda, počasí a životní prostředí
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

uplatňuje různé techniky čtení textu•
ověří si i sdělí získané informace písemně•
používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého
studijního oboru

•

dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby

•

domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•
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
Příroda
Počasí a podnebí
Třídění odpadu (leták)
Ochrana životního prostředí (dopis do časopisu)
Zvířata v zajetí a na svobodě (porovnávání obrázků)
Zlepšení prostředí (samostatný projev)
Členy
Poslechový test
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průřezová témata

Ochrana životního prostředí naší planety.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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

•

uplatňuje různé techniky čtení textu•
ověří si i sdělí získané informace písemně•
používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru•
dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby•
domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace•
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

•
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7.1.5  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

Škola
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

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

•

přeloží text a používá slovníky i elektronické•
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce•

Učivo
Různé druhy výuky (popis obrázků)
Pozvánka na večírek
Jak si zlepšit angličtinu (samostatný projev)
Situace ve třídě (porovnávání obrázků)
Ideální výuka (samostatný projev)
Slovní druhy
Frázová slovesa
Didaktický test
 
 
 
 
 
 

Průřezová témata

Odpovědný přístup ke studiu zvoleného
oboru.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru•
přeloží text a používá slovníky i elektronické•
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce•

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

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

•

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
Popis restaurace a kuchyně
Přijímání rezervací
Udávání směru a popis cesty do restaurace
Přijímání hostů
Prostírání stolů
Nápoje a příprava koktejlů
 
 
 

Průřezová témata

Odpovědný přístup k přípravě na práci v
gastronomii.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

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

•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

prezentaceLondýn•

prezentacePředložky I

(všeobecně)

•

prezentacePředložky II (místa,•
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7.1.5  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

1. ročník

směru)

prezentacePředložky III (času)•

przentacePočasí a životní

prostředí

•

prezentaceMinulé časy•

prezentacePředpřítomný čas•

prezentaceBudoucí časy•

Pomůcky
příprava k maturitě základní úrovně - učebniceOxford Maturita

Excellence

•

časopisBridge•

2. ročník
2+2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP

• Personální a sociální kompetence

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
RVP
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7.1.5  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

2. ročník

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v

cizojazyčném prostředí
RVP

• využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
RVP

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
RVP

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP
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7.1.5  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

2. ročník

Práce
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele

•

používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek

•

používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

Učivo
Různá zaměstnání
Žádost o zaměstnání (formální dopis)
Výběr brigády (interakce)
Různé situace v zaměstnání (popis obrázků)
Česká kuchyně
Předložky
Opakování nepravidelných sloves
Didaktické testy
 
 
 
 

Průřezová témata

Umět napsat žádost o zaměstnánív
anglickém jazyce.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele•
používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek•
používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci•

Zdraví, zdravá výživa
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření

•

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

•

Učivo
Zdravotní problémy (slovní zásoba)
Zdravá výživa
Oblíbené jídlo (samostatný projev)
Životní styl (interakce)
Spojené státy americké
Předložky
Slovosled
Zákaz, rozkaz
Opakování slovesných časů
 Poslechové a gramatické testy
 
 
 
 
 
 
                   

Průřezová témata

Dodržování zásad zdravé výživy.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem•
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace•
odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření•
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru•
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7.1.5  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

2. ročník

Sport
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

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

•

vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech

•

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

•

Učivo
Druhy sportů
Sportovní vybavení
Sportovní události
Sport v naší zemi (e-mail)
Různé sportovní události (popis obrázků)
Kanada
Výběr správných předložek a sloves (jazyková kompetence)
Opakování frázových sloves
Didaktické testy
 
              

Průřezová témata

Důležitost sportu pro dobrou kondici a
zdraví.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu•
vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech•
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru•

Cestování, ubytování
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače

•

vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích

•

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

•

přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem

•

uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí

•

Učivo
Místa, aktivity, doprava
Ubytování
Zkušenosti s cestováním
Výběr dovolené (interakce)
Dopravní prostředky (popis obrázků)
Cestování, informace (interakce)
Austrálie a Nový Zéland
Přídavná jména a příslovce
Didaktické testy
 
 
 
                             

Průřezová témata

Komunikace mezi lidmi při cestování.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače•
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích•
přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika•
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem•
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí•
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7.1.5  Anglický jazyk I.

Učební osnovy

2. ročník

Věda a technika
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek

•

Učivo
Předměty a jejich využití
Člověk a technika (článek do časopisi)
Typy komunikace (samostatný projev)
Komunikace dnes a v minulosti (popis obrázků)
Britské společenství národů
Slovesné tvary
Poslechový test (Bridge)

Průřezová témata

Znalost a využití moderních komunikačních
technologií.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení•
používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek•

Odborná slovní zásoba
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

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

•

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

•

používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

•

Učivo
Příprava polévek
Příprava hlavního jídla
Příprava dezertů
Objednávání pokrmů z jídelního lístku
Opakování okruhů k maturitní zkoušce
Didaktické testy (Bridge)
 
 
 
 
 

Průřezová témata

Dobrá znalost pracovního prostředí.
Dodržování zásad zdravé výživy.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí•
požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení•
používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci•
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7.2  Společenskovědní vzdělávání

Učební osnovy

2. ročník

Volný čas a kultura
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
vyjádří písemně svůj názor na text•
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

•

sdělí a zdůvodní svůj názor•
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené

•

Učivo
Film, výtvarné umění, kultura (slovní zásoba)
Oblíbené dílo (článek)
Kulturní představení  (zpráva)
Volný čas (samostatný projev)
Program na večer (interakce)
William Shakespeare
Oblíbený anglický nebo americký spisovatel
Poslechový test (Bridge)
 
 
 
 
 
 

Průřezová témata

Vytváření přátelských vztahů při trávení
volného času a v zájmové činnosti. Rozvíjení
estetického cítění.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyjádří písemně svůj názor na text•
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

•

sdělí a zdůvodní svůj názor•
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

prezentaceWilliam Shakespeare•

prezentaceKanada•

prezentacePovolání a kariéra•

Pomůcky
příprava k maturitě základní úrovně - učebniceOxford Maturita

Excellence

•

časopis pro výuku angličtinyBridge•

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

7.2  Společenskovědní vzdělávání
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

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;

− 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

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
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

    •  hodnocení skupinové práce

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení

Občan v demokratické společnosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Personální a sociální kompetence

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu
RVP
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

1. ročník

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
RVP

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
RVP

• zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat

k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP

Soudobý svět na prahu 21.století
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
srovná jednotlivé civilizace současného světa (velké kulturní
okruhy)

•

popíše současnou politiku velmocí a vyspělých států•
charakterizuje konflikty a místa napětí v současném světě•

Učivo
Velké civilizační okruhy současného světa
Velmoci a vyspělé země současného světa
Bezpečnost lidí, napětí a konflikty současného světa

Průřezová témata

Srovná jednotlivé civilizace současného
světa

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Sociální skupiny a komunity

Hotelový provoz

1. ročník
Organizace hotelu

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
srovná jednotlivé civilizace současného světa (velké kulturní okruhy)•
popíše současnou politiku velmocí a vyspělých států•
charakterizuje konflikty a místa napětí v současném světě•

Globální problémy a globalizace
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
debatuje o globálních problémech•
popíše globalizaci, její dopad na státy i na život lidí•

Učivo
Globální problémy
Globalizace a současné státy, vliv na život lidí
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Popíše globalizaci, její dopad na státy i na
život lidí.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hotelový provoz

1. ročník
Organizace hotelu

Učební praxe

Ubytovací zařízení

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
debatuje o globálních problémech•
popíše globalizaci, její dopad na státy i na život lidí•

ČR v mezinárodních strukturách
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí zapojení České republiky do mezinárodních struktur•
charakterizuje českou společnost na počátku 21. století•

Učivo
Zapojení ČR do mezinárodních struktur
Integrace
Evropská unie
NATO
OSN
ČR v dalších organizacích

Průřezová témata

Vyvětlí zapojení ČR do mezinárodních
struktur.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

1. ročník
Svět po druhé světové válce
Svět na konci 20.století

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí zapojení České republiky do mezinárodních struktur•
charakterizuje českou společnost na počátku 21. století•

Obyvatelstvo ČR
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
debatuje o obyvatelstvu České republiky na počátku 21. století, o
prognózách jeho vývoje, o multikulturním soužití v Evropě a v
České republice

•

analyzuje vybraný problém české společnosti z hlediska médií a
jiných zdrojů

•

Učivo
Obyvatelstvo České republiky
Multikulturní soužití
Shrnutí učiva
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Debatuje o obyvatelstvu ČR na prahu
21.století.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

1. ročník
Familie
Zu Hause

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Národní jazyk

Německý jazyk I.

Familie
Zu Hause

Občanská nauka

2. ročník
Sociální skupiny a komunity

Hotelový provoz

1. ročník
Organizace hotelu

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
debatuje o obyvatelstvu České republiky na počátku 21. století, o prognózách jeho vývoje, o multikulturním soužití v Evropě a v České republice•
analyzuje vybraný problém české společnosti z hlediska médií a jiných zdrojů•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

prezentace Power pointOrganizace spojených

národů

•

prezentace Power pointChudoba v soudobém

světě

•

prezentace Power pointNáboženství a církve•

Pomůcky
učebniceOdmaturuj ze

společenských věd, J.

Dvořák a kol., Didaktis

2008

•

učebniceObčan v demokratické

společnosti, V.

Jirásková, 1999

•

učebniceZáklady společenských

věd-Základy

státoprávní teorie,

Eichler, 1995

•
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
0+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
RVP

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
RVP

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
RVP

• zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat

k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

2. ročník

Počátky filozofie
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie•

Učivo
Lidské myšlení v předfilozofickém období
Mýtus
Základní filozofické pojmy
Hlavní filozofické disciplíny

Průřezová témata

Vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie•

Filozofické názory v průběhu dějin
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Žák:
dovede používat vybraný pojmový aparát filozofie, tj. ten, který byl
součástí učiva

•

dovede pracovat s jemu obsahově a formálně dostupným
filozofickým textem

•

debatuje o praktických filozofických a etických otázkách, a to s
využitím textů z děl významných představitelů filozoficko-etického
a antropologického myšlení

•

Učivo
Vznik filozofie
Základní filozofické problémy
Filozofie v průběhu dějin

Průřezová témata

Srovná filozofické názory v jednotlivých
obdobích.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
dovede používat vybraný pojmový aparát filozofie, tj. ten, který byl součástí učiva•
dovede pracovat s jemu obsahově a formálně dostupným filozofickým textem•
debatuje o praktických filozofických a etických otázkách, a to s využitím textů z děl významných představitelů filozoficko-etického a
antropologického myšlení

•

Význam filozofie a etiky v životě člověka
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
debatuje o praktických filozofických a etických otázkách, a to s
využitím textů z děl významných představitelů filozoficko-etického
a antropologického myšlení

•

Učivo
Smysl filozofie a etiky pro řešení životních situací

Průřezová témata

Debatuje o praktických filozofických a
etických otázkách.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce
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7.2.1  Občanská nauka

Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
debatuje o praktických filozofických a etických otázkách, a to s využitím textů z děl významných představitelů filozoficko-etického a
antropologického myšlení

•

Základní etické kategorie
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
srovná různé názory na otázky praktické etiky a zaujme k nim
vlastní stanovisko, opřené o argumenty

•

Učivo
Etika jako věda
Základní etické kategorie

Průřezová témata

Zaujme vlastí stanovisko na otázky praktické
etiky.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Literatura a kultura

2. ročník
Kultura

Učební praxe

Služby v ubytovacích střediscích

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
srovná různé názory na otázky praktické etiky a zaujme k nim vlastní stanovisko, opřené o argumenty•

Sociální skupiny a komunity
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání odpovědni
jiným lidem

•

Učivo
Sociální skupiny etnické a náboženské
Genderová rovnost
Problémy urbanizace
Shrnutí učiva

Průřezová témata

Umí vysvětlit problém vlastní odpovědnosti a
vlastích postojů.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Soudobý svět na prahu 21.století
Obyvatelstvo ČR

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

2. ročník
Kommunikation

Učební praxe

Služby v ubytovacích střediscích

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání odpovědni jiným lidem•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

prezentace Power pointSociální útvary•

Pomůcky
učebniceOdmaturuj ze

společenských věd,

J.Dvořák a

kol.,Didaktis 2008

•

učebniceFilozofie pro střední

školy, T.Měšťánek,

Tripolia 2001

•

učebniceFilozofická čítanka, I.•
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7.2.2  Dějepis

Učební osnovy

2. ročník

Blecha, Olomouc 2000

učebniceSlovník základních

pojmů z filozofie,

P.Nesvadba, Fortuna

1999

•

7.2.2  Dějepis

1. ročník 2. ročník

0+2

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

Občan v demokratické společnosti
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7.2.2  Dějepis

Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
0+2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
RVP

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
RVP

• zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat

k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP

Svět na prahu 20.století
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí rozpad koloniální soustavy v tzv. třetím světě a debatuje o
jeho problémech i úspěších

•

Učivo
Kolonialismus
Spolek a Dohoda
Dělnické hnutí

Průřezová témata

Popíše společnost na počátku 20.století.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí rozpad koloniální soustavy v tzv. třetím světě a debatuje o jeho problémech i úspěších•
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7.2.2  Dějepis

Učební osnovy

1. ročník

První světová válka
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje tři velké války dvacátého století, popíše jejich
důsledky pro svět, Evropu a čs. stát

•

Učivo
Evropa před první světovou válkou
Průběh a charakteristika první světové války
Svět po první světové válce

Průřezová témata

Charakterizuje první světovou válku a popíše
její průběh.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
charakterizuje tři velké války dvacátého století, popíše jejich důsledky pro svět, Evropu a čs. stát•

Evropa a svět mezi válkami
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí vývoj české a čs. společnosti a státu ve 20. století;
zhodnotí význam významných osobností

•

uvede příklady dopadu totalitních režimů na život lidí•

Učivo
První Československá republika
Třicátá léta
Totalitní režimy
Věda a umění meziválečných let

Průřezová témata

Vysvětlí problematiku totalitních režimů a
jejich důsledky pro společnost.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí vývoj české a čs. společnosti a státu ve 20. století; zhodnotí význam významných osobností•
uvede příklady dopadu totalitních režimů na život lidí•

Druhá světová válka
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje tři velké války dvacátého století, popíše jejich
důsledky pro svět, Evropu a čs. stát

•

Učivo
Příčiny druhé světové války
Válečné události
České země a Slovensko v letech druhé světové války
Charakteristické rysy a bilance druhé světové války
Holocaust

Průřezová témata

Charakterizuje druhou světovou válku a
popíše její průběh.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce
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7.2.2  Dějepis

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
charakterizuje tři velké války dvacátého století, popíše jejich důsledky pro svět, Evropu a čs. stát•

Svět po druhé světové válce
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje ideologie, které se uplatnily ve 20. století•

Učivo
Proměny poválečného světa
Svět Východu a Západu
Poměry třetího světa

Průřezová témata

Vysvětlí situaci ve světě po druhé světové
válce.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
ČR v mezinárodních strukturách

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
charakterizuje ideologie, které se uplatnily ve 20. století•

Studená válka
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje tři velké války dvacátého století, popíše jejich
důsledky pro svět, Evropu a čs. stát

•

Učivo
Počátek studené války
Vznik dvou německých států
Počátky euroatlantického spojenectví
Situace v sovětském bloku
Integrační procesy

Průřezová témata

Popíše důsledky studené války pro Evropu a
svět.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
charakterizuje tři velké války dvacátého století, popíše jejich důsledky pro svět, Evropu a čs. stát•

Vývoj v poválečném Československu
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí vývoj české a čs. společnosti a státu ve 20. století;
zhodnotí význam významných osobností

•

Učivo
Obnova republiky
Nástup komunismu
Pražské jaro
Normalizace
Sametová revoluce
Vznik České republiky

Průřezová témata

Popíše život v poválečném Československu
a směřování k demokracii.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce
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7.3  Přírodovědné vzdělávání

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
vysvětlí vývoj české a čs. společnosti a státu ve 20. století; zhodnotí význam významných osobností•

Svět na konci 20.století
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí rozpad koloniální soustavy v tzv. třetím světě a debatuje o
jeho problémech i úspěších

•

Učivo
Rozpad Východního bloku
Globalizace
Shrnutí učiva

Průřezová témata

Charakterizuje svět na prahu 21.století.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
ČR v mezinárodních strukturách

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí rozpad koloniální soustavy v tzv. třetím světě a debatuje o jeho problémech i úspěších•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

prezentace Power pointVznik Československa•

prezentace Power pointTGM•

Pomůcky
učebniceDějiny 20.století,

J.Kuklík, SPN, 2005

•

učebniceČeské dějiny,

Z.Beneš,2001

•

učebniceDějepis pro SOŠ,

Čornej, 2006

•

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.

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  Přírodovědné vzdělávání
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7.3.1  Chemické vzdělávání

Učební osnovy

7.3.1  Chemické vzdělávání

1. ročník 2. ročník

0+2

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

    •  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 svět práce

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a životní prostředí
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7.3.1  Chemické vzdělávání

Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
0+2 týdně, P

Obecná chemie
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje pojmy těleso a chemická látka•
dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek•
popíše stavbu atomu, rozlišuje atom, ion, izotop, nuklid•
vysvětlí vznik chemické vazby a charakterizuje typy vazeb•
rozlišuje pojmy prvek, sloučenina a používá je ve správných
souvislostech

•

zná názvy a značky vybraných chemických prvků•
dokáže zapsat vzorec a název jednoduché sloučeniny, umí
využívat oxidační číslo atomu prvku při odvozování vzorců a názvů
sloučenin

•

vysvětlí obecně platné zákonitosti vyplývající z periodické
soustavy prvků

•

charakterizuje obecné vlastnosti nekovů a kovů•
popíše metody oddělování složek ze směsí a uvede příklady
využití těchto metod v praxi

•

vyjádří složení roztoků různým způsobem, připraví roztok
požadovaného složení

•

vysvětlí podstatu chemických reakcí a dokáže popsat faktory,
které ovlivňují průběh reakce

•

zapíše chemickou reakci chemickou rovnicí a vyčíslí ji•
provádí jednoduché chemické výpočty při řešení praktických
chemických problémů

•

Učivo
- chemické látky a jejich vlastnosti
- částicové složení látek, atom, molekula
- chemická vazba
- chemické prvky, sloučeniny,
- chemická symbolika, značky a názvy prvků, oxidační číslo, vzorce
a názvy jednoduchých sloučenin
- periodická soustava prvků
- směsi homogenní, heterogenní, roztoky
- látkové množství
- chemické reakce, chemické rovnice, základní typy chemických
reakcí
- jednoduché výpočty v chemii – z chemických vzorců, chemických
rovnic a složení roztoků
 

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

Metody Postupy Formy práce
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7.3.1  Chemické vzdělávání

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
rozlišuje pojmy těleso a chemická látka•
dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek•
popíše stavbu atomu, rozlišuje atom, ion, izotop, nuklid•
vysvětlí vznik chemické vazby a charakterizuje typy vazeb•
rozlišuje pojmy prvek, sloučenina a používá je ve správných souvislostech•
zná názvy a značky vybraných chemických prvků•
dokáže zapsat vzorec a název jednoduché sloučeniny, umí využívat oxidační číslo atomu prvku při odvozování vzorců a názvů sloučenin•
vysvětlí obecně platné zákonitosti vyplývající z periodické soustavy prvků•
charakterizuje obecné vlastnosti nekovů a kovů•
popíše metody oddělování složek ze směsí a uvede příklady využití těchto metod v praxi•
vyjádří složení roztoků různým způsobem, připraví roztok požadovaného složení•
vysvětlí podstatu chemických reakcí a dokáže popsat faktory, které ovlivňují průběh reakce•
zapíše chemickou reakci chemickou rovnicí a vyčíslí ji•
provádí jednoduché chemické výpočty při řešení praktických chemických problémů•

Anorganická chemie
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

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

•

uplatňuje poznatky o určitých chemických reakcích v chemické
analýze

•

Učivo
- anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli
- základy názvosloví anorganických sloučenin
- vybrané prvky a jejich anorganické sloučeniny

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí vlastnosti anorganických látek•
tvoří chemické vzorce a názvy 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

•

uplatňuje poznatky o určitých chemických reakcích v chemické analýze•
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7.4  Matematické vzdělávání

Učební osnovy

1. ročník

Organická chemie
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Žák:
zhodnotí postavení atomu uhlíku v periodické soustavě prvků z
hlediska počtu a vlastností organických sloučenin

•

charakterizuje skupiny uhlovodíků a jejich deriváty a tvoří jejich
chemické vzorce a názvy

•

uvede významné zástupce organických sloučenin a zhodnotí jejich
využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a životní prostředí

•

charakterizuje typy reakcí organických sloučenin a dokáže je
využít v chemické analýze v daném oboru

•

Učivo
- vlastnosti atomu uhlíku
- klasifikace a názvosloví organických sloučenin
- typy reakcí v organické chemii
- organické sloučeniny v běžném životě a v odborné praxi
 

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zhodnotí postavení atomu uhlíku v periodické soustavě prvků z hlediska počtu a vlastností organických sloučenin•
charakterizuje skupiny uhlovodíků a jejich deriváty a tvoří jejich chemické vzorce a názvy•
uvede významné zástupce organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na
zdraví a životní prostředí

•

charakterizuje typy reakcí organických sloučenin a dokáže je využít v chemické analýze v daném oboru•

Biochemie
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny•
uvede složení, výskyt a funkce nejdůležitějších přírodních látek•
vysvětlí podstatu biochemických dějů•
popíše a zhodnotí význam dýchání a fotosyntézy•

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

Průřezová témata

Praktické uplatnění znalostí spojených s
biochemickými ději v budoucím povolání.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny•
uvede složení, výskyt a funkce nejdůležitějších přírodních látek•
vysvětlí podstatu biochemických dějů•
popíše a zhodnotí význam dýchání a fotosyntézy•

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,

7.4  Matematické vzdělávání
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

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.

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 2+1

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
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

1. ročník
3 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
RVP

• Matematická a finanční gramotnost

• aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích

včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
RVP

• zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní

situace, být finančně gramotní
RVP

Operace s čísly
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá absolutní hodnotu a chápe její geometrický význam•
provádí operace s mocninami s racionálním exponentem a
odmocninami

•

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

•

Učivo
- absolutní hodnota reálného čísla
- mocniny s exponentem racionálním
- odmocniny

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: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
používá absolutní hodnotu a chápe její geometrický význam•
provádí operace s mocninami s racionálním exponentem a odmocninami•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací•

Číselné a algebraické výrazy
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá pojem člen, koeficient, stupeň členu, stupeň mnohočlenu•
provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy
obsahujícími mocniny a odmocniny

•

rozkládá mnohočleny na součin•
určí definiční obor výrazu•
sestaví výraz na základě zadání•
provádí umocnění dvojčlenu pomocí vzorců•
modeluje jednoduché reálné situace užitím výrazů, zejména ve
vztahu k danému oboru vzdělání

•

interpretuje výraz s proměnnými, zejména ve vztahu k oboru
vzdělání

•

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

•

Učivo
- číselné výrazy
- algebraické výrazy
- mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami
- definiční obor algebraického výrazu
- slovní úlohy

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
používá pojem člen, koeficient, stupeň členu, stupeň mnohočlenu•
provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny•
rozkládá mnohočleny na součin•
určí definiční obor výrazu•
sestaví výraz na základě zadání•
provádí umocnění dvojčlenu pomocí vzorců•
modeluje jednoduché reálné situace užitím výrazů, zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání•
interpretuje výraz s proměnnými, zejména ve vztahu k oboru vzdělání•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací•
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

1. ročník

Řešení rovnic a nerovnic
Dotace učebního bloku: 25
Výsledky vzdělávání

Žák:
třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní•
stanoví definiční obor rovnice a nerovnice•
řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy, včetně
grafického znázornění

•

řeší kvadratické rovnice, nerovnice včetně grafického znázornění•
řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli•
řeší rovnice v součinovém a podílovém tvaru•
vyjádří neznámou ze vzorce•
užívá vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice•
řeší slovní úlohy•
užívá rovnic, nerovnic a jejich soustav k řešení reálných problémů,
zejména ve vztahu k oboru vzdělání

•

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

•

Učivo
- úpravy rovnic
- rovnice s neznámou ve jmenovateli
- rovnice v součinovém a podílovém tvaru
- kvadratická rovnice a nerovnice
- lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou
- vztahy mezi kořeny a koeficient kvadratické rovnice
- soustavy rovnic, nerovnic
- grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav
- vyjádření neznámé ze vzorce
- slovní úlohy

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: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní•
stanoví definiční obor rovnice a nerovnice•
řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy, včetně grafického znázornění•
řeší kvadratické rovnice, nerovnice včetně grafického znázornění•
řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli•
řeší rovnice v součinovém a podílovém tvaru•
vyjádří neznámou ze vzorce•
užívá vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice•
řeší slovní úlohy•
užívá rovnic, nerovnic a jejich soustav k řešení reálných problémů, zejména ve vztahu k oboru vzdělání•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací•
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

1. ročník

Funkce
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, sestrojí jejich grafy a určí jejich
vlastnosti včetně monotonie a extrémů

•

pracuje s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem
k realitě

•

aplikuje v úlohách poznatky o funkcích při úpravách výrazů a
rovnic

•

určí průsečíky grafu funkce s osami souřadnic•
určí hodnoty proměnné pro dané funkční hodnoty•
přiřadí předpis funkce ke grafu a naopak•
sestrojí graf funkce dané předpisem pro zadané hodnoty•
řeší jednoduché exponenciální rovnice•
řeší jednoduché logaritmické rovnice•
řeší reálné problémy s použitím uvedených funkcí zejména ve
vztahu k oboru vzdělání

•

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

•

Učivo
- vlastnosti funkce
- lineární lomená funkce
- exponenciální funkce
- logaritmická funkce
- exponenciální rovnice
- logaritmus a jeho užití
- věty o logaritmech
- logaritmické rovnice
- úprava výrazů obsahujících funkce
- slovní úlohy

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, sestrojí jejich grafy a určí jejich vlastnosti včetně monotonie a extrémů•
pracuje s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem k realitě•
aplikuje v úlohách poznatky o funkcích při úpravách výrazů a rovnic•
určí průsečíky grafu funkce s osami souřadnic•
určí hodnoty proměnné pro dané funkční hodnoty•
přiřadí předpis funkce ke grafu a naopak•
sestrojí graf funkce dané předpisem pro zadané hodnoty•
řeší jednoduché exponenciální rovnice•
řeší jednoduché logaritmické rovnice•
řeší reálné problémy s použitím uvedených funkcí zejména ve vztahu k oboru vzdělání•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací•
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

1. ročník

Goniometrie a trigonometrie
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
určí velikost úhlu ve stupních a v obloukové míře a jejich převody•
užívá pojmy: orientovaný úhel, velikost úhlu•
graficky znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel•
určí definiční obor a obor hodnot goniometrických funkcí, určí
jejich vlastnosti včetně monotonie a extrémů

•

používá vlastností a vztahů goniometrických funkcí při řešení
goniometrických rovnic

•

s použitím goniometrických funkcí určí ze zadaných údajů velikost
stran a úhlů v pravoúhlém a obecném trojúhelníku

•

používá vlastností a vztahů goniometrických funkcí k řešení vztahů
v rovinných i prostorových útvarech

•

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

•

Učivo
- orientovaný úhel
- goniometrické funkce
- úprava výrazů obsahujících goniometrické funkce
- goniometrické rovnice
- věta sinová a kosinová
- využití goniometrických funkcí k určení stran a úhlů v trojúhelníku

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
určí velikost úhlu ve stupních a v obloukové míře a jejich převody•
užívá pojmy: orientovaný úhel, velikost úhlu•
graficky znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel•
určí definiční obor a obor hodnot goniometrických funkcí, určí jejich vlastnosti včetně monotonie a extrémů•
používá vlastností a vztahů goniometrických funkcí při řešení goniometrických rovnic•
s použitím goniometrických funkcí určí ze zadaných údajů velikost stran a úhlů v pravoúhlém a obecném trojúhelníku•
používá vlastností a vztahů goniometrických funkcí k řešení vztahů v rovinných i prostorových útvarech•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací•

Posloupnosti a finanční matematika
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce•
určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky•
pozná aritmetickou posloupnost a určí její vlastnosti•
pozná geometrickou posloupnost a určí její vlastnosti•
užívá poznatků o posloupnostech při řešení úloh v reálných
situacích zejména ve vztahu k oboru vzdělání

•

používá pojmy finanční matematiky: změny cen zboží, směna
peněz, danění, úrok, úročení, jednoduché úrokování, spoření,
úvěry, splátky úvěrů

•

provádí výpočty finančních záležitostí; změny cen zboží, směna
peněz, danění, úrok, jednoduché úrokování, spoření, úvěry,
splátky úvěrů

•

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

•

Učivo
- poznatky o posloupnostech
- aritmetická posloupnost
- geometrická posloupnost
- využití posloupností pro řešení úloh z praxe
- finanční matematika
- slovní úlohy

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

Metody Postupy Formy práce
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce•
určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky•
pozná aritmetickou posloupnost a určí její vlastnosti•
pozná geometrickou posloupnost a určí její vlastnosti•
užívá poznatků o posloupnostech při řešení úloh v reálných situacích zejména ve vztahu k oboru vzdělání•
používá pojmy finanční matematiky: změny cen zboží, směna peněz, danění, úrok, úročení, jednoduché úrokování, spoření, úvěry, splátky
úvěrů

•

provádí výpočty finančních záležitostí; změny cen zboží, směna peněz, danění, úrok, jednoduché úrokování, spoření, úvěry, splátky úvěrů•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací•

Písemné práce
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání Učivo

- písemné práce a jejich rozbor

Komentář

Každé čtvrtletí jedna hodinová písemná práce a následně její hodinový rozbor.

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

2. ročník
2+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Matematická a finanční gramotnost

• rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a

ekonomické údaje
RVP

• orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní

rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
RVP
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

2. ročník

Planimetrie
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů
zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání

•

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

•

užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních i
konstrukčních úlohách

•

využívá poznatky o množinách všech bodů dané vlastnosti v
konstrukčních úlohách

•

Učivo
- Euklidovy věty
- množiny bodů dané vlastnosti
- trojúhelník a čtyřúhelník (strana, vnitřní a vnější úhly, výšky,
ortocentrum, těžnice, těžiště, střední příčky, kružnice opsaná
a vepsaná)
- podobná zobrazení v rovině, jejich vlastnosti a jejich uplatnění
- shodná zobrazení v rovině, jejich vlastnosti a jejich uplatnění
- shodnost a podobnost
- n-úhelník
- kružnice a kruh
- obvod a obsah rovinných útvarů

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací•
užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních i konstrukčních úlohách•
využívá poznatky o množinách všech bodů dané vlastnosti v konstrukčních úlohách•

Analytická geometrie
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky•
užívá pojmy: vektor a jeho umístění, souřadnice bodu, vektoru a
velikost vektoru

•

provádí operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru
reálným číslem, skalární součin vektorů)

•

užije grafickou interpretaci operací s vektory•
určí velikost úhlu dvou vektorů•
užije vlastnosti kolmých a kolineárních vektorů•
užije parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky a
směrnicový tvar rovnice přímky v rovině

•

určí polohové vztahy bodů a přímek v rovině a aplikuje je v
úlohách

•

určí metrické vlastnosti bodů a přímek v rovině a aplikuje je v
úlohách

•

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

•

Učivo
- souřadnice bodu
- souřadnice vektoru
- střed úsečky
- vzdálenost bodů
- operace s vektory
- přímka v rovině
- polohové vztahy bodů a přímek v rovině
- metrické vlastnosti bodů a přímek v rovině

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

Metody Postupy Formy práce
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky•
užívá pojmy: vektor a jeho umístění, souřadnice bodu, vektoru a velikost vektoru•
provádí operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů)•
užije grafickou interpretaci operací s vektory•
určí velikost úhlu dvou vektorů•
užije vlastnosti kolmých a kolineárních vektorů•
užije parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky a směrnicový tvar rovnice přímky v rovině•
určí polohové vztahy bodů a přímek v rovině a aplikuje je v úlohách•
určí metrické vlastnosti bodů a přímek v rovině a aplikuje je v úlohách•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací•

Kombinatorika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
řeší jednoduché kombinatorické úlohy úvahou (používá základní
kombinatorická pravidla)

•

užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací•
počítá s faktoriály a kombinačními čísly•
užívá poznatků z kombinatoriky při řešení úloh v reálných
situacích

•

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

•

Učivo
- faktoriál
- variace, permutace a kombinace bez opakování
- variace s opakováním
- počítání s faktoriály a kombinačními čísly
- slovní úlohy

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
řeší jednoduché kombinatorické úlohy úvahou (používá základní kombinatorická pravidla)•
užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací•
počítá s faktoriály a kombinačními čísly•
užívá poznatků z kombinatoriky při řešení úloh v reálných situacích•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací•

Pravděpodobnost v praktických úlohách
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
užívá pojmy: množina výsledků náhodného pokusu a nezávislost
jevů

•

určí pravděpodobnost náhodného jevu•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

•

Učivo
- množina výsledků náhodného pokusu, nezávislost jevů
- výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu
- aplikační úlohy

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

Metody Postupy Formy práce
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7.4.1  Matematika

Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
užívá pojmy: množina výsledků náhodného pokusu a nezávislost jevů•
určí pravděpodobnost náhodného jevu•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací•

Statistika v praktických úlohách
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
užívá a vysvětlí pojmy: statistický soubor, rozsah souboru,
statistická jednotka, statistický znak kvalitativní a kvantitativní,
hodnota znaku

•

sestaví tabulku četností•
graficky znázorní rozdělení četností•
určí charakteristiky polohy (aritmetický průměr, medián, modus,
percentil)

•

určí charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)•
čte a vyhodnotí statistické údaje v tabulkách, diagramech a
grafech

•

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

•

Učivo
- statistický soubor a jeho charakteristika
- charakteristiky polohy
- charakteristiky variability
- statistická data v grafech a tabulkách
- aplikační úlohy

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
užívá a vysvětlí pojmy: statistický soubor, rozsah souboru, statistická jednotka, statistický znak kvalitativní a kvantitativní, hodnota znaku•
sestaví tabulku četností•
graficky znázorní rozdělení četností•
určí charakteristiky polohy (aritmetický průměr, medián, modus, percentil)•
určí charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)•
čte a vyhodnotí statistické údaje v tabulkách, diagramech a grafech•
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací•

Opakování učiva z předchozích ročníků
Dotace učebního bloku: 22
Výsledky vzdělávání Učivo

- výrazy, mocniny
- rovnice lineární, kvadratické, nerovnice
- funkce lineární, kvadratická, lineární lomená, exponenciální,
logaritmická
- logaritmická a exponenciální rovnice
- aritmetická a geometrická posloupnost
- planimetrie a stereometrie
- goniometrické funkce 
- základní goniometrické rovnice
- užití sinové a kosinové věty
- vektorová algebra
- analytická geometrie přímky

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

Metody Postupy Formy práce
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7.4.2  Seminář z matematiky

Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení

Písemné práce
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání Učivo

- písemné práce a jejich rozbor

Komentář

Každé čtvrtletí jedna hodinová písemná práce a následně její hodinový rozbor.

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

7.4.2  Seminář z matematiky

1. ročník 2. ročník

0+1

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
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7.4.2  Seminář z matematiky

Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
0+1 týdně, P

Číslo a proměnná
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí operace s mocninami s racionálním exponentem a
odmocninami

•

provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy
obsahujícími mocniny a odmocniny

•

řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy, včetně
grafického znázornění

•

řeší kvadratické rovnice, nerovnice včetně grafického znázornění•
řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli•
vyjádří neznámou ze vzorce•
řeší jednoduché exponenciální rovnice•
řeší jednoduché logaritmické rovnice•
řeší slovní úlohy•

Učivo
- operace s reálnými čísly, absolutní hodnota
- algebraické výrazy
- množinové pojmy, intervaly
- mocniny a odmocniny
- lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy
- kvadratické rovnice, vztahy mezi kořeny a koeficienty
- kvadratické nerovnice
- slovní úlohy

Průřezová témata

Pochopení slovního zadání problému, jeho
řešení a následná prezentace výsledku.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí operace s mocninami s racionálním exponentem a odmocninami•
provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny•
řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy, včetně grafického znázornění•
řeší kvadratické rovnice, nerovnice včetně grafického znázornění•
řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli•
vyjádří neznámou ze vzorce•
řeší jednoduché exponenciální rovnice•
řeší jednoduché logaritmické rovnice•
řeší slovní úlohy•
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7.4.2  Seminář z matematiky

Učební osnovy

2. ročník

Funkce a její průběh
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, sestrojí jejich grafy a určí jejich
vlastnosti včetně monotonie a extrémů

•

určí průsečíky grafu funkce s osami souřadnic•
určí hodnoty proměnné pro dané funkční hodnoty•
přiřadí předpis funkce ke grafu a naopak•
sestrojí graf funkce dané předpisem pro zadané hodnoty•

Učivo
- pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf funkce
- funkce rostoucí, klesající
- funkce lineární, kvadratická, lineární lomená
- exponenciální a logaritmická funkce
- goniometrické funkce obecného úhlu
- základní goniometrické rovnice
 

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, sestrojí jejich grafy a určí jejich vlastnosti včetně monotonie a extrémů•
určí průsečíky grafu funkce s osami souřadnic•
určí hodnoty proměnné pro dané funkční hodnoty•
přiřadí předpis funkce ke grafu a naopak•
sestrojí graf funkce dané předpisem pro zadané hodnoty•

Geometrie
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
s použitím goniometrických funkcí určí ze zadaných údajů velikost
stran a úhlů v pravoúhlém a obecném trojúhelníku

•

používá vlastností a vztahů goniometrických funkcí k řešení vztahů
v rovinných i prostorových útvarech

•

řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů
zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání

•

užívá pojmy: vektor a jeho umístění, souřadnice bodu, vektoru a
velikost vektoru

•

určí velikost úhlu dvou vektorů•
užije parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky a
směrnicový tvar rovnice přímky v rovině

•

Učivo
- obvody a obsahy rovinných obrazců
- věta sinová a kosinová, řešení obecného trojúhelníka
- shodnost a podobnost trojúhelníků
- čtverec, kosočtverec, obdélník, rovnoběžník,lichoběžník, pravidelné
n-úhelníky, kruh
- povrchy a objemy těles
- parametrické vyjádření přímky v rovině
- obecná rovnice přímky
- směrnicový tvar rovnice přímky, směrnice 
- vzdálenost bodu od přímky v rovině
- odchylka dvou přímek, kolmost dvou přímek

Průřezová témata

Využití znalosti základních rovinných a
prostorových útvarů a představivosti k řešení
problémů všedního života.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
s použitím goniometrických funkcí určí ze zadaných údajů velikost stran a úhlů v pravoúhlém a obecném trojúhelníku•
používá vlastností a vztahů goniometrických funkcí k řešení vztahů v rovinných i prostorových útvarech•
řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání•
užívá pojmy: vektor a jeho umístění, souřadnice bodu, vektoru a velikost vektoru•
určí velikost úhlu dvou vektorů•
užije parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky a směrnicový tvar rovnice přímky v rovině•
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7.4.2  Seminář z matematiky

Učební osnovy

2. ročník

Posloupnosti
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
pozná aritmetickou posloupnost a určí její vlastnosti•
pozná geometrickou posloupnost a určí její vlastnosti•
užívá poznatků o posloupnostech při řešení úloh v reálných
situacích zejména ve vztahu k oboru vzdělání

•

používá pojmy finanční matematiky: změny cen zboží, směna
peněz, danění, úrok, úročení, jednoduché úrokování, spoření,
úvěry, splátky úvěrů

•

provádí výpočty finančních záležitostí; změny cen zboží, směna
peněz, danění, úrok, jednoduché úrokování, spoření, úvěry,
splátky úvěrů

•

Učivo
- aritmetická posloupnost
- geometrická posloupnost
- užití posloupností v praktických úlohách

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pozná aritmetickou posloupnost a určí její vlastnosti•
pozná geometrickou posloupnost a určí její vlastnosti•
užívá poznatků o posloupnostech při řešení úloh v reálných situacích zejména ve vztahu k oboru vzdělání•
používá pojmy finanční matematiky: změny cen zboží, směna peněz, danění, úrok, úročení, jednoduché úrokování, spoření, úvěry, splátky
úvěrů

•

provádí výpočty finančních záležitostí; změny cen zboží, směna peněz, danění, úrok, jednoduché úrokování, spoření, úvěry, splátky úvěrů•

Práce s daty, kombinatorika a pravděpodobnost
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
řeší jednoduché kombinatorické úlohy úvahou (používá základní
kombinatorická pravidla)

•

užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací•
počítá s faktoriály a kombinačními čísly•
užívá poznatků z kombinatoriky při řešení úloh v reálných
situacích

•

určí pravděpodobnost náhodného jevu•
určí charakteristiky polohy (aritmetický průměr, medián, modus,
percentil)

•

určí charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)•
čte a vyhodnotí statistické údaje v tabulkách, diagramech a
grafech

•

Učivo
- variace, permutace, kombinace bez opakování
- pravděpodobnost náhodného jevu 
- tabulky, diagramy a grafy se statistickými údaji

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:

Metody Postupy Formy práce
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
řeší jednoduché kombinatorické úlohy úvahou (používá základní kombinatorická pravidla)•
užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací•
počítá s faktoriály a kombinačními čísly•
užívá poznatků z kombinatoriky při řešení úloh v reálných situacích•
určí pravděpodobnost náhodného jevu•
určí charakteristiky polohy (aritmetický průměr, medián, modus, percentil)•
určí charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)•
čte a vyhodnotí statistické údaje v tabulkách, diagramech a grafech•

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

2 1+1

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.

7.5  Estetické vzdělávání
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  běžná nebo multimediální učebna

Metody výuky:

slovní

    •  vysvětlování učiva

    •  přednáška

    •  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

1. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

1. ročník

RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat

k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP

Nejstarší literatury světa
Dotace učebního bloku: 10
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•

Učivo
Vývoj literatury v kulturních a historických souvislostech
- nejstarší literární památky
- Bible
- antická kultura
Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého,   v tradiční i mediální podobě.
Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace textu,
tvořivé činnosti

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

1. ročník

Středověká literatura u nás a ve světě
Dotace učebního bloku: 10
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•

Učivo
Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických
souvislostech
- středověká literatura ve světě (hrdinská a rytířská epika, dvorská
lyrika)
- středověká literatura u nás (počátky našeho písemnictví,
společenská kritika v době předhusitské, Jan Hus, Petr Chelčický)
Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace
textu,tvořivé činnosti

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•

Humanismus a renesance ve světové a české literatuře
Dotace učebního bloku: 10
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•

Učivo
Humanismus a renesance
- v italské, francouzské, anglické a španělské literatuře
- český humanismus - latinský a národní
- světový význam J. A. Komenského
Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě.
Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace textu,
tvořivé činnosti

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•

České národní obrození
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•

Učivo
České národní obrození
- I. a II. fáze národního obrození
- osobnosti NO - J. Dobrovský, J. Jungmann, F. Palacký...)
- počátky novočeského divadla
Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace textu,
tvořivé činnosti

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

1. ročník

Romantismus ve světové a české literatuře
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•

Učivo
Romantismus
- v anglické, francouzské, ruské literatuře (A.S.Puškin, V. Hugo atd.)
- v české literatuře (K.H.Mácha, K.J.Erben, J.K.Tyl)
Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace textu,
tvořivé činnosti
Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě.

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•

Český a světový realismus, literatura na přelomu století
Dotace učebního bloku: 10
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•

Učivo
Realismus
- v anglické, francouzské, ruské literatuře (Ch. Dickens, H.de Balzac,
L.N.Tolstoj)
- počátky realismu v české literatuře  (B.Němcová, K.H.Borovský)
- český realismus v poezii, próze i dramatu (májovci, ruchovci,
lumírovci, A. Jirásek)
Literatura na přelomu století
- "prokletí básníci"
-  generace buřičů
Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě.
Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace textu,
tvořivé činnosti

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•

Kultura
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v nabídce kulturních institucí•

Učivo
Kulturní instituce v ČR a v regionu
Ochrana a využívání kulturních hodnot

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:

Německý jazyk I.

1. ročník
Ausbildung

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
orientuje se v nabídce kulturních institucí•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

prezentaceBožena Němcová -

život

•

prezentaceBožena Němcová - dílo•

prezentaceKarel Havlíček

Borovský

•

Pomůcky
učebniceV. Prokop: Dějiny

literatury od starověku

do počátku 19. století

•

učebniceV. Prokop: Literatura

19. a počátku 20. století

(od romantiků po

buřiče)

•

učebniceV. Prokop: Čítanka

pro Dějiny literatury

od starověku do

počátku 19. století

•

učebniceV. Prokop: Čítanka

pro literaturu 19. a

počátku 20. století

•
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
1+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat

k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

2. ročník

Česká a světová poezie mezi světovými válkami
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

•

samostatně vyhledává informace v této oblasti•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

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•

Učivo
 Vývoj literatury v kulturních a historických souvislostech:
 Česká a světová poezie mezi válkami
       - umělecké a básnické proudy 20. a 30. let
       - představitelé jednotlivých proudů (J. Wolker, J. Seifert, V.
Nezval atd.)
 Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace textu,
tvořivé činnosti

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období•
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•
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

2. ročník

Česká próza mezi válkami
Dotace učebního bloku: 12
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•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

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•

Učivo
Tematická různorodost české prózy mezi válkami
- 1. světová válka v české literatuře (J. Hašek, legionářská literatura)
- demokratický proud (K.Čapek, V. Vančura, K. Poláček atd.)
- sociálně orientovaná próza (I. Olbracht atd)
Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého,   v tradiční i mediální podobě.
Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace textu,
tvořivé činnosti

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období•
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•
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

2. ročník

České drama mezi válkami
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

•

samostatně vyhledává informace v této oblasti•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

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•

Učivo
Moderní avantgardní divadlo
- Osvobozené divadlo (J. Voskovec, J. Werich, J. Ježek)
- D 34 (E. F. Burian)
Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého,   v tradiční i mediální podobě.
Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace textu,
tvořivé činnosti

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období•
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•
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

2. ročník

Světová literatura 1. poloviny 20. století
Dotace učebního bloku: 12
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•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

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•

Učivo
Světová literatura 1. poloviny 20. století
- francouzská, německá, anglická, americká, ruská literatura
Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého,   v tradiční i mediální podobě.
Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace textu,
tvořivé činnosti

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období•
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•

 106
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 3.2.0



Gastronomie  - verze 4.
Verze: č. j. 1330/2011 , Datum: 6. 2. 2019, Platnost: od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem ve změnách ze
dne 28.6. 2019
RVP 65-41-L/51 Gastronomie

7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

2. ročník

Česká literatura po 2. světové válce
Dotace učebního bloku: 15
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•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

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•

Učivo
Česká literatura po 2. světové válce až do současnosti
- 2. světová válka v české literatuře (J. Drda, J. Otčenášek, N. Frýd
atd.)
- nástup mladé generace v  60. letech  20. století  (J. Škvorecký,  L.
Fuks,  V. Páral,  B. Hrabal atd.)
- česká literatura po roce 1968
- česká literatura po roce 1989 až do současnosti
Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého,   v tradiční i mediální podobě.
Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace textu,
tvořivé činnosti

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období•
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•
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7.5.1  Literatura a kultura

Učební osnovy

2. ročník

Světová literatura 2. poloviny 20. století
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•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období

•

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•

Učivo
Světová literatura 2. poloviny 20. století
- hlavní představitelé (J. Kerouac, A. Ginsberg, L. Ferlinghetti atd.)
Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového,
současného i minulého,   v tradiční i mediální podobě.
Četba a interpretace literárního textu, metody interpretace textu,
tvořivé činnosti

Průřezová témata

Úloha literárního díla v demokratické
společnosti.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období•
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•

Kultura
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území•
popíše vhodné společenské chování v dané situaci•

Učivo
Společenská kultura - principy a normy kuturního chování,
společenská výchova
Kultura bydlení a odívání
Funkce reklamy a propagačních prostředků a její vliv na životní styl

Průřezová témata

Naučit se toleranci na základě poznání naší
kultury a kultury jiných zemí.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Základní etické kategorie

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce
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7.6  Vzdělávání pro zdraví

Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území•
popíše vhodné společenské chování v dané situaci•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

prezentaceŽivot a dílo Karla

Čapka

•

Pomůcky
učebniceV. Prokop: Přehled

české literatury 20.

století

•

učebniceV. Prokop: Čítanka

pro Přehled české

literatury 20. století

•

učebniceV. Prokop: Přehled

světové literatury 20.

století

•

učebniceV. Prokop: Čítanka

pro Přehled světové

literatury 20. století

•

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;

7.6  Vzdělávání pro zdraví
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

− 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

2 2

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
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

1. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu
RVP

Zdravý životní styl
Dotace učebního bloku: 60
Výsledky vzdělávání

Žák:
zdůvodní význam zdravého životního stylu•
dovede uvědoměle zlepšovat svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a kloubní pohyblivost aj.

•

navrhne a zdůvodní vhodný vlastní režim zdravého způsobu života•
dovede posoudit biologické, psychické, estetické a sociální účinky
pohybových činností

•

Učivo
Tělesná výchova
- svalová síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, koordinace, ohebnost,
rozsah pohybu v kloubech, rovnováha
- pohybové aktivity (např. gymnastika, atletika, tanec, úpoly,
sportovní hry)
- turistika a pobyt v přírodě (např. i lyžování, bruslení, plavání aj
podle zájmu žáků a možností školy)
- životní prostředí
- regenerace
- testování tělesné zdatnosti

Průřezová témata

Směřování žáků k odpovědnému vztahu k
prostředí, ve kterém žijí.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

1. ročník
Sport

Učební praxe

Výroba a odbyt v gastronomii

Metody Postupy Formy práce
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
zdůvodní význam zdravého životního stylu•
dovede uvědoměle zlepšovat svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a kloubní pohyblivost aj.•
navrhne a zdůvodní vhodný vlastní režim zdravého způsobu života•
dovede posoudit biologické, psychické, estetické a sociální účinky pohybových činností•

Bezpečí člověka
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše rizikové faktory•
dodržuje pravidla bezpečnosti při pohybových aktivitách•
poskytuje první pomoc sobě a jiným•
kriticky posoudí mediální informace týkající se péče o zdraví•

Učivo
- rizikové faktory
- úrazová prevence
- zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných
událostí
- první pomoc

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
popíše rizikové faktory•
dodržuje pravidla bezpečnosti při pohybových aktivitách•
poskytuje první pomoc sobě a jiným•
kriticky posoudí mediální informace týkající se péče o zdraví•

2. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu
RVP
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7.6.1  Tělesná výchova

Učební osnovy

2. ročník

Zdravý životní styl
Dotace učebního bloku: 56
Výsledky vzdělávání

Žák:
objasní vliv tělesných cvičení na funkci jednotlivých orgánů a
soustav a důsledky pohybové nedostatečnosti pro organismus

•

osvojil si zásady správného držení těla a chůze•
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních
sil, i vzhledem k sedavému způsobu života a požadavkům
budoucího povolání; osvojil si různé způsoby relaxace

•

ověří intenzitu a objem tělesného zatížení měřením (SF, DF),
popíše důsledky snižování a zvyšování zátěže

•

Učivo
Tělesná výchova
- poznatky o kosterní, svalové, kardiovaskulární, dýchací aj.
soustavě
- svalová síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, koordinace, ohebnost,
rozsah pohybu v kloubech, rovnováha
- pohybové aktivity (např. gymnastika, atletika, tanec, úpoly,
sportovní hry)
- turistika a pobyt v přírodě (např. i lyžování, bruslení, plavání aj
podle zájmu žáků a možností školy)
- kompenzace neuropsychické i fyzické zátěže
- testování tělesné zdatnosti
Racionální výživa

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

Německý jazyk I.

2. ročník
Am Wochenende

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
objasní vliv tělesných cvičení na funkci jednotlivých orgánů a soustav a důsledky pohybové nedostatečnosti pro organismus•
osvojil si zásady správného držení těla a chůze•
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, i vzhledem k sedavému způsobu života a požadavkům budoucího
povolání; osvojil si různé způsoby relaxace

•

ověří intenzitu a objem tělesného zatížení měřením (SF, DF), popíše důsledky snižování a zvyšování zátěže•

Kvalita mezilidských vztahů
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
komunikuje při pohybových činnostech•
spolupracuje s vrstevníky v proměnlivých situacích v týmu, řeší
problémy a rozhoduje

•

Učivo
- komunikace
- sociální soudržnost

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

Učební praxe

2. ročník
Služby v ubytovacích střediscích

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
komunikuje při pohybových činnostech•
spolupracuje s vrstevníky v proměnlivých situacích v týmu, řeší problémy a rozhoduje•
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7.6.2  Zdravověda

Učební osnovy

2. ročník

Zdravotní tělesná výchova
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
volí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví

•

je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat
osobního zlepšování z nabídky pohybových aktivit

•

Učivo
(podle doporučení lékaře)
- speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
- pohybové aktivity prospěšné zdravému tělesnému rozvoji
- kontraindikované pohybové aktivity

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
volí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše svého
zdraví

•

je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat osobního zlepšování z nabídky pohybových aktivit•

7.6.2  Zdravověda

1. ročník 2. ročník

0+1

2. ročník
0+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• Komunikativní kompetence

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP
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7.6.2  Zdravověda

Učební osnovy

2. ročník

Úvod
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
zdůvodní význam zdravého životního stylu•
popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a
životů obyvatel

•

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zdůvodní význam zdravého životního stylu•
popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů obyvatel•

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
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7.6.2  Zdravověda

Učební osnovy

2. ročník

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

•

navrhne a zdůvodní vhodný vlastní režim zdravého způsobu života•

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
navrhne a zdůvodní vhodný vlastní režim zdravého způsobu života•

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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

•
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7.6.2  Zdravověda

Učební osnovy

2. ročník

Partnerské vztahy
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení stresových
a konfliktních situací

•

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací•
diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných partnerech a o odpovědném přístupu  k pohlavnímu životu•

Sociálně patologické jevy
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci
lidského organismu jako celku

•

zdůvodní význam zdravého životního stylu•
dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení stresových
a konfliktních situací

•

objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit
svoje zdraví

•

diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o
vhodných partnerech a o odpovědném přístupu  k pohlavnímu
životu

•

kriticky hodnotí mediální obraz krásy lidského těla a komerční
reklamu; dovede posoudit prospěšné možnosti kultivace a
estetizace svého vzhledu

•

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako celku•
zdůvodní význam zdravého životního stylu•
dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací•
objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit svoje zdraví•
diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných partnerech a o odpovědném přístupu  k pohlavnímu životu•
kriticky hodnotí mediální obraz krásy lidského těla a komerční reklamu; dovede posoudit prospěšné možnosti kultivace a estetizace svého
vzhledu

•
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7.7  Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Učební osnovy

2. ročník

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů obyvatel•
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na ně reagovat•

První pomoc
Dotace učebního bloku: 5
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: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•

Charakteristika oblasti
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky

informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

Vzdělávání v nástavbovém studiu navazuje na požadavky vymezené pro tuto oblast v RVP pro tříleté obory

vzdělání s výučním listem kategorie H a na reálné dovednosti žáků. Žáci si prohloubí osvojené dovednosti, naučí

se používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým

vybavením (včetně specifického programového vybavení používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze

stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl

efektivně komunikovat pomocí Internetu a pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních

a komunikačních technologií), tj. vyhledávat informace, ověřovat jejich pravdivost a úplnost a dále je

7.7  Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

zpracovávat. Z důvodu provázanosti témat a návaznosti na předchozí vzdělávání se budou jednotlivé tematické

celky prolínat a cyklicky opakovat tak, aby žáci přecházeli k náročnějším tématům a úkolům.

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit podle aktuálních vzdělávacích

potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií a

specifika oboru, v němž je žák připravován.

7.7.1  Informatika

1. ročník 2. ročník

0+2 0+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
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
0+2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií
RVP

Základy informatiky a teorie informace
Dotace učebního bloku: 6
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: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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)

•

Technické vybavení počítačů
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)

•

Učivo
Komponenty PC, jejich funkce a základní parametry
Princip fungování počítače, hodnocení výkonu počítače
 

Průřezová témata

Seznámení žáků se základními pojmy -
oblast hardware.

Informační a komunikační technologie

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

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)•

Operační systém a jeho funkce
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

•

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)
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: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•

 121
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 3.2.0



Gastronomie  - verze 4.
Verze: č. j. 1330/2011 , Datum: 6. 2. 2019, Platnost: od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem ve změnách ze
dne 28.6. 2019
RVP 65-41-L/51 Gastronomie

7.7.1  Informatika

Učební osnovy

1. ročník

Počítačová síť
Dotace učebního bloku: 7
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

•

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
Opakování - 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
Praktické úkoly - práce v lokální síti
Síť Internet, informační zdroje
Elektronická pošta (klient, webové rozhraní, uživatelské nastavení)

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
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•

Aplikační software - textový procesor MS Word
Dotace učebního bloku: 15
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
Word - opakování a procvičování základů práce
Styly
Revize
Šablony a jejich využití
Vkládání a editace objektů
Tabulky
Hromadná korespondence
Vygenerování obsahu
Editor rovnic
Makra
Export a import dat
Praktická cvičení - příklady z oboru
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Žák zvládne základy práce s MS Word a
dokáže využívat program ve své profesi.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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

•

MS Excel
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití

•

správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem  s ohledem
na jejich další uživatele

•

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
Struktura tabulek a typy dat
Absolutní a relativní odkazy
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
Kontingenční tabulka
Export a import dat
Propojení s dalšími aplikacemi
Tvorba makra
Řešení praktických příkladů z oboru

Průřezová témata

Dokáže využít tabulkový procesor v praxi

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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

•

zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití•
správně interpretuje získané informace a výsledky jejich zpracování následně prezentuje vhodným způsobem  s ohledem na jejich další
uživatele

•

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)

•
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

1. ročník

Databáze
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Žák:
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

•

zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití

•

správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem  s ohledem
na jejich další uživatele

•

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

Dokáže pracovat se základními objekty
databáze

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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

•

zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití•
správně interpretuje získané informace a výsledky jejich zpracování následně prezentuje vhodným způsobem  s ohledem na jejich další
uživatele

•

ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace, vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro tisk, tisk)•

2. ročník
0+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
RVP

• mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu

práce
RVP

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi
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7.7.1  Informatika

Učební osnovy

2. ročník

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií
RVP

• rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových

aplikací
RVP

• využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
RVP

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

Opakování učiva 1. ročníku
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
používá běžné základní a aplikační programové vybavení
(aplikace dodávané s operačním systémem, dále pracuje zejména
s aplikacemi tvořícími tzv. kancelářský SW jako celkem)

•

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

•

orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje,
vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále je zpracovává

•

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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
používá běžné základní a aplikační programové vybavení (aplikace dodávané s operačním systémem, dále pracuje zejména s aplikacemi
tvořícími tzv. kancelářský SW jako celkem)

•

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•
orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále je zpracovává•
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Učební osnovy

2. ročník

Počítačová grafika
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové
vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje

•

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: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje•
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•

Člověk, společnost a počítačové technologie
Dotace učebního bloku: 3
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

•

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: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•
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Učební osnovy

2. ročník

Multimédia
Dotace učebního bloku: 2
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.)

•

zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití

•

Učivo
Pojem multimédia
Pojmy kodek, encoder a decoder
Formáty zvukových souborů a videosouborů
Princip komprese zvuku a videa
Editor zvukových soborů
Programy pro střih videa

Průřezová témata

Význam multimédií jako informačního zdroje.
Mediální gramotnost žáků.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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.)

•

zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití•

Aplikační software - Prezentace
Dotace učebního bloku: 11
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

Průřezová témata

Vytváření a úprava multimediální
prezentace.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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.)

•
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Učební osnovy

2. ročník

Webová prezentace
Dotace učebního bloku: 3
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:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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

•

Další aplikační programové vybavení
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní
oblasti

•

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: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce
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7.8  Odborné vzdělávání

Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní oblasti•
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.)•

Charakteristika oblasti
Odborné vzdělávání se zaměřuje na oblasti - ekonomika, účetnictví, management, marketing, výroba a odbyt v

gastronomii, hotelový provoz a učební praxi.

 Cílem vzdělávání předmětu ekonomika je poskytnout žákům základní odborné znalosti, které jim umožní

efektivní jednání a hospodárné chování domácností i organizací.

Žáci si osvojí základní ekonomické pojmy,  aby jim porozuměli a uměli je správně používat. Žáci se naučí

orientovat se v oblasti tržní ekonomiky, ekonomických souvislostech a osvojí si ekonomický způsob myšlení.

Poznají fungování národního hospodářství, hospodářské politiky, finančních trhů. Žáci jsou připravováni na

možnost samostatného podnikání v oboru. Získají poznatky o možnostech podnikání v oboru a o povinnostech

podnikatele. Získávají základní znalosti o hospodaření podniku, financování a daňové soustavě. Naučí se

vypočítat odpisy, hospodářský výsledek, kalkulovat ceny jídel a nápojů.

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 pochopení účetního systému a na zachycení hospodářských skutečností.

Žáci si osvojí dovednost účtování běžných účetních případů na účtech a současně budou uvedení do

problematiky daňových podkladů.

Předmět je zaměřen na získání základních poznatků, které umožňují operativní přizpůsobení v měnících se

ekonomických podmínkách.

Vyučovací předmět management a marketing žáky seznamuje se základními funkcemi managera a s

marketingovým přístupem 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.

 Okruhy výroby pokrmů a odbytu rozšířuje poznatky z předchozího studia v oblastech hygieny, výživy, činnosti a

organizace práce výrobního a odbytového střediska. Důraz je kladen na uplatňování zásad racionální výživy

spojené se zdravým životním stylem a na sledování trendů ve stravování. Žáci si rozšíří poznatky o léčebné

výživě a o alternativních způsobech stravování a stravování cizinců podle významných etnik.

Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí ve smyslu šetrného nakládání s vodou, energiemi, nakládání s

odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven i k vytváření příjemného pracovního

prostředí. Součástí vzdělávání jsou sociálně psychologické, komunikační, ekonomické, ekologické a etické

aspekty provozních činností.

Cílem předmětu hotelový provoz je seznámení žáků s hotelovým a restauračním provozem. Učivo je zaměřeno

na získávání vědomostí v oblasti práce, řízení, plánování a vybavení v těchto provozech. Žáci se seznamují s

pracovní náplní jednotlivých profesí zaměstnanců ubytovacích a restauračních zařízení. Orientují se ve struktuře

hotelových služeb a zařazení ubytovacích zařízení do kategorií. Předmět hotelový provoz se zabývá zásadami

spolupráce mezi ubytovacím zařízením a cestovními kancelářemi. Žáci se v předmětu naučí zařazovat

pohostinská zařízení do kategorií, podle druhu a úrovně poskytovaných služeb a poznají rozdíly mezi

jednotlivými gastronomickými akcemi. Součástí vzdělávání jsou sociálně psychologické, komunikační,

ekonomické, ekologické a etické aspekty provozních činností. Těžiště je v řešení praktických provozních situací.

Předmět učební praxe praktickým způsobem rozvíjí předmět ekonomiky, výroby a odbytu v gastronomii a

v hotelovém provozu. Tento předmět uvede žáky do současné problematiky moderní gastronomie. Současná

gastronomie podléhá určitým trendům, vývoji nebo jsou výjimečné svou specifikou, volbou surovin a

technologickou úpravou. Cílem je poukázat na nové formy a trendy v gastronomii, které jsou zaměřeny nejen na

technologii, ale i volbu vhodných surovin, jejich zpracování a využití při přípravě pokrmů, nápojů, až po způsob

nabídky a podávání. Učivo bude realizováno formou exkurzí a přednášek dle daných témat.

7.8  Odborné vzdělávání
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

7.8.1  Ekonomika

1. ročník 2. ročník

1+1 1+1

Charakteristika předmětu
Okruh ekonomika a podnikání navazuje na předchozí studium a rozšiřuje okruh ekonomického vzdělávání z RVP

pro tříleté obory vzdělání s výučním listem, kdy žáci již získali základy ekonomického myšlení a obchodně-

podnikatelských aktivit, zorientovali se v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství a v právních

aspektech obchodně-podnikatelských vztahů.

Obsah tohoto okruhu vysvětlí především ekonomiku podniku a její aplikaci na obor.

Objasní učivo o majetku podniku, podnikových činnostech a zásadách hospodaření. Součástí je učivo

o marketingu a podnikovém managementu s využitím jejich nástrojů při operativním i strategickém řízení

provozu ve službách cestovního ruchu. Neméně důležitá je znalost fungování finančního trhu národního

hospodářství a Evropské unie. Žáci aplikují osvojené poznatků v oboru a při uplatňování podnikatelské etiky.

Obsahový okruh je úzce propojen s průřezovým tématem člověk a svět práce a s prohlubováním znalostí a s

aplikací poznatků z oblasti vzdělávání k finanční gramotnosti.

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

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení

Člověk a svět práce

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
1+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
RVP

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
RVP

• mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu

práce
RVP

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

1. ročník

RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• Matematická a finanční gramotnost

• aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích

včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
RVP

• rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a

ekonomické údaje
RVP

• zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní

situace, být finančně gramotní
RVP

• orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní

rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

Učební osnovy

1. ročník

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
RVP

Odborné kompetence
• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách hotelů a dalších podniků a institucí

cestovního ruchu
RVP

• vedli podnikovou administrativu, evidovali pohyb majetku, surovin, výrobků a služeb,

sledovali finanční toky
RVP

• kalkulovali ceny výrobků a služeb
RVP

• orientovali se v pracovně právní problematice
RVP

• znali způsob zabezpečení hlavní činnosti oběžným i dlouhodobým majetkem
RVP

• orientovali se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb, zabezpečovali

jejich odbyt
RVP

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
RVP

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

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

ohodnocení
RVP

• 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
RVP

• efektivně hospodařili s finančními prostředky
RVP

Základní ekonomické pojmy
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání Učivo

Úvod do ekonomiky
Teorie potřeb
Hospodářský proces
Ekonomické systémy
Tržní ekonomika

Průřezová témata

Výroba, kapitál, práse, dělba práce,
nominální a reálná mzda.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

1. ročník

Podnikání
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v právních formách podnikání v ČR a EU a
charakterizuje základní znaky

•

konkretizuje vhodné právní formy podnikání ve svém oboru•
uvede základní povinnosti podnikatele vůči státu•
vyhledá potřebné informace v příslušných legislativních normách•
na příkladech uvede způsoby řešení běžných právních situací v
oboru

•

Učivo
Podstata podnikání
Legislativa podnikání
Povinnosti podnikatele vůči státu
Živnosti
Obchodní společnosti a družstva

Průřezová témata

Postavení majitele v podniku. Právní formy
podnikání.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

1. ročník
Arbeitswelt

Hotelový provoz

Organizace hotelu
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení
Podnikatelská činnost ve stravovacím
provozu

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
orientuje se v právních formách podnikání v ČR a EU a charakterizuje základní znaky•
konkretizuje vhodné právní formy podnikání ve svém oboru•
uvede základní povinnosti podnikatele vůči státu•
vyhledá potřebné informace v příslušných legislativních normách•
na příkladech uvede způsoby řešení běžných právních situací v oboru•

Činnosti podniku
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Žák:
sestaví podnikatelský záměr•
charakterizuje obsah a průběh příslušné hlavní činnosti•
rozliší základní druhy oběžného a dlouhodobého majetku•
uvede postup při pořizování zásob, základní propočty spotřeby a
optimalizace zásob a nákupu a správně interpretuje výsledky

•

provádí výpočty odpisů, efektivnosti investic•
vysvětlí dodací a platební podmínky•
orientuje se v právní úpravě obchodně - závazkových vztahů•

Učivo
Majetek podniku
Hospodaření s dlouhodobým majetkem, odpisy
Zásobování
Hlavní činnosti podniku společného stravování
Způsoby placení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Účetnictví

1. ročník
Majetek a zdroje financování

přesahy z učebních bloků:

Hotelový provoz

1. ročník
Organizace hotelu
Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení
Podnikatelská činnost ve stravovacím
provozu

2. ročník
Organizační struktura v hotelovém
průmyslu, pracovníci v ubytovacích
provozech

Management a marketing

1. ročník
Plánování
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestaví podnikatelský záměr•
charakterizuje obsah a průběh příslušné hlavní činnosti•
rozliší základní druhy oběžného a dlouhodobého majetku•
uvede postup při pořizování zásob, základní propočty spotřeby a optimalizace zásob a nákupu a správně interpretuje výsledky•
provádí výpočty odpisů, efektivnosti investic•
vysvětlí dodací a platební podmínky•
orientuje se v právní úpravě obchodně - závazkových vztahů•

Pracovně právní vztahy
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede, jak postupovat při uznávání kvalifikací občanů EU•
uvede možnosti získávání zaměstnanců a jejich výběr•
orientuje se v právech a povinnostech zaměstnance a
zaměstnavatele

•

vyhledá příslušnou právní úpravu v zákoníku práce•
provádí mzdové výpočty s využitím poznatků o zákonné úpravě
mezd a dalších podkladů

•

orientuje se v problematice daní z příjmu, sociálního a zdravotního
pojištění

•

Učivo
Zaměstnanci
Plánování, získávání, výběr zaměstnanců
Pracovní právo
Odměňování zaměstnanců
Sociální a zdravotní pojištění 

Průřezová témata

Pracovně právní vztahy, odměňování
zaměstnanců.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Management a marketing

1. ročník
Vedení lidí a motivace

přesahy z učebních bloků:

Hotelový provoz

1. ročník
Organizační struktura v restauračním
průmyslu
Pracovníci ve stravovacích provozech

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uvede, jak postupovat při uznávání kvalifikací občanů EU•
uvede možnosti získávání zaměstnanců a jejich výběr•
orientuje se v právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele•
vyhledá příslušnou právní úpravu v zákoníku práce•
provádí mzdové výpočty s využitím poznatků o zákonné úpravě mezd a dalších podkladů•
orientuje se v problematice daní z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění•

Hospodaření podniku
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí jednoduché výpočty spojené se snižováním nákladů a
zvyšováním tržeb

•

orientuje se v možnostech financování činnosti podniku•
vypočte výsledek hospodaření, charakterizuje dopad zisku nebo
ztráty na finanční situaci podniku

•

Učivo
Náklady a jejich členění, možnosti snižování nákladů
Výnosy a jejich členění, možnosti zvyšování výnosů
Hospodářský výsledek
Finanční řízení
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

1. ročník

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

Hotelový provoz

1. ročník
Podnikatelská činnost ve stravovacím
provozu

2. ročník
Organizační struktura v hotelovém
průmyslu, pracovníci v ubytovacích
provozech

Učební praxe

1. ročník
Výroba a odbyt v gastronomii

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí jednoduché výpočty spojené se snižováním nákladů a zvyšováním tržeb•
orientuje se v možnostech financování činnosti podniku•
vypočte výsledek hospodaření, charakterizuje dopad zisku nebo ztráty na finanční situaci podniku•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

učebniceEkonomie – stručný

přehled, Jena

Švarcová, CEED 2011

•

prezentaceZaložení živností•

prezentaceOdpisy dlouhodobého

majetku

•

Pomůcky
učebniceZáklady ekonomiky

pro SŠ a vyšší hotelové

školy, Jana Kočí,

Lenka Šamšová,

Fortuna 2009

•

učebniceEkonomika nejen k

maturitě - Obecná

ekonomika,Jaroslav

Zlámal, Zdeněk

Mendl,ComputerMedi

•

učebnicePodnikání v hotelnictví

a gastronomii pro SŠ a

vyšší hotelové školy,

František Smetana,

Eva Krátká, Fortuna

2009

•

učebniceEkonomika nejen k

maturitě – Ekonomika

podniku ,Jaroslav

Zlámal, Zdeněk Mendl,

ComputerMedia 2007

•

prezentaceMzda, složky mzdy•
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
1+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
RVP

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
RVP

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

2. ročník

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• Matematická a finanční gramotnost

• aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích

včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
RVP

• rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a

ekonomické údaje
RVP

• zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní

situace, být finančně gramotní
RVP

• orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní

rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
RVP

Odborné kompetence
• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách hotelů a dalších podniků a institucí

cestovního ruchu
RVP

• využívali ekonomické informace k řízení provozních úseků, znali způsoby vyhodnocování

výsledků hospodaření
RVP

• znali principy fungování trhu EU a způsoby podnikání v EU
RVP
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

2. ročník

Daňová soustava a zákonné pojištění
Dotace učebního bloku: 24
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje se základními daňovými pojmy•
odliší princip přímých a nepřímých daní•
vypočte DPH•
vysvětlí princip vedení daňové evidence•
vypočte daň z příjmů právnických a fyzických osob•

Učivo
Základní daňové pojmy
Daňová soustava ČR
Přímé daně
Nepřímé daně
Zákonné pojištění
Daňová evidence

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pracuje se základními daňovými pojmy•
odliší princip přímých a nepřímých daní•
vypočte DPH•
vysvětlí princip vedení daňové evidence•
vypočte daň z příjmů právnických a fyzických osob•

Finanční trh
Dotace učebního bloku: 24
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí princip fungování finančního trhu•
komunikuje s bankou pomocí přímého bankovnictví•
vysvětlí úrokové sazby a RPSN•
uvede způsob získání úvěru•
orientuje se v nabídce pojistných produktů s ohledem na potřeby•

Učivo
Charakteristika finančního trhu
Bankovnictví
Pojišťovnictví
Peněžní a kapitálové trhy
 

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí princip fungování finančního trhu•
komunikuje s bankou pomocí přímého bankovnictví•
vysvětlí úrokové sazby a RPSN•
uvede způsob získání úvěru•
orientuje se v nabídce pojistných produktů s ohledem na potřeby•
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7.8.1  Ekonomika

Učební osnovy

2. ročník

Národní hospodářství
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede příklady vazby cestovního ruchu na další odvětví národního
hospodářství

•

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

•

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
Struktura národního hospodářství
Makroekonomické ukazatele
Hospodářská politika
Státní rozpočet
EU a národní hospodářství ČR

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uvede příklady vazby cestovního ruchu na další odvětví národního hospodářství•
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•
na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje státního rozpočtu•
uvede vliv jednotného trhu EU na národní hospodářství, zejména z pohledu odstraňování barier obchodu a služeb•

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

učebniceEkonomie – stručný

přehled, Jena

Švarcová, CEED 2011

•

učebniceMakroekonomie a

Hospodářská politika

státu pro SŠ a vyšší

hotelové školy, Irena

Králová, Fortuna 2010

•

učebniceEkonomika nejen k

maturitě - Obecná

ekonomika,Jaroslav

Zlámal, Zdeněk Mendl,

ComputerMedia 2007

•

učebniceZáklady ekonomiky

pro SŠ a vyšší hotelové

školy, Jana Kočí,

Lenka Šamšová,

Fortuna 2009

•
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

7.8.2  Účetnictví

1. ročník 2. ročník

1+1 1+1

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

1. ročník
1+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
RVP

• mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu

práce
RVP

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

1. ročník

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• Komunikativní kompetence

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

Úvod do účetnictví
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí podstatu účetnictví a jeho úlohu při řízení podniku•

Učivo
Pojem, předmět a význam účetnictví
Právní úprava účetnictví, účetní soustavy
Zásady vedení účetnictví

Průřezová témata

Získání znalostí o předpokladech vedení
účetnictví a vzájemné souvislosti s právními
předpisy.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí podstatu účetnictví a jeho úlohu při řízení podniku•

Účetní dokumentace
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
připraví doklady k zaúčtování, účtuje podle dokladů•

Učivo
Účetní doklady, pojem, význam,
Účetní doklady, členění
Náležitosti účetních dokladů
Vyhotovování účetních dokladů
Opravy účetních dokladů
Oběh účetních dokladů
Daňové doklady, charakteristika, druhy
Účetní knihy

Průřezová témata

Získání znalostí spojených s evidencí
hospodářských jevů.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
připraví doklady k zaúčtování, účtuje podle dokladů•
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

1. ročník

Majetek a zdroje financování
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí podstatu účetnictví a jeho úlohu při řízení podniku•

Učivo
Rozdělení majetku
Dlouhodobý majetek, charakteristika, druhy
Pořízení, oceňování dlouhodobého majetku
Evidence dlouhodobého majetku
Oběžný majetek, charakteristika, druhy
Pořízení, oceňování oběžného majetku
Evidence oběžného majetku
Vlastní zdroje financování
Cizí zdroje financování

Průřezová témata

Získání znalostí spojených s evidencí
hospodářských jevů.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Činnosti podniku

Hotelový provoz

2. ročník
Organizační struktura v hotelovém
průmyslu, pracovníci v ubytovacích
provozech

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí podstatu účetnictví a jeho úlohu při řízení podniku•

Daňová evidence příjmů a výdajů
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí podstatu účetnictví a jeho úlohu při řízení podniku•

Učivo
Podnikání fyzických osob
Dokumentace a záznamní povinnosti
Přehled příjmů a výdajů - neplátce DPH
Příklady vedení daňové evidence - neplátce DPH
Příklady vedení daňové evidence - plátce DPH

Průřezová témata

Získání znalostí v oblasti živnostenského
podnikání.

Člověk a svět práce

Vedení daňové evidence na počítači.
Získávání zdrojů pro vedení daňové
evidence prostřednictvím ICT.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí podstatu účetnictví a jeho úlohu při řízení podniku•
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

1. ročník

Rozvaha
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Učivo
Aktiva, pasiva
Rozvaha, druhy, náležitosti
Tvorba rozvahy
Rozpis rozvahy do účtů

Průřezová témata

Seznámení se základními výkazy účetnictví,
práce s rozvahovými účty.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Účet
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
připraví doklady k zaúčtování, účtuje podle dokladů•

Učivo
Pojem, funkce
Druhy účtů
Forma účtů
Zůstatky na účtech
Podvojný účetní zápis, syntetická a analytická evidence
Účetní osnova, účtový rozvrh

Průřezová témata

Základní práce spojené s hotovostním a
bezhotovostním platebním stykem.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
připraví doklady k zaúčtování, účtuje podle dokladů•

Finanční účty
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí zúčtování běžných účetních případů•

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

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Zásoby
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Učivo
Pojem a rozdělení zásob
Evidence a oceňování zásob
Způsoby účtování zásob A a B
Účtování materiálu způsobem A
Účtování zboží způsobem A

Průřezová témata

Zachycení hospodářských operací ve
skladové evidenci a jejich zaúčtování.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

Učebnice účetnictvíUčebnice účetnictví pro

střední školy a

veřejnost I. díl, P.

Štohl, 2011

•

UčebniceUčebnice účetnictví pro

střední školy a

veřejnost II. díl, P.

Štohl, 2011

•

UčebniceSbírka příkladů  k

učebnici účetnictví

2011-1. díl, P. Štohl

•

UčebniceSbírka příkladů k

učebnici účetnictví

2011-2. díl, P. Štohl

•

Prezentace v PowerPointuDruhy účetních

dokladů

•

Prezentace v PowerPointuObsah a oběh účetních

dokladů

•

Prezentace v PowerPointuRozvaha•

Prezentace v PowerPointuÚčet•
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
1+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
RVP

• mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu

práce
RVP

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií
RVP

• rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových

aplikací
RVP

• využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
RVP

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

Zásoby
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Učivo
Účtování zásob vlastní výroby způsobem A

    •  účtování nedokončené výroby
    •  účtování polotovarů
    •  účtování výrobků
    •  účtování zvířat
Účtování zásob způsobem B

    •  účtování materiálu
    •  účtování zboží

Průřezová témata

Zachycení hospodářských operací ve
skladové evidenci a jejich zaúčtování.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Učební praxe

2. ročník
Podnikání v gastronomii
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

2. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Dlouhodobý majetek
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Učivo
Pojem, členění dlouhodobého majetku
Evidence
Oceňování dlouhodobého majetku
Dlouhododobý hmotný a nehmotný majetek

    •  účtování pořízení
    •  účtování opotřebení, odpisy
    •  účtování vyřazení
    •  účtování prodeje

Průřezová témata

Zachycení hospodářských operací ve
evidenci dlouhodobého majetku a jejich
zaúčtování.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Mzda
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Učivo
Pojem, druhy mzdy
Výpočet mzdy
Účtování mzdy a srážek ze mzdy
Mzdová evidence

Průřezová témata

Zachycení operací ve mzdové evidenci a
jejich zaúčtování.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Zúčtovací vztahy
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Učivo
Pohledávky, pojem členění
Závazky, pojem, členění
Rozdělení zúčtovacích vztahů
Zúčtovací vztahy vyplývající z obchodního styku
Zúčtovací vztahy vůči a za zaměstnanci
Zúčtovací vztahy vůči státu
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Zachycení odběratelsko - dodavatelských
vztahů, vztahů mezi podnikatelem a státem,
podnikatelem a zaměstanci a jejich
zaúčtování.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Náklady
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Učivo
Pojem a rozdělení nákladů
Pravidla pro účtování nákladů
Účtování provozních, finančních a mimořádných nákladů

Průřezová témata

Zachycení hospodářských operací v oblasti
evidence nákladů i a jejich zaúčtování.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hotelový provoz

2. ročník
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Management a marketing

Cena
Učební praxe

Podnikání v gastronomii

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Výnosy
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Učivo
Pojem a rozdělení výnosů
Pravidla pro účtování na výnosových účtech
Účtování provozních, finančních a mimořádných výnosů
Příklady účtování na nákladových a výnosových účtech

Průřezová témata

Zachycení hospodářských operací v oblasti
výnosů a jejich zaúčtování.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hotelový provoz

2. ročník
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Učební praxe

Podnikání v gastronomii

Metody Postupy Formy práce
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7.8.2  Účetnictví

Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Hospodářský výsledek
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Učivo
Zjišťování a druhy hospodářského výsledku
Stanovení základu daně z příjmů
Výpočet daně z příjmů a její zaúčtování
Vypořádání se ztrátou
Rozdělení disponibilního zisku

Průřezová témata

Zachycení hospodářských operací
uskutečňovaných v souvislosti se
zjišťováním hospodářského výsledku a jejich
zaúčtování.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hotelový provoz

2. ročník
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Učební praxe

Podnikání v gastronomii

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Účetní závěrka
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Učivo
Etapy účetní závěrky
Inventarizace majetku
Výkazy účetní závěrky

Průřezová témata

Zachycení hospodářských operací
prováděných na konci účetního období a
jejich zaúčtování.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hotelový provoz

2. ročník
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí zúčtování běžných účetních případů•

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

UčebniceUčebnice pro střední

školy a veřejnost I. díl,

P. Štohl, 2011.

•

UčebniceUčebnice účetnictví pro

střední školy a

veřejnost II. díl, P.

Štohl, 2011

•

UčebniceSbírka příkladů k

učebnici účetnictví

2011-1. díl, P. Štohl

•

UčebniceSbírka příkladů k

učebnici účetnictví

•
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

2. ročník

2011-2. díl, P. Štohl

Prezentace v PowerPointuVýsledek hospodaření•

Prezentace v PowerPointuPoužití hospodářského

výsledku

•

Prezentace v PowerPointuÚčetní závěrka•

7.8.3  Management a marketing

1. ročník 2. 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

    •  běžná nebo multimediální učebna

Metody výuky:

slovní

    •  vysvětlování učiva, rozhovor, diskuse

    •  práce s textem

 

 

názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

Zůsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  sebehodnocení
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
RVP

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

1. ročník

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

Odborné kompetence
• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• využívali ekonomické informace k řízení provozních úseků, znali způsoby vyhodnocování

výsledků hospodaření
RVP

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

• 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
RVP

Podstata managementu
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí části procesu řízení, popíše jejich funkci•

Učivo
Základní pojmy
Vývoj managementu
Funkce managementu

Průřezová témata

Postavení manegera v organizaci.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
vysvětlí části procesu řízení, popíše jejich funkci•

Osobnost managera
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání Učivo

Zásady práce
Osobnostní typy
Image
Autorita
Komunikace
Management času

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

Český jazyk

1. ročník
Sloh

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Plánování
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
provede jednoduché propočty při sestavení plánu a kontrole jeho
plnění

•

Učivo
Proces plánování
Druhy plánů
Strategické plánování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Činnosti podniku

přesahy z učebních bloků:

Učební praxe

1. ročník
Ubytovací zařízení

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provede jednoduché propočty při sestavení plánu a kontrole jeho plnění•

Organizování
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vytvoří typový příklad organizační struktury firmy•

Učivo
Principy organizování
Organizační struktury

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

Německý jazyk I.

1. ročník
Arbeitswelt

Učební praxe

Ubytovací zařízení

Metody Postupy Formy práce
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
vytvoří typový příklad organizační struktury firmy•

Vedení lidí a motivace
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
hodnotí vhodnost a účinnost motivačních nástrojů•

Učivo
Management lidských zdrojů
Styly vedení
Plánování, získávání a vedení pracovníků
Motivace

Průřezová témata

Plánování, získávání a výběr zaměstnanců.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Pracovně právní vztahy

Odbyt v gastronomii

Společenská pravidla, profesní etika
Učební praxe

Ubytovací zařízení

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
hodnotí vhodnost a účinnost motivačních nástrojů•

Kontrola
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
na vzorovém příkladu provede kontrolní činnosti a z výsledků
vyvodí závěry

•

Učivo
Účel kontroly
Fáze kontrolního procesu
Druhy kontrol

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

Odbyt v gastronomii

1. ročník
Společenská pravidla, profesní etika

Učební praxe

Ubytovací zařízení

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
na vzorovém příkladu provede kontrolní činnosti a z výsledků vyvodí závěry•

Rozhodování
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede na příkladu rozhodovací metody•

Učivo
Proces rozhodování
Rozhodovací metody
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

1. ročník

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

Odbyt v gastronomii

1. ročník
Společenská pravidla, profesní etika

Učební praxe

Ubytovací zařízení

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uvede na příkladu rozhodovací metody•

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

učebniceMarketing a

management pro SŠ a

vyšší hotelové školy,

Jaroslava Kynclová,

Eva Karásková,

Fortuna 2009

•

učebniceManagement pro SŠ a

VOŠ, Radek Maxa,

Fortuna 2011

•

učebniceZáklady managementu

pro SŠ, Jaromír Veber,

Fortuna 2008

•

učebniceZáklady

managementu,

Jaroslav Zlámal,

ComputerMedia 2011

•

2. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

2. ročník

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
RVP

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

2. ročník

RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

Odborné kompetence
• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách hotelů a dalších podniků a institucí

cestovního ruchu
RVP

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
RVP

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

• 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
RVP

• efektivně hospodařili s finančními prostředky
RVP

Podstata a cíle marketingu
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání Učivo

Pojem marketing
Podnikatelské koncepce
Význam a obsah marketingu

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Marketingový výzkum
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
provede jednoduchý průzkum, zpracuje marketingový plán•

Učivo
Prostředí podniku
Marketingový informační systém
Průzkum trhu
Analýza SWOT

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provede jednoduchý průzkum, zpracuje marketingový plán•
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

2. ročník

Marketingový plán
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
provede jednoduchý průzkum, zpracuje marketingový plán•
seznamuje se s přístupem konkurenčních firem, vyhodnocuje
jejich silné a slabé stránky

•

Učivo
Poslání a cíle
Postup při plánování
Marketingové strategie

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provede jednoduchý průzkum, zpracuje marketingový plán•
seznamuje se s přístupem konkurenčních firem, vyhodnocuje jejich silné a slabé stránky•

Cílený marketing
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání Učivo

Podstata oslovení zákazníků
Segmentace trhu
Tržní zacílení a umístění

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Spotřebitelské chování
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
využívá znalosti psychologie nabídky, všímá si vlivů působících na
zákazníka a vyhodnocuje chování prodejců

•

Učivo
Model spotřebního chování
Spotřební chování organizací

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

Německý jazyk I.

2. ročník
Geld

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá znalosti psychologie nabídky, všímá si vlivů působících na zákazníka a vyhodnocuje chování prodejců•
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

2. ročník

Produkt
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Žák:
určí fázi životního cyklu u konkrétních produktů•

Učivo
Komplexní produkt
Hodnocení produktu
Životní cyklus

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

Německý jazyk I.

2. ročník
Warenwelt

Učební praxe

Podnikání v gastronomii

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
určí fázi životního cyklu u konkrétních produktů•

Cena
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
určí metodu tvorby ceny a stanoví vhodnou úroveň ceny•

Učivo
Metody tvorby cen
Cenové strategie

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Účetnictví

2. ročník
Náklady

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

2. ročník
Warenwelt

Učební praxe

Podnikání v gastronomii

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
určí metodu tvorby ceny a stanoví vhodnou úroveň ceny•

Propagace
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Žák:
vybere vhodný reklamní prostředek pro určitý produkt•
použije nástroje podpory prodeje•

Učivo
Reklama
Podpora prodeje
Osobní prodej
Publicita

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

Německý jazyk I.

2. ročník
Warenwelt

Učební praxe

Podnikání v gastronomii

Metody Postupy Formy práce
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7.8.3  Management a marketing

Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
vybere vhodný reklamní prostředek pro určitý produkt•
použije nástroje podpory prodeje•

Distribuce
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Žák:
na příkladu ukáže prodejní cesty•

Učivo
Distribuční cesty

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

Učební praxe

2. ročník
Podnikání v gastronomii

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
na příkladu ukáže prodejní cesty•

Marketing služeb
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Žák:
sestaví marketingový mix•
orientuje se ve specifických rysech tržní ekonomiky služeb
cestovního ruchu

•

Učivo
Specifika marketingu služeb
Marketing pohostinství a cestovního ruchu

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

Učební praxe

2. ročník
Služby v ubytovacích střediscích

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestaví marketingový mix•
orientuje se ve specifických rysech tržní ekonomiky služeb cestovního ruchu•

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

učebniceZáklady marketingu,

Marek Moudrý,

ComputerMedia 2008

•

učebniceMarketing pro SŠ a

VOŠ, Jitka

Vysekalová, Fortuna

2006

•

učebniceMarketing – cesta k

trhu, Jaroslav Světlík,

Vydavatelství Čeněk

2005

•

učebnice Marketing a

management pro SŠ a

•

 160
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 3.2.0



Gastronomie  - verze 4.
Verze: č. j. 1330/2011 , Datum: 6. 2. 2019, Platnost: od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem ve změnách ze
dne 28.6. 2019
RVP 65-41-L/51 Gastronomie

7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

2. ročník

vyšší hotelové školy,

Jaroslava Kynclová,

Eva Karásková,

Fortuna 2009
učebniceMarketing pohostinství

a cestovního ruchu,

Alastair Morrison,

Viktoria Publishing

1995

•

7.8.4  Výroba v gastronomii

1. ročník 2. ročník

2 1+1

Charakteristika předmětu
Okruh navazuje na předchozí studium podle RVP Kuchař – číšník – zejména na okruhy výroba pokrmů, odbyt

a obsluha a profilující okruhy kuchař a číšník. Ve výuce je třeba dbát na rozšíření poznatků z předchozího studia

z oblasti hygieny v gastronomii, výživy, činnosti výrobního a odbytového střediska a organizace práce v nich, na

řízení součinnosti úseku odbytu a výroby. Důraz je kladen na uplatňování zásad racionální výživy spojené se

zdravým životním stylem a na sledování trendů ve stravování. Žákům je objasněna problematika léčebné výživy,

alternativní způsob stravování a stravování cizinců podle významných etnik.

Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí ve smyslu šetrného nakládání s vodou, energiemi, nakládání

s odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven i k vytváření příjemného pracovního

prostředí. Součástí vzdělávání jsou sociálně psychologické, komunikační, ekonomické, ekologické a etické

aspekty provozních činností.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

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

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace – sebehodnocení
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
RVP

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
RVP

• mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu

práce
RVP

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

1. ročník

RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
RVP

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
RVP

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
RVP

• zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat

k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP
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Učební osnovy

1. ročník

Odborné kompetence
• Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz, tzn. aby absolventi:

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu
RVP

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí
RVP

• uplatňovali zásady racionální výživy i alternativních způsobů stravování
RVP

• organizovali, řídili a kontrolovali odbyt výrobků a služeb, ovládali systémy a způsoby

obsluhy hostů
RVP

• na základě předchozích znalostí technologických postupů zpracování surovin, přípravy

pokrmů a nápojů kontrolovali způsob přípravy a výslednou kvalitu
RVP

• zabezpečovali zásobování a správné uchovávání a skladování surovin
RVP

• orientovali se v zahraničních kuchyních, moderní a zážitkové gastronomii, reagovali na

nové trendy ve stravování
RVP

• dbali na dodržování hygienických předpisů v gastronomii
RVP

• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• kalkulovali ceny výrobků a služeb
RVP

• orientovali se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb, zabezpečovali

jejich odbyt
RVP

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

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

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem
RVP

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence
RVP

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji

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

odstranění závad a možných rizik
RVP

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

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

souvislosti s vykonáváním práce)
RVP

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
RVP

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

1. ročník

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
RVP

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

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

ohodnocení
RVP

• efektivně hospodařili s finančními prostředky
RVP

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
RVP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena, požární prevence
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence

•

kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v
gastronomii

•

vysvětlí předpisy na ochranu životního prostředí ve vztahu k
podnikání v gastronomii

•

uvede příklady hospodárného nakládání s potravinami, energiemi,
pitnou vodou

•

vysvětlí jak nakládat s odpady a obaly podle předpisů•
objasní podstatu racionální výživy a souvislost nesprávných
stravovacích návyků a civilizačních chorob

•

rozlišuje a charakterizuje směry ve výživě včetně alternativních•
orientuje se v kuchyních cizích zemí, charakterizuje typické
suroviny, jejich zpracování a způsob servírování pokrmů

•

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•
rozlišuje druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

na příkladu uvede stravovací zvyklosti příslušníků různých národů
a etnických skupin, sestaví nabídku pokrmů pro příslušníky
různých etnických společenství podle jejich tradic a náboženských
zvyklostí

•

vysvětlí využití biopotravin ve výživě•

Učivo
Pracovně právní problematika BOZP a požární prevence
Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací
služby
Systém kritických bodů HACCP

Průřezová témata

Šetrné zacházení s potravinami a surovinami
s ohledem na životní prostředí

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výroba v gastronomii

1. ročník
Životní prostředí

Učební praxe

Výroba a odbyt v gastronomii
Hotelový provoz

Pracovníci ve stravovacích provozech

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

1. ročník
Arbeitswelt

Výroba v gastronomii

Výrobní střediska a moderní
technologická zařízení

Metody

frontální•

Postupy Formy práce
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP•
zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence•
kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v gastronomii•
vysvětlí předpisy na ochranu životního prostředí ve vztahu k podnikání v gastronomii•
uvede příklady hospodárného nakládání s potravinami, energiemi, pitnou vodou•
vysvětlí jak nakládat s odpady a obaly podle předpisů•
objasní podstatu racionální výživy a souvislost nesprávných stravovacích návyků a civilizačních chorob•
rozlišuje a charakterizuje směry ve výživě včetně alternativních•
orientuje se v kuchyních cizích zemí, charakterizuje typické suroviny, jejich zpracování a způsob servírování pokrmů•
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•
rozlišuje druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné formy•
na příkladu uvede stravovací zvyklosti příslušníků různých národů a etnických skupin, sestaví nabídku pokrmů pro příslušníky různých
etnických společenství podle jejich tradic a náboženských zvyklostí

•

vysvětlí využití biopotravin ve výživě•

Životní prostředí
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence

•

kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v
gastronomii

•

vysvětlí předpisy na ochranu životního prostředí ve vztahu k
podnikání v gastronomii

•

uvede příklady hospodárného nakládání s potravinami, energiemi,
pitnou vodou

•

vysvětlí jak nakládat s odpady a obaly podle předpisů•

Učivo
Ochrana vody, odpady
Ekologický provoz

Průřezová témata

Šetrené zacházení s potravinami

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výroba v gastronomii

1. ročník
Výživa

přesahy z učebních bloků:

Výroba v gastronomii

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP•
zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence•
kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v gastronomii•
vysvětlí předpisy na ochranu životního prostředí ve vztahu k podnikání v gastronomii•
uvede příklady hospodárného nakládání s potravinami, energiemi, pitnou vodou•
vysvětlí jak nakládat s odpady a obaly podle předpisů•
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

1. ročník

Výživa
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence

•

kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v
gastronomii

•

vysvětlí předpisy na ochranu životního prostředí ve vztahu k
podnikání v gastronomii

•

uvede příklady hospodárného nakládání s potravinami, energiemi,
pitnou vodou

•

vysvětlí jak nakládat s odpady a obaly podle předpisů•

Učivo
Zásady zdravé výživy
Způsoby stravování, alternativní směry ve výživě
Specifika výživy určitých skupin lidí
Výživa léčebná
Změny nutričního chování
Stravovací zvyklosti příslušníků různých národů a etnických skupin
Ekologické výrobky a bio potraviny

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výroba v gastronomii

1. ročník
Životní prostředí

Odbyt v gastronomii

Jídelní a nápojové lístky, menu

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

1. ročník
Guten Appetit

Výroba v gastronomii

Životní prostředí
Charakteristika pokrmů zahraničních
kuchyní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP•
zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence•
kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v gastronomii•
vysvětlí předpisy na ochranu životního prostředí ve vztahu k podnikání v gastronomii•
uvede příklady hospodárného nakládání s potravinami, energiemi, pitnou vodou•
vysvětlí jak nakládat s odpady a obaly podle předpisů•

Výrobní střediska a moderní technologická zařízení
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence

•

kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v
gastronomii

•

vysvětlí předpisy na ochranu životního prostředí ve vztahu k
podnikání v gastronomii

•

uvede příklady hospodárného nakládání s potravinami, energiemi,
pitnou vodou

•

vysvětlí jak nakládat s odpady a obaly podle předpisů•

Učivo
Rozdělení výrobního střediska a dispoziční řešení
Hlavní kuchyně a její zařízení
Organizace práce ve výrobním středisku
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výroba v gastronomii

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

Odbyt v gastronomii

Odbyt výrobků a služeb
Učební praxe

Výroba a odbyt v gastronomii
Hotelový provoz

Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP•
zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence•
kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v gastronomii•
vysvětlí předpisy na ochranu životního prostředí ve vztahu k podnikání v gastronomii•
uvede příklady hospodárného nakládání s potravinami, energiemi, pitnou vodou•
vysvětlí jak nakládat s odpady a obaly podle předpisů•

Charakteristika pokrmů zahraničních kuchyní
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence

•

kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v
gastronomii

•

vysvětlí předpisy na ochranu životního prostředí ve vztahu k
podnikání v gastronomii

•

uvede příklady hospodárného nakládání s potravinami, energiemi,
pitnou vodou

•

vysvětlí jak nakládat s odpady a obaly podle předpisů•

Učivo
Česká a slovenská kuchyně
Evropská kuchyně
Asijská kuchyně
Ostatní kuchyně-americká, exotická

Průřezová témata

Pomocí PC se orientuje v zahraničních
kuchyních

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Výroba v gastronomii

1. ročník
Výživa

Odbyt v gastronomii

Jídelní a nápojové lístky, menu

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP•
zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence•
kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v gastronomii•
vysvětlí předpisy na ochranu životního prostředí ve vztahu k podnikání v gastronomii•
uvede příklady hospodárného nakládání s potravinami, energiemi, pitnou vodou•
vysvětlí jak nakládat s odpady a obaly podle předpisů•

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

Vyhláška 137/2004 Sb.,•

učebniceVelká evropská

kuchařka, kol. autorů,

Slovart 2004

•

učebniceRestaurace a host, kol.

autorů

•

učebniceVýživa, Robert

Šimonič 1984

•

2. ročník
1+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
RVP

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
RVP

• mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu

práce
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

2. ročník

RVP

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

2. ročník

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
RVP

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
RVP

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
RVP

• zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat

k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP

Odborné kompetence
• Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz, tzn. aby absolventi:

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu
RVP

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí
RVP

• uplatňovali zásady racionální výživy i alternativních způsobů stravování
RVP

• organizovali, řídili a kontrolovali odbyt výrobků a služeb, ovládali systémy a způsoby

obsluhy hostů
RVP

• na základě předchozích znalostí technologických postupů zpracování surovin, přípravy

pokrmů a nápojů kontrolovali způsob přípravy a výslednou kvalitu
RVP

• zabezpečovali zásobování a správné uchovávání a skladování surovin
RVP

• orientovali se v zahraničních kuchyních, moderní a zážitkové gastronomii, reagovali na

nové trendy ve stravování
RVP

• dbali na dodržování hygienických předpisů v gastronomii
RVP

• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• kalkulovali ceny výrobků a služeb
RVP

• orientovali se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb, zabezpečovali

jejich odbyt
RVP
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

2. ročník

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

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

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem
RVP

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence
RVP

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji

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

odstranění závad a možných rizik
RVP

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

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

souvislosti s vykonáváním práce)
RVP

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
RVP

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
RVP

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

zavedeným na pracovišti
RVP

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

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
RVP

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

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

ohodnocení
RVP

• 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
RVP

• efektivně hospodařili s finančními prostředky
RVP

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
RVP

 172
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 3.2.0



Gastronomie  - verze 4.
Verze: č. j. 1330/2011 , Datum: 6. 2. 2019, Platnost: od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem ve změnách ze
dne 28.6. 2019
RVP 65-41-L/51 Gastronomie

7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

2. ročník

Příprava neobvyklých studených pokrmů
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
je připraven organizovat práci ve výrobním středisku a v
cateringových společnostech

•

vysvětlí organizaci práce a úkoly pracovníků ve výrobním středisku•
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou

•

vedle typických národních pokrmů využívá pokrmy regionálních
kuchyní a pokrmy pro alternativní formy stravování při sestavování
nabídky pokrmů

•

je připraven využívat technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení
pro výrobu a odbyt, skladování

•

plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz,
koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu

•

plánuje a kontroluje činnost zaměstnanců a kvalitu jejich práce•
uvede možnosti podpory zaměstnanců v profesním růstu a
celoživotním vzdělávání

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

Učivo
Speciální studené výrobky pro rauty a recepce, orientační rozpočty
Galantiny, paštiky, kokjtely
Plněná a nadívaná masa
 

Průřezová témata

Pracuje tak, aby se uplatnil ve své profesi v
zemích EU

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
je připraven organizovat práci ve výrobním středisku a v cateringových společnostech•
vysvětlí organizaci práce a úkoly pracovníků ve výrobním středisku•
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou literaturou•
vedle typických národních pokrmů využívá pokrmy regionálních kuchyní a pokrmy pro alternativní formy stravování při sestavování nabídky
pokrmů

•

je připraven využívat technologická zařízení a moderní postupy, vyhledává potřebné informace•
orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení pro výrobu a odbyt, skladování•
plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz, koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu•
plánuje a kontroluje činnost zaměstnanců a kvalitu jejich práce•
uvede možnosti podpory zaměstnanců v profesním růstu a celoživotním vzdělávání•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová střediska a stanovuje způsob obsluhy•
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

2. ročník

Příprava neobvyklých teplých pokrmů z masa jatečních zvířat, ryb, drůbeže, zvěřiny
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou

•

vedle typických národních pokrmů využívá pokrmy regionálních
kuchyní a pokrmy pro alternativní formy stravování při sestavování
nabídky pokrmů

•

je připraven využívat technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení
pro výrobu a odbyt, skladování

•

plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz,
koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu

•

Učivo
Ragú, salmi, salpikony, krokety
Klokaní zvěřina, a úprava pštrosího masa
Pokrmy zapečené v těstě a různé speciality

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

Výroba v gastronomii

2. ročník
Minutové pokrmy v evropské a
světové kuchyni

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou literaturou•
vedle typických národních pokrmů využívá pokrmy regionálních kuchyní a pokrmy pro alternativní formy stravování při sestavování nabídky
pokrmů

•

je připraven využívat technologická zařízení a moderní postupy, vyhledává potřebné informace•
orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení pro výrobu a odbyt, skladování•
plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz, koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu•

Minutové pokrmy v evropské a světové kuchyni
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí organizaci práce a úkoly pracovníků ve výrobním středisku•
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou

•

vedle typických národních pokrmů využívá pokrmy regionálních
kuchyní a pokrmy pro alternativní formy stravování při sestavování
nabídky pokrmů

•

je připraven využívat technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení
pro výrobu a odbyt, skladování

•

plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz,
koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu

•

Učivo
Minutové druhy masa a způsob krájení
Minutové úpravy v české kuchyni
Minutové úpravy v evropské a světové kuchyni
Ukázky specialit příslušné kuchyně

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výroba v gastronomii

2. ročník
Příprava neobvyklých teplých pokrmů
z masa jatečních zvířat, ryb, drůbeže,
zvěřiny

Odbyt v gastronomii

Organizace práce v pohostinském
podniku

přesahy z učebních bloků:
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7.8.4  Výroba v gastronomii

Učební osnovy

2. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí organizaci práce a úkoly pracovníků ve výrobním středisku•
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou literaturou•
vedle typických národních pokrmů využívá pokrmy regionálních kuchyní a pokrmy pro alternativní formy stravování při sestavování nabídky
pokrmů

•

je připraven využívat technologická zařízení a moderní postupy, vyhledává potřebné informace•
orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení pro výrobu a odbyt, skladování•
plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz, koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu•

Speciální úprava pokrmů dokončovaných u stolu hosta
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou

•

vedle typických národních pokrmů využívá pokrmy regionálních
kuchyní a pokrmy pro alternativní formy stravování při sestavování
nabídky pokrmů

•

je připraven využívat technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

plánuje a kontroluje činnost zaměstnanců a kvalitu jejich práce•

Učivo
Míchání ovocných a zeleninových salátů
Dochucování a zjemňování polévek
Příprava teplých předkrmů
Dranžírování a flambování masa
Masové a sýrové fondue

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

Výroba v gastronomii

2. ročník
Speciální teplé a studené moučníky

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou literaturou•
vedle typických národních pokrmů využívá pokrmy regionálních kuchyní a pokrmy pro alternativní formy stravování při sestavování nabídky
pokrmů

•

je připraven využívat technologická zařízení a moderní postupy, vyhledává potřebné informace•
plánuje a kontroluje činnost zaměstnanců a kvalitu jejich práce•

Speciální teplé a studené moučníky
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí organizaci práce a úkoly pracovníků ve výrobním středisku•
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými
předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou

•

vedle typických národních pokrmů využívá pokrmy regionálních
kuchyní a pokrmy pro alternativní formy stravování při sestavování
nabídky pokrmů

•

je připraven využívat technologická zařízení a moderní postupy,
vyhledává potřebné informace

•

plánuje a kontroluje činnost zaměstnanců a kvalitu jejich práce•

Učivo
Palačinky, omelety, flambování
Nákypy, suflé
Krémy, zmrzliny, zmrzlinové a ovocné poháry, zmrzlinové bomby
Speciální dezerty pro slavnostní příležitosti

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výroba v gastronomii

2. ročník
Speciální úprava pokrmů
dokončovaných u stolu hosta

přesahy z učebních bloků:
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7.8.5  Odbyt v gastronomii

Učební osnovy

2. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí organizaci práce a úkoly pracovníků ve výrobním středisku•
pracuje s výživovými a technologickými normami, s hygienickými předpisy a recepturami pro přípravu pokrmů a s odbornou literaturou•
vedle typických národních pokrmů využívá pokrmy regionálních kuchyní a pokrmy pro alternativní formy stravování při sestavování nabídky
pokrmů

•

je připraven využívat technologická zařízení a moderní postupy, vyhledává potřebné informace•
plánuje a kontroluje činnost zaměstnanců a kvalitu jejich práce•

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

učebniceTechnologie přípravy

pokrmů 5., Sedláčková

Hana, Fortuna 2003

•

učebniceReceptury teplých

pokrmů, Runštuk a

kol., Merkur 2004

•

učebniceKuchařská technologie,

Řešátko, Merkur 1990

•

učebniceDiplomatická

kuchařka, Šourek

Hejkal, 1996

•

7.8.5  Odbyt v gastronomii

1. ročník 2. ročník

1 1

Charakteristika předmětu
 

 

Nástavbové studium Gastronomie navazuje na předchozí studium oboru kuchař, číšník, zejména na odborné

předměty technologie, stolničení, potraviny a výživa. Ve výuce je třeba dbát na rozšíření poznatků z předchozího

studia. Důraz je kladen na nové trendy ve stravování. Žák vysvětlí koordinaci činnosti výrobního a odbytového

střediska. Zdůvodní organizaci práce v odbytu a navrhne nabídku služeb při cateringových akcích.

Organizační formy práce:

    •  hromadná výuka v rámci jedné vyučovací hodiny

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

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
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7.8.5  Odbyt v gastronomii

Učební osnovy

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace – sebehodnocení

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
RVP

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
RVP

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP
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7.8.5  Odbyt v gastronomii

Učební osnovy

1. ročník

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

Odborné kompetence
• Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz, tzn. aby absolventi:

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí
RVP

• organizovali, řídili a kontrolovali odbyt výrobků a služeb, ovládali systémy a způsoby

obsluhy hostů
RVP

• zabezpečovali zásobování a správné uchovávání a skladování surovin
RVP

• orientovali se v zahraničních kuchyních, moderní a zážitkové gastronomii, reagovali na

nové trendy ve stravování
RVP

• dbali na dodržování hygienických předpisů v gastronomii
RVP

• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• kalkulovali ceny výrobků a služeb
RVP

• orientovali se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb, zabezpečovali

jejich odbyt
RVP

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

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

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem
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Učební osnovy

1. ročník

RVP

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence
RVP

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji

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

odstranění závad a možných rizik
RVP

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

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

souvislosti s vykonáváním práce)
RVP

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
RVP

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
RVP

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

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

ohodnocení
RVP

• efektivně hospodařili s finančními prostředky
RVP

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
RVP

Společenská pravidla, profesní etika
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•
řídí práci v různých formách obsluhy•
vysvětlí členění pracovních činností v cateringových
společnostech na úseku obsluhy, popíše organizaci práce a úkoly
pracovníků v odbytovém středisku

•

dbá společenské chování a dodržování profesní etiky•
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

Učivo
Zásady a společenská pravidla obsluhy
Vystupování obsluhujících
Péče o hosta
Dodržování profesní etiky
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7.8.5  Odbyt v gastronomii

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Získané zkušenosti a znalosti uplatňuje na
trhu práce

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Management a marketing

1. ročník
Vedení lidí a motivace
Kontrola
Rozhodování

Hotelový provoz

Hlavní úkoly a činnosti stravovacích
zařízení
Pracovníci ve stravovacích provozech

2. ročník
Služby v ubytovacích provozech

přesahy z učebních bloků:

Učební praxe

1. ročník
Výroba a odbyt v gastronomii

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné formy•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová střediska a stanovuje způsob obsluhy•
stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•
řídí práci v různých formách obsluhy•
vysvětlí členění pracovních činností v cateringových společnostech na úseku obsluhy, popíše organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém
středisku

•

dbá společenské chování a dodržování profesní etiky•
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP•

Odbyt výrobků a služeb
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

řídí práci v různých formách obsluhy•

Učivo
Proces řízení odbytu-formy
Společensko-gastronomické akce
Slavnostní hostiny-společenská setkání
Nové trendy v gastronomii

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Odbyt v gastronomii

1. ročník
Organizace práce v odbytu

Učební praxe

Výroba a odbyt v gastronomii

přesahy z učebních bloků:

Výroba v gastronomii

1. ročník
Výrobní střediska a moderní
technologická zařízení

Odbyt v gastronomii

Organizace práce v odbytu

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné formy•
řídí práci v různých formách obsluhy•
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Učební osnovy

1. ročník

Jídelní a nápojové lístky, menu
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•

Učivo
Základní principy zpracování JL, NL
Nabídka pro různé typy odbytových středisek
Zážitková gastronomie
Sestava menu dle GP k různým příležitostem

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

Německý jazyk I.

1. ročník
Guten Appetit

Výroba v gastronomii

Výživa
Charakteristika pokrmů zahraničních
kuchyní

Odbyt v gastronomii

Organizace práce v odbytu

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová střediska a stanovuje způsob obsluhy•
stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•

Koordinace činnosti výrobního a odbytového střediska
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•

Učivo
Stanovení ceny gastronomických výrobků
Normování-ztráty při opracování
Kalkulace pokrmů
Výpočet ceny

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Učební praxe

1. ročník
Výroba a odbyt v gastronomii

přesahy z učebních bloků:

Odbyt v gastronomii

1. ročník
Organizace práce v odbytu

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné formy•
stanoví ceny gastronomických výrobků a služeb•
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Učební osnovy

1. ročník

Organizace práce v odbytu
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Žák:
rozlišuje druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné
formy

•

sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovuje způsob obsluhy

•

řídí práci v různých formách obsluhy•
vysvětlí členění pracovních činností v cateringových
společnostech na úseku obsluhy, popíše organizaci práce a úkoly
pracovníků v odbytovém středisku

•

dbá společenské chování a dodržování profesní etiky•

Učivo
Formy obsluhy
Catering
Nabídka služeb při cateringových akcích
Organizace práce v odbytovém středisku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Odbyt v gastronomii

1. ročník
Odbyt výrobků a služeb
Jídelní a nápojové lístky, menu
Koordinace činnosti výrobního a
odbytového střediska

Učební praxe

Výroba a odbyt v gastronomii
Hotelový provoz

Pracovníci ve stravovacích provozech

přesahy z učebních bloků:

Odbyt v gastronomii

1. ročník
Odbyt výrobků a služeb

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volí vhodné formy•
sestavuje typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová střediska a stanovuje způsob obsluhy•
řídí práci v různých formách obsluhy•
vysvětlí členění pracovních činností v cateringových společnostech na úseku obsluhy, popíše organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém
středisku

•

dbá společenské chování a dodržování profesní etiky•

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

učebniceRestaurant a host,

Reinhold Metz a kol.

•

učebniceUmění obsluhy, Simon

Siegel, Wilibald

Galaun

•

učebniceStolničení, Gustav

Salač

•

učebniceReceptury teplých

pokrmů, Jaroslav

Runštuk a kol.

•

odborné článkyPC, internet•

učebniceModerní obsluha, Jiří

Černý, Antonín Srkala

•

učebniceTechnika obsluhy a

služeb, Gustav Salač a

spol.

•
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Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

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

• ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný

studijní režim a podmínky
RVP

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
RVP

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
RVP

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi
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Učební osnovy

2. ročník

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
RVP

Odborné kompetence
• Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz, tzn. aby absolventi:

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu
RVP

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí
RVP

• organizovali, řídili a kontrolovali odbyt výrobků a služeb, ovládali systémy a způsoby

obsluhy hostů
RVP

• zabezpečovali zásobování a správné uchovávání a skladování surovin
RVP

• orientovali se v zahraničních kuchyních, moderní a zážitkové gastronomii, reagovali na

nové trendy ve stravování
RVP

• dbali na dodržování hygienických předpisů v gastronomii
RVP

• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• využívali ekonomické informace k řízení provozních úseků, znali způsoby vyhodnocování

výsledků hospodaření
RVP
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Učební osnovy

2. ročník

• kalkulovali ceny výrobků a služeb
RVP

• orientovali se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb, zabezpečovali

jejich odbyt
RVP

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

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

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem
RVP

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence
RVP

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji

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

odstranění závad a možných rizik
RVP

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

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

souvislosti s vykonáváním práce)
RVP

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
RVP

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
RVP

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

zavedeným na pracovišti
RVP

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

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
RVP

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

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

ohodnocení
RVP

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
RVP
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7.8.5  Odbyt v gastronomii

Učební osnovy

2. ročník

Struktura stravovacích služeb
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení
pro výrobu a odbyt, skladování

•

plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz,
koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu

•

plánuje a kontroluje činnost zaměstnanců a kvalitu jejich práce•
uvede možnosti podpory zaměstnanců v profesním růstu a
celoživotním vzdělávání

•

Učivo
Řízení stravovacího úseku
Výrobní středisko a jeho členění
Odbytové středisko
Sklady-skladová evidence

Průřezová témata

Získané zkušenosti a dovednosti uplatňuje
na trhu práce

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Odbyt v gastronomii

2. ročník
Organizace práce v pohostinském
podniku

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení pro výrobu a odbyt, skladování•
plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz, koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu•
plánuje a kontroluje činnost zaměstnanců a kvalitu jejich práce•
uvede možnosti podpory zaměstnanců v profesním růstu a celoživotním vzdělávání•

Organizace práce v pohostinském podniku
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení
pro výrobu a odbyt, skladování

•

plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz,
koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu

•

Učivo
Organizační struktura v podniku veřejného stravování
Organizace plánování pro různé účely
Koordinace činností ve výrobě a odbytu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Odbyt v gastronomii

2. ročník
Struktura stravovacích služeb

přesahy z učebních bloků:

Výroba v gastronomii

2. ročník
Minutové pokrmy v evropské a
světové kuchyni

Odbyt v gastronomii

Kontrola úrovně služeb

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení pro výrobu a odbyt, skladování•
plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz, koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu•
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7.8.5  Odbyt v gastronomii

Učební osnovy

2. ročník

Kontrola úrovně služeb
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Žák:
orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení
pro výrobu a odbyt, skladování

•

plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz,
koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu

•

plánuje a kontroluje činnost zaměstnanců a kvalitu jejich práce•

Učivo
Pracovní podmínky zaměstnanců
Styl řídící práce vedoucího pracovníka
Nároky na zaměstnance a kvalitu práce
Osobnost pracovníka v pohostinství

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Odbyt v gastronomii

2. ročník
Organizace práce v pohostinském
podniku

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
orientuje se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení pro výrobu a odbyt, skladování•
plánuje, organizuje, kontroluje zásobování, stravovací provoz, koordinuje činnosti ve výrobě a odbytu•
plánuje a kontroluje činnost zaměstnanců a kvalitu jejich práce•

Péče o odborný a profesní rozvoj zaměstnanců
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede možnosti podpory zaměstnanců v profesním růstu a
celoživotním vzdělávání

•

Učivo
Podpora zaměstnanců v jejich dalším vzdělávání
Možnosti profesního růstu

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

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uvede možnosti podpory zaměstnanců v profesním růstu a celoživotním vzdělávání•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

učebniceUmění obsluhy, Simon

Siegel, Wilibald

Galaun

•

Pomůcky
učebniceRestaurant a host,

Reinhold Metz a kol.

•

učebniceStolničení, Gustav

Salač

•

učebniceModerní obsluha, Jiří

Černý, Antonín Srkala

•

odborné článkyPC, internet•

učebniceZařízení závodů,

Alexandr Bayer,

Vladimír Mandzij

•
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7.8.6  Učební praxe

Učební osnovy

2. ročník

7.8.6  Učební praxe

1. ročník 2. ročník

2 2

Charakteristika předmětu
Předmět učební praxe praktickým způsobem rozvíjí předmět ekonomiky, výroby a odbytu v gastronomii

a v hotelovém provozu. Žák zhodnotí současnou problematiku moderní gastronomie. Současná gastronomie

podléhá určitým trendům, vývoji nebo jsou výjimečné svou specifikou, volbou surovin a technologickou

úpravou. Žák vyhledá nové formy a trendy v gastronomii, které jsou zaměřeny nejen na technologii, ale i volbu

vhodných surovin, jejich zpracování a využití při přípravě pokrmů, nápojů, až po způsob nabídky a podávání.

Učivo bude realizováno formou exkurzí a přednášek dle daných témat.

Organizační formy práce:

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  terénní vzdělávání  prostřednictvím exkurzí

    •  samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

Metody výuky:

    •  vysvětlování učiva, rozhovor, diskuse

    •  práce s textem

    •  názorně demonstrační

    •  projekce - multimediální prezentace

    •  slovní

    •  metody řešení problémů

Způsoby hodnocení:

    •  hodnocení testů, písemných prací

    •  hodnocení samostatné práce žáků

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace

    •  ústní zkoušení

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace – sebehodnocení

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

Člověk a životní prostředí

Občan v demokratické společnosti
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7.8.6  Učební praxe

Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu

úspěšnosti učení
RVP

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
RVP

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Personální a sociální kompetence

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si

význam zdravého životního stylu
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií
RVP

• využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
RVP

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence
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7.8.6  Učební praxe

Učební osnovy

1. ročník

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

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

(přednášek, diskusí, porad apod.)
RVP

• zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v

cizojazyčném prostředí
RVP

• využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
RVP

• Matematická a finanční gramotnost

• rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a

ekonomické údaje
RVP

• orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní

rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
RVP

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP

Odborné kompetence
• Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz, tzn. aby absolventi:

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu
RVP

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí
RVP

• uplatňovali zásady racionální výživy i alternativních způsobů stravování
RVP

• organizovali, řídili a kontrolovali odbyt výrobků a služeb, ovládali systémy a způsoby

obsluhy hostů
RVP

• na základě předchozích znalostí technologických postupů zpracování surovin, přípravy

pokrmů a nápojů kontrolovali způsob přípravy a výslednou kvalitu
RVP

• zabezpečovali zásobování a správné uchovávání a skladování surovin
RVP

• orientovali se v zahraničních kuchyních, moderní a zážitkové gastronomii, reagovali na

nové trendy ve stravování
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7.8.6  Učební praxe

Učební osnovy

1. ročník

RVP

• dbali na dodržování hygienických předpisů v gastronomii
RVP

• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách hotelů a dalších podniků a institucí

cestovního ruchu
RVP

• využívali ekonomické informace k řízení provozních úseků, znali způsoby vyhodnocování

výsledků hospodaření
RVP

• znali principy fungování trhu EU a způsoby podnikání v EU
RVP

• vedli podnikovou administrativu, evidovali pohyb majetku, surovin, výrobků a služeb,

sledovali finanční toky
RVP

• kalkulovali ceny výrobků a služeb
RVP

• sestavovali operativní i dlouhodobé programy rozvoje podniku
RVP

• orientovali se v pracovně právní problematice
RVP

• vedli provozní administrativu, evidenci o pohybu majetku, surovin, výrobků a služeb s

využitím PC
RVP

• orientovali se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb, zabezpečovali

jejich odbyt
RVP

• organizovali průzkum trhu a výsledky vyhodnocovali, využívali marketingových nástrojů

k prezentaci stravovacího zařízení, k nabídce služeb
RVP

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

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence
RVP

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji

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

odstranění závad a možných rizik
RVP

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
RVP

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

zavedeným na pracovišti
RVP

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

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
RVP

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:
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7.8.6  Učební praxe

Učební osnovy

1. ročník

• efektivně hospodařili s finančními prostředky
RVP

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
RVP

Výroba a odbyt v gastronomii
Dotace učebního bloku: 32
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•

Učivo
Druhy, kategorizace, funkce výrobních a odbytových středisek
Nové trendy ve vybavení výrobních a odbytových středisek
Hygienické standardy v gastronomii
Moderní formy nabídky a prodeje výrobků a služeb
Využívání nových technologických postupů při přípravě studených
a teplých pokrmů
Konvenience
Technologie přípravy teplých a studených nápojů
Energetické nápoje
Makromolekulární mixologie
Výroba, druhy, skladování alkoholických a nealkoholických nápojů
Zdravá výživa
Výživa různých skupin obyvatelstva
Potravinové doplňky
Cateringový servis
 

Průřezová témata

Šetření energetickými zdroji.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

1. ročník
Zdravý životní styl

Ekonomika

Hospodaření podniku
Odbyt v gastronomii

Společenská pravidla, profesní etika
Hotelový provoz

Organizační struktura v restauračním
průmyslu
Pracovníci ve stravovacích provozech

přesahy z učebních bloků:

Výroba v gastronomii

1. ročník
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena, požární prevence
Výrobní střediska a moderní
technologická zařízení

Odbyt v gastronomii

Odbyt výrobků a služeb
Koordinace činnosti výrobního a
odbytového střediska
Organizace práce v odbytu

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP•
zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•

Ubytovací zařízení
Dotace učebního bloku: 32
Výsledky vzdělávání

Žák:
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP

•

zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•

Učivo
Kategorizace v ČR a ve světě
Klasifikace v ČR a ve světě
Certifikace ubytovacích středisek
Nové trendy ve vybavení ubytovacích zařízení
Kongresová turistika
Venkovská turistika- formy, cíle, produkty a úroveň poskytovaných
služeb
Kooperace ubytovacích zařízení s cestovními kancelářemi
a cestovními agenturami
Lázně- formy pobytů
Hotelové skupiny a řetězce
Franchising
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7.8.6  Učební praxe

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Zaměřujeme se na ekologii v rámci odpadu.
Využívání nových informačních systémů.

Člověk a životní prostředí

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk I.

1. ročník
Arbeitswelt

Občanská nauka

Globální problémy a globalizace
Management a marketing

Plánování
Organizování
Vedení lidí a motivace
Kontrola
Rozhodování

Hotelový provoz

Organizace hotelu

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP•
zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Bezpečnost potravin,

CD Salima 2006

•

Kodex alimentarius -

vyhláška

•

Nauka o výživě,

L.Kuderová, 2005

•

Kuchařské suroviny a

přísady, E. Pekárková ,

1996

•

Ekonomie, J.Švarcová,

2008

•

Pomůcky
Haccp - evropská

vyhláška

•

Nauka o výživě, L.

Kuderová, 2005

•

Řízení hotelového

provozu, J. Beránek, P.

Kotek, 2003

•

Restaurace a host, R.

Metz, H. Gruner, T.

Kessler, 2008

•
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7.8.6  Učební praxe

Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
RVP

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

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

svého učení od jiných lidí
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím

pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
RVP

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Personální a sociální kompetence

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v

přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií
RVP

• využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
RVP

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP
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7.8.6  Učební praxe

Učební osnovy

2. ročník

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v

cizojazyčném prostředí
RVP

• využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
RVP

• Matematická a finanční gramotnost

• aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích

včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
RVP

• orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní

rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
RVP

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP

Odborné kompetence
• Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz, tzn. aby absolventi:

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu
RVP

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí
RVP

• uplatňovali zásady racionální výživy i alternativních způsobů stravování
RVP

• organizovali, řídili a kontrolovali odbyt výrobků a služeb, ovládali systémy a způsoby

obsluhy hostů
RVP

• na základě předchozích znalostí technologických postupů zpracování surovin, přípravy

pokrmů a nápojů kontrolovali způsob přípravy a výslednou kvalitu
RVP

• zabezpečovali zásobování a správné uchovávání a skladování surovin
RVP
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7.8.6  Učební praxe

Učební osnovy

2. ročník

• orientovali se v zahraničních kuchyních, moderní a zážitkové gastronomii, reagovali na

nové trendy ve stravování
RVP

• dbali na dodržování hygienických předpisů v gastronomii
RVP

• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách hotelů a dalších podniků a institucí

cestovního ruchu
RVP

• využívali ekonomické informace k řízení provozních úseků, znali způsoby vyhodnocování

výsledků hospodaření
RVP

• znali principy fungování trhu EU a způsoby podnikání v EU
RVP

• vedli podnikovou administrativu, evidovali pohyb majetku, surovin, výrobků a služeb,

sledovali finanční toky
RVP

• kalkulovali ceny výrobků a služeb
RVP

• sestavovali operativní i dlouhodobé programy rozvoje podniku
RVP

• orientovali se v pracovně právní problematice
RVP

• vedli provozní administrativu, evidenci o pohybu majetku, surovin, výrobků a služeb s

využitím PC
RVP

• znali způsob zabezpečení hlavní činnosti oběžným i dlouhodobým majetkem
RVP

• orientovali se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb, zabezpečovali

jejich odbyt
RVP

• organizovali průzkum trhu a výsledky vyhodnocovali, využívali marketingových nástrojů

k prezentaci stravovacího zařízení, k nabídce služeb
RVP

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

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

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem
RVP

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
RVP

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

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

zavedeným na pracovišti
RVP

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

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
RVP
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7.8.6  Učební praxe

Učební osnovy

2. ročník

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

• 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
RVP

• efektivně hospodařili s finančními prostředky
RVP

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
RVP

Podnikání v gastronomii
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Žák:
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence

•

kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v
gastronomii

•

Učivo
Princip fungování trhu v rámci podnikání v gastronomii v ČR a EU
Způsoby podnikání v EU, právní předpisy
Sběr a rozbor informací o gastronomickém zařízení- SWOT analýza
Marketingový mix v gastronomických službách
Hotelový prospekt- charakteristika, forma, tvorba
Pracovní plán- JL, NL, menu
Organizační struktura v gastronomických provozech- funkce, náplň
práce, nové profesní profily
Racionalizace gastronomických provozů- používání nových
technologií při přípravě i prodeji

Průřezová témata

Znalost právních předpisů týkajících se
podnikání v gastronomii

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Gramatika
Sloh

Německý jazyk I.

Reisen
Účetnictví

Zásoby
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek

Management a marketing

Produkt
Cena
Propagace
Distribuce

Hotelový provoz

Služby v ubytovacích provozech
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách
Informační systém

přesahy z učebních bloků:

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence•
kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v gastronomii•
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Učební osnovy

2. ročník

Služby v ubytovacích střediscích
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Žák:
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence

•

kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v
gastronomii

•

Učivo
Význam péče o hosty v ubytovacím zařízení
Druhy a význam služeb v ubytovacích střediscích
Ubytovací služby- housekeeping, frontoffice- role, význam
Lázeňské služby- charakteristika, klasifikace
Wellnes
VIP hosté
UP-selling v praxi
Party servis- sortiment, dodavatelé, příprava
Nové trendy v ubytovacích službách
Kontrola kvality služeb hotelu
Řešení připomínek hostů
Ochrana zdraví, majetku a soukromí klientů

Průřezová témata

Řídit se využíváním odborných znalostí v
praxi.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

2. ročník
Základní etické kategorie
Sociální skupiny a komunity

Tělesná výchova

Kvalita mezilidských vztahů
Management a marketing

Marketing služeb
Hotelový provoz

Hlavní úkoly a činnosti ubytovacích
provozů

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

2. ročník
Reisen

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
kontroluje a dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence•
kontroluje a dodržuje dodržování hygienických předpisů v gastronomii•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Ekonomie, J.Švarcová,

2008

•

Ekonomie - ekonomika

podniku, J.Zlámal,

Z.Mendl,2009

•

Pomůcky
Receptury teplých

pokrmů, J. Runštuk,

2010

•

Receptury studených

pokrmů, J. Runštuk,

2011

•

Restaurace a host,

R.Metz, H.Gruner,

T.Kessler, 2008

•

Řízení hotelového

provozu, J. Beránek,

P.Kotek, 2003

•

Technika obsluhy a

služeb, Gustav Salač a

spol.

•
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

2. ročník

7.8.7  Hotelový provoz

1. ročník 2. ročník

1+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

    •  běžná nebo multimediální učebna

    •  samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

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

    •  rozbor výsledků a jejich následná interpretace – sebehodnocení

1. ročník
1+1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
RVP
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

1. ročník

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Personální a sociální kompetence

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

orientace a životních podmínek
RVP

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií
RVP

• rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových

aplikací
RVP

• využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
RVP

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

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

psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější

texty;
RVP

• vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a

způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí
RVP

• zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v

cizojazyčném prostředí
RVP

• Matematická a finanční gramotnost

• rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a

ekonomické údaje
RVP

• orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní

rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

1. ročník

RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování

hodnot demokracie
RVP

Odborné kompetence
• Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz, tzn. aby absolventi:

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu
RVP

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí
RVP

• uplatňovali zásady racionální výživy i alternativních způsobů stravování
RVP

• organizovali, řídili a kontrolovali odbyt výrobků a služeb, ovládali systémy a způsoby

obsluhy hostů
RVP

• na základě předchozích znalostí technologických postupů zpracování surovin, přípravy

pokrmů a nápojů kontrolovali způsob přípravy a výslednou kvalitu
RVP

• zabezpečovali zásobování a správné uchovávání a skladování surovin
RVP

• orientovali se v zahraničních kuchyních, moderní a zážitkové gastronomii, reagovali na

nové trendy ve stravování
RVP

• dbali na dodržování hygienických předpisů v gastronomii
RVP

• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách hotelů a dalších podniků a institucí

cestovního ruchu
RVP

• znali principy fungování trhu EU a způsoby podnikání v EU
RVP

• kalkulovali ceny výrobků a služeb
RVP

• sestavovali operativní i dlouhodobé programy rozvoje podniku
RVP

• orientovali se v pracovně právní problematice
RVP

• vedli provozní administrativu, evidenci o pohybu majetku, surovin, výrobků a služeb s

využitím PC
RVP

• znali způsob zabezpečení hlavní činnosti oběžným i dlouhodobým majetkem
RVP

• orientovali se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb, zabezpečovali

jejich odbyt
RVP

• organizovali průzkum trhu a výsledky vyhodnocovali, využívali marketingových nástrojů

k prezentaci stravovacího zařízení, k nabídce služeb
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

1. ročník

RVP

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

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

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle

příslušných norem
RVP

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence
RVP

• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji

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

odstranění závad a možných rizik
RVP

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
RVP

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

zavedeným na pracovišti
RVP

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

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
RVP

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
RVP

Organizace hotelu
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje organizaci hotelnictví, druhy hotelových a dalších
ubytovacích provozů a jejich klasifikaci v ČR a v hlavních
turistických destinacích světa

•

popíše strukturu hotelových služeb (základní, doplňkové) a uvede
jejich náplň, funkci, koordinaci

•

Učivo
Hotelová kategorizace a klasifikace a jejich kriteria
Trendy v mezinárodním hotelnictví
Mezinárodní hotelové řetězce

Průřezová témata

Orientuje se v OJK ubytovacích zařízení.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka

1. ročník
Soudobý svět na prahu 21.století
Globální problémy a globalizace
Obyvatelstvo ČR

Ekonomika

Podnikání
Činnosti podniku

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Slovotvorba

Učební praxe

Ubytovací zařízení

Metody Postupy Formy práce
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
charakterizuje organizaci hotelnictví, druhy hotelových a dalších ubytovacích provozů a jejich klasifikaci v ČR a v hlavních turistických
destinacích světa

•

popíše strukturu hotelových služeb (základní, doplňkové) a uvede jejich náplň, funkci, koordinaci•

Hlavní úkoly a činnosti stravovacích zařízení
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše materiální vybavení hotelových provozů podle jejich
kategorizace, uvede požadavky na personální zabezpečení

•

Učivo
Hlavní třídění stravovacích provozů
Právní předpisy o ochraně veřejného zdraví stanovující provozování
stravovacích  a ubytovacích  služeb
Účelové stravování
Komerční stravování
Dispoziční řešení a vybavení stravovacích provozů
Využití moderní techniky 

Průřezová témata

Je schopen rozlišit jednotlivé kategorie a
střediska gastronomických provozů.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Podnikání
Činnosti podniku

přesahy z učebních bloků:

Výroba v gastronomii

1. ročník
Výrobní střediska a moderní
technologická zařízení

Odbyt v gastronomii

Společenská pravidla, profesní etika

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
popíše materiální vybavení hotelových provozů podle jejich kategorizace, uvede požadavky na personální zabezpečení•

Organizační struktura v restauračním průmyslu
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje organizaci hotelnictví, druhy hotelových a dalších
ubytovacích provozů a jejich klasifikaci v ČR a v hlavních
turistických destinacích světa

•

Učivo
Provozy náležící provozovateli nebo majiteli jedné jednotky
Restaurační řetězce
Franchising v rámci ČR
Smlouva o managementu
Organizace úseků stravování

Průřezová témata

Orientuje se v jednotlivých právních formách
provozování gastronomických provozů.

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Pracovně právní vztahy

přesahy z učebních bloků:

Učební praxe

1. ročník
Výroba a odbyt v gastronomii

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
charakterizuje organizaci hotelnictví, druhy hotelových a dalších ubytovacích provozů a jejich klasifikaci v ČR a v hlavních turistických
destinacích světa

•

Pracovníci ve stravovacích provozech
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše materiální vybavení hotelových provozů podle jejich
kategorizace, uvede požadavky na personální zabezpečení

•

Učivo
Management v restauračním provozu
Náplň práce pracovníků
Personální potřeba, výběr zaměstnanců
Výcvik personálu
Předpoklady pro jednotlivé stupně řízení
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

Specifikuje jednotlivé pracovní profese.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Pracovně právní vztahy

přesahy z učebních bloků:

Výroba v gastronomii

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

Odbyt v gastronomii

Společenská pravidla, profesní etika
Organizace práce v odbytu

Učební praxe

Výroba a odbyt v gastronomii

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
popíše materiální vybavení hotelových provozů podle jejich kategorizace, uvede požadavky na personální zabezpečení•

Podnikatelská činnost ve stravovacím provozu
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Žák:
popíše materiální vybavení hotelových provozů podle jejich
kategorizace, uvede požadavky na personální zabezpečení

•

uvede nástroje kontroly kvality služeb a dodržování ochrany
majetku, poctivosti prodeje, hygieny a bezpečnosti práce

•

Učivo
Metody řízení výrobního procesu
Hygienické předpisy, uplatnění kritických bodů v gastronomii
Plánování a sestavení prodejního programu
Kalkulace a tvorba ceny
Prodej
Úsek banketních služeb
Organizace akcí
Smluvní úpravy, obchodní podmínky

Průřezová témata

Plánuje, organizuje a kontroluje práce
spojené s podnikáním.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Podnikání
Činnosti podniku
Hospodaření podniku

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

1. ročník
Syntax
Slovotvorba

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
popíše materiální vybavení hotelových provozů podle jejich kategorizace, uvede požadavky na personální zabezpečení•
uvede nástroje kontroly kvality služeb a dodržování ochrany majetku, poctivosti prodeje, hygieny a bezpečnosti práce•

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

Řízení hotelového

provozu,J.Beránek,

P.Kotek, 2003

•

Moderní hotel, J.

Černý, J. Krupička,

1994

•

Bezpečnost potravin,

CD SALIMA 2006

•

MEFISTO- prezentace

pokladních systémů

WINCOR NIXDORF

•

Výukový program-

RECEPCE, 2005

•

Receptury teplých•
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

1. ročník

pokrmů, J. Runštuk a

kolektiv, 2010
Kuchařské suroviny a

přísady, Nakladatelství

SLOVART, 1996

•

2. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení

• využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat

získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
RVP

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon

odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
RVP

• jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními

zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
RVP

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

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
RVP

• Personální a sociální kompetence

• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je

pozitivně ovlivňovat
RVP

• spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných

pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
RVP

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních

technologií
RVP

• rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových

aplikací
RVP

• využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
RVP

• získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
RVP

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
RVP

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu
RVP

• určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení,

popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

2. ročník

RVP

• zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,

vyhodnotit výsledek
RVP

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
RVP

• Komunikativní kompetence

• zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v

cizojazyčném prostředí
RVP

• využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou

terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
RVP

• Matematická a finanční gramotnost

• aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích

včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
RVP

• orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní

rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
RVP

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
RVP

• chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného

rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
RVP

• vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových

civilizací
RVP

Odborné kompetence
• Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz, tzn. aby absolventi:

• organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu
RVP

• organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí
RVP

• uplatňovali zásady racionální výživy i alternativních způsobů stravování
RVP

• organizovali, řídili a kontrolovali odbyt výrobků a služeb, ovládali systémy a způsoby

obsluhy hostů
RVP

• na základě předchozích znalostí technologických postupů zpracování surovin, přípravy

pokrmů a nápojů kontrolovali způsob přípravy a výslednou kvalitu
RVP

• zabezpečovali zásobování a správné uchovávání a skladování surovin
RVP

• orientovali se v zahraničních kuchyních, moderní a zážitkové gastronomii, reagovali na

nové trendy ve stravování
RVP
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

2. ročník

• dbali na dodržování hygienických předpisů v gastronomii
RVP

• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách hotelů a dalších podniků a institucí

cestovního ruchu
RVP

• znali principy fungování trhu EU a způsoby podnikání v EU
RVP

• vedli podnikovou administrativu, evidovali pohyb majetku, surovin, výrobků a služeb,

sledovali finanční toky
RVP

• kalkulovali ceny výrobků a služeb
RVP

• vedli provozní administrativu, evidenci o pohybu majetku, surovin, výrobků a služeb s

využitím PC
RVP

• orientovali se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb, zabezpečovali

jejich odbyt
RVP

• organizovali průzkum trhu a výsledky vyhodnocovali, využívali marketingových nástrojů

k prezentaci stravovacího zařízení, k nabídce služeb
RVP

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

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární prevence
RVP

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
RVP

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

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

zavedeným na pracovišti
RVP

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

• efektivně hospodařili s finančními prostředky
RVP

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí
RVP

Hlavní úkoly a činnosti ubytovacích provozů
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje organizační složky hotelu (úsek ubytovací,
personální, technický, ekonomický, stravovací, úsek ředitele) a
vysvětlí jejich fungování

•

uvede nástroje a kriteria pro vytváření kvality řízení a poskytování
služeb

•

Učivo
Základní třídění ubytovacích zařízení
Podmínky pro zařazení do kategorií a tříd
Standard vybavení jednotlivých ubytovacích jednotek podle kategorií
a tříd
Dispoziční řešení a vybavení ubytovacích jednotek
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

Umí rozlišit jednotlivé standarty vybavení
jednotlivých ubytovacích jednotek podle
kategorie a tříd.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hotelový provoz

2. ročník
Organizační struktura v hotelovém
průmyslu, pracovníci v ubytovacích
provozech
Informační systém

Učební praxe

Služby v ubytovacích střediscích

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
charakterizuje organizační složky hotelu (úsek ubytovací, personální, technický, ekonomický, stravovací, úsek ředitele) a vysvětlí jejich
fungování

•

uvede nástroje a kriteria pro vytváření kvality řízení a poskytování služeb•

Organizační struktura v hotelovém průmyslu, pracovníci v ubytovacích provozech
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje organizační složky hotelu (úsek ubytovací,
personální, technický, ekonomický, stravovací, úsek ředitele) a
vysvětlí jejich fungování

•

Učivo
TOP management, náplň práce
Provozní management, náplň práce
Část příjmu - front office
Část lůžková - housekeeping
Pracovníci úseku hotelové hospodyně
Stravovací provoz - Food Beverage management, náplň práce
jednotlivých pracovníků
Technický management - náplň práce
Zásobování, skladování, ostatní pomocné provozy
Nové profesní profily v hotelnictví

Průřezová témata

Umí rozlišit náplň práce jednotlivých
pracovníků hotelových středisek.

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Ekonomika

1. ročník
Činnosti podniku
Hospodaření podniku

Účetnictví

Majetek a zdroje financování
Hotelový provoz

2. ročník
Hlavní úkoly a činnosti ubytovacích
provozů

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk I.

2. ročník
Unterwegs

Hotelový provoz

Služby v ubytovacích provozech
Informační systém

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
charakterizuje organizační složky hotelu (úsek ubytovací, personální, technický, ekonomický, stravovací, úsek ředitele) a vysvětlí jejich
fungování

•
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

2. ročník

Služby v ubytovacích provozech
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
uvede nástroje a kriteria pro vytváření kvality řízení a poskytování
služeb

•

popíše další služby hotelů podle příslušné kategorie a třídy
ubytovacího zařízení

•

Učivo
Péče o hosta
Ochrana a bezpečnost hostů
Doplňkové služby v hotelu

Průřezová témata

Zaměřuje se na ochranu a bezpečnost hostů
a jejich majetku.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Hotelový provoz

2. ročník
Organizační struktura v hotelovém
průmyslu, pracovníci v ubytovacích
provozech

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

2. ročník
Syntax
Sloh

Německý jazyk I.

Unterwegs
Hotelový provoz

Informační systém
Odbyt v gastronomii

1. ročník
Společenská pravidla, profesní etika

Učební praxe

2. ročník
Podnikání v gastronomii

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uvede nástroje a kriteria pro vytváření kvality řízení a poskytování služeb•
popíše další služby hotelů podle příslušné kategorie a třídy ubytovacího zařízení•

Podnikatelská činnost v ubytovacích službách
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje organizační složky hotelu (úsek ubytovací,
personální, technický, ekonomický, stravovací, úsek ředitele) a
vysvětlí jejich fungování

•

uvede nástroje a kriteria pro vytváření kvality řízení a poskytování
služeb

•

vysvětlí práci s rezervačním a registračním systémem a s další
způsoby využití informačních technologií v hotelovém provozu

•

vysvětlí úlohu ubytovacího, provozního a reklamačního řádu•
popíše další služby hotelů podle příslušné kategorie a třídy
ubytovacího zařízení

•

zdůvodní vedení evidence ubytovaných hostů v souladu s platnými
předpisy

•

Učivo
Hotelový marketing- podnikatelský záměr
Sběr a rozbor informací
Stanovení a plnění cílů
Marketingový mix
Marketingové plánování
Realizace a kontrola
Vytvoření obchodní politiky
Kalkulace a tvorba ceny produktu
Ochrana žïvotního prostředí, ekologické trendy v hotelovém provozu

Průřezová témata

Je schopen vytvořit cíle a realizovat je
pomocí marketingového mixu.

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Účetnictví

2. ročník
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek
Účetní závěrka

přesahy z učebních bloků:

Hotelový provoz

2. ročník
Informační systém

Učební praxe

Podnikání v gastronomii
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7.8.7  Hotelový provoz

Učební osnovy

2. ročník

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
charakterizuje organizační složky hotelu (úsek ubytovací, personální, technický, ekonomický, stravovací, úsek ředitele) a vysvětlí jejich
fungování

•

uvede nástroje a kriteria pro vytváření kvality řízení a poskytování služeb•
vysvětlí práci s rezervačním a registračním systémem a s další způsoby využití informačních technologií v hotelovém provozu•
vysvětlí úlohu ubytovacího, provozního a reklamačního řádu•
popíše další služby hotelů podle příslušné kategorie a třídy ubytovacího zařízení•
zdůvodní vedení evidence ubytovaných hostů v souladu s platnými předpisy•

Informační systém
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Žák:
charakterizuje organizační složky hotelu (úsek ubytovací,
personální, technický, ekonomický, stravovací, úsek ředitele) a
vysvětlí jejich fungování

•

uvede nástroje a kriteria pro vytváření kvality řízení a poskytování
služeb

•

Učivo
Hotelový software

Průřezová témata

Orientuje se v nových ICT technologií a
využívá je při své práci.

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Hotelový provoz

2. ročník
Hlavní úkoly a činnosti ubytovacích
provozů
Organizační struktura v hotelovém
průmyslu, pracovníci v ubytovacích
provozech
Služby v ubytovacích provozech
Podnikatelská činnost v ubytovacích
službách

přesahy z učebních bloků:

Učební praxe

2. ročník
Podnikání v gastronomii

Metody

frontální•

Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
charakterizuje organizační složky hotelu (úsek ubytovací, personální, technický, ekonomický, stravovací, úsek ředitele) a vysvětlí jejich
fungování

•

uvede nástroje a kriteria pro vytváření kvality řízení a poskytování služeb•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Moderní hotel,

J.Černý, J. Krupička,

1994

•

Pomůcky
Řízení hotelového

provozu, J.Beránek, P.

Kotek, 2003

•

Výukový program  -

Recepce, 2005

•

Vše pro váš hotel -

Mefisto - prezentace

pokladních systémů

•
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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 vzdělávání vykonávají žáci souvislou odbornou praxi v provozovnách

společného stravování. Obor Gastronomie je školou prezentován na rautech pořádaných pro Zlínský kraj.
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Projekty

9 Projekty

Od ekologie ke zdraví
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Evaluace vzdělávacího programu

10 Evaluace vzdělávacího programu
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.

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
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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. 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

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.

4. Komisionální zkouška

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

a) koná-li opravnou zkoušku,

b) koná-li komisionální přezkoušení.

 

5. 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.

 

6. 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)
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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

jsou jedním z podkladů k výroční zprávě školy.

 215
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

SMILE verze 3.2.0


