
 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 

 

Organizace závěrečné zkoušky ve školním roce 

2020/2021 
(dle jednotného zadání závěrečných zkoušek pro šk. r. 2020/2021) 

 

Kód a obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

 
Odborné zaměření: Číšník, servírka 

 

  

Písemná zkouška 
ekonomika 

stolničení 

potraviny a výživa 

 

Praktická zkouška 
1. obsluha v běžném provozu 

2. dovednosti číšníka v běžném provozu 

3. odborná dovednost číšníka 

4. provedení úkolu ze samostatné odborné práce (zkr. SOP) 

5. obhajoba SOP a komunikace v cizím jazyce 

 

Ústní zkouška 
(25 komplexně řešených témat z níže uvedených předmětů se začleněním otázek z obecného přehledu 

ze světa práce) 

potraviny a výživa 

stolničení 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Michaela Michalicová 

                       Mgr. Marcela Zbořilová 

 
 
 
 

Schválil: Mgr. Petr Úředníček, v. r. 

                ředitel školy 

 

 

 

 



 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 

 

Organizace závěrečné zkoušky ve školním roce 

2020/2021 
(dle jednotného zadání závěrečných zkoušek pro šk. r. 2020/2021) 

 
 

Kód a obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

 
Odborné zaměření: Kuchař(ka) 

 

 

Písemná zkouška 
ekonomika 

technologie 

stolničení 

potraviny a výživa 

 

Praktická zkouška 
1. hlavní pokrm s přílohou 

2. vedlejší pokrm 

3. spotřební koš 

4. provedení úkolu ze samostatné odborné práce (zkr. SOP) 

5. obhajoba SOP a komunikace v cizím jazyce 

 

Ústní zkouška 
(25 komplexně řešených témat z níže uvedených předmětů se začleněním otázek z obecného přehledu 

ze světa práce) 

potraviny a výživa 

technologie 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Michaela Michalicová 

                       Mgr. Marcela Zbořilová 

 
 
 
 

Schválil: Mgr. Petr Úředníček, v. r. 

                ředitel školy 
 

 

 



 

 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 

 

Organizace závěrečné zkoušky ve školním roce 

2020/2021 
(dle jednotného zadání závěrečných zkoušek pro šk. r. 2020/2021) 

 
 
 

Kód a obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

 
Odborné zaměření: Kuchař(ka) – číšník, servírka 

 

 

Písemná zkouška 
ekonomika 

technologie 

stolničení 

potraviny a výživa 

 

Praktická zkouška 
1. hlavní pokrm s přílohou 

2. obsluha v běžném provozu 

3. odborná dovednost (složitý úkol) 

4. provedení úkolu ze samostatné odborné práce (zkr. SOP) 

5. obhajoba SOP a komunikace v cizím jazyce 

 

Ústní zkouška 
(25 komplexně řešených témat z níže uvedených předmětů se začleněním otázek z obecného přehledu 

ze světa práce) 

potraviny a výživa 

technologie 

stolničení 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Michaela Michalicová 

                       Mgr. Marcela Zbořilová 

 
 
 

Schválil: Mgr. Petr Úředníček, v. r. 

                ředitel školy 
 


