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1 Identifika�ní údaje o škole:  

Název a adresa školy: St�ední škola gastronomická a hotelová s.r.o. 
 Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 – Braník 

email: www.ssgh.cz 

Z�izovatel: Ing. Tomáš Kadlec 
 Pr�jezdná 647 
 155 31 Praha 5 – Lipence 

Název školního vzd�lávacího programu:  Gastronomie 

Kód a název oboru vzd�lání:   65-41-L/01 Gastronomie 

Stupe� poskytovaného vzd�lání:  St�ední vzd�lání s maturitní zkouškou 

Délka studia:     4-leté 

Forma vzd�lávání:     kombinovaná 

Datum platnosti od:    1.9. 2018 (po�ínaje 1. ro�níkem) 

Jméno �editele školy:    PhDr. Karel Vratišovský, MBA 

Jméno koordinátora ŠVP:   PhDr. Karel Vratišovský, MBA 

Kontakty pro komunikaci se školou:   
Telefonní �íslo:     241 001 731,  GSM: 731 672 548 

Fax:       241 001 788 

Email:      info@ssgh.cz 

Web:  www.ssgh.cz  
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3 Profil absolventa  

Název a adresa školy: St�ední škola gastronomická a hotelová 

s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 – Braník

Z�izovatel:   Ing. Tomáš Kadlec 
   Pr�jezdná 647 
   155 31 Praha 5 – Lipence 

Název školního vzd�lávacího programu: Gastronomie 

Kód a název oboru vzd�lání:   65-41-L/01 Gastronomie 

Stupe� poskytovaného vzd�lávání:  St�ední vzd�lání s maturitní zkouškou 

Délka a forma studia:    4-leté, kombinovaná 

Datum platnosti od:    1. 9. 2018 (po�ínaje 1. ro�níkem) 

V této kapitole školního vzd�lávacího programu je definován profil absolventa školního 

vzd�lávacího programu Gastronomie pro kombinovanou formu vzd�lávání na St�ední 

škole gastronomické a hotelové s.r.o., který vychází z vymezených závazných 

požadavk� na vzd�lávání a Rámcového vzd�lávacího programu oboru 65-41-L/01 

Gastronomie.  

3.1 Popis uplatn�ní absolventa v praxi 

- Absolvent školního vzd�lávacího programu Gastronomie najde uplatn�ní ve 

st�edních technickohospodá�ských funkcích v oblasti pohostinství a gastronomie 

– tzn. ve službách stravovacích, ubytovacích, informa�ních a dalších službách 

cestovního ruchu. Uplatní se rovn�ž jako šéfkucha� nebo vrchní �íšník nebo 

�íšník specialista.  

- Bude vykonávat odborné gastronomické �innosti provozní, marketingové, 

obchodn� podnikatelské a �ídící v nejr�zn�jších pracovních pozicích, a to jak 

v pozici zam�stnance, tak zam�stnavatele �i samostatného podnikatele. 

- Po absolvování maturitní zkoušky m�že absolvent oboru Gastronomie 

pokra�ovat na vysoké škole. 
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3.2 O�ekávané kompetence absolventa 

Absolvent je p�ipraven profesionáln� vykonávat práci ve st�edních 

technickohospodá�ských funkcích v oblasti pohostinství a gastronomie. 

Absolvent tohoto školního vzd�lávacího programu: 

• si uv�domuje význam pozitivního vztahu k u�ení a vzd�lávání 

• ovládá r�zné techniky u�ení, dokáže si vytvo�it vhodný studijní režim a podmínky 

• uplat�uje r�zné zp�soby práce s textem (zvl. studijní a analytické �tení), 

efektivn� vyhledává a zpracovává informace, je �tená�sky gramotný 

• s porozum�ním poslouchá mluvené projevy (výklad, p�ednášku, proslov, referát 

aj.) a po�izuje si poznámky 

• využívá ke svému u�ení r�zné informa�ní zdroje v�etn� zkušeností svých i jiných 

lidí 

• sleduje a hodnotí pokroky ve svém u�ení, p�ijímá hodnocení, sebekriticky je 

schopen odhadnout své slabiny a silné stránky 

• zvažuje a odhaduje další možnosti svého sebevzd�lávání v oboru i povolání 

• porozumí zadání úkolu nebo ur�í jádro problému 

• získá pot�ebné informace k �ešení problému, navrhuje zp�soby �ešení, dokáže 

je zd�vodnit, vyhodnotit a ov��it vzhledem k zvolenému cíli a dosaženému 

výsledku 

• uplat�uje p�i vy�ešení problému r�zné myšlenkové operace (logické, empirické, 

matematické aj.) 

• volí prost�edky a zp�soby (pom�cky, literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

spln�ní jednotlivých aktivit, využívá svých zkušeností a v�domostí nabytých d�íve 

• spolupracuje s jinými lidmi, nalézá týmové �ešení 

• je schopen kompromisu a konsenzu 

• vyjad�uje se p�im��en� ú�elu jednání komunika�ní situaci v projevech mluvených 

i psaných a vhodn� se prezentuje 

• své myšlenky formuluje srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� pak 

p�ehledn� a jazykov� správn�

• zú�ast�uje se aktivn� diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje
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• zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na 

b�žná i odborná témata 

• dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 

• je schopen písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev�

jiných lidí (p�ednášek, diskusí, porad aj.) 

• vyjad�uje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

• dokáže komunikovat nejmén� v jednom cizím jazyce 

• je schopen komunikovat v cizím jazyce dle pot�eb a charakteru p�íslušné odborné 

kvalifikace (nap�. porozum�t b�žné a odborné terminologii a pracovním pokyn�m 

v písemné i ústní form�) 

• je motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním u�ení 

• posuzuje reáln� své fyzické a duševní možnosti, odhaduje d�sledky svého 

jednání a chování v r�zných situacích 

• stanovuje si cíle a priority dle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek 

• reaguje adekvátn� na hodnocení svého vystupování a zp�sobu jednání ze strany 

jiných lidí, zvládne p�ijmout radu i kritiku 

• ov��uje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí 

• je odpov�dný v��i svému zdraví, pe�uje o sv�j fyzický i duševní rozvoj, je si 

v�dom d�sledk� nezdravého životního stylu a závislostí 

• adaptuje se na m�nící se životní a pracovní podmínky, je finan�n� gramotný, je 

p�ipraven �ešit své finan�ní a ekonomické záležitosti 

• zvládá pracovat v týmu, podílí se na realizaci spole�ných pracovních i jiných 

�inností 

• p�ijímá a odpov�dn� plní sv��ené úkoly 

• nezaujat� zvažuje návrhy druhých, navrhuje zlepšení 

• nepodléhá p�edsudk� a stereotyp�m, je vst�ícný v mezilidských vztazích 

• jedná samostatn�, iniciativn� nejen ve vlastním, ale i ve ve�ejném zájmu 

• dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní 

specifika) vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

• jedná v souladu s morálními principy a zásadami spole�enského chování 

• uv�domuje si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, je tolerantní v��i 

menšinám 
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• zajímá se aktivn� o politické a spole�enské d�ní u nás i ve sv�t�

• uv�domuje si význam životního prost�edí pro �lov�ka a jedná v souladu 

s udržitelným rozvojem 

• uznává odpov�dnost za sv�j vlastní život i svých blízkých, je schopen v p�ípad�

ohrožení pomoci ostatním 

• uznává tradice a hodnoty svého národa, uv�domuje si souvislosti jeho minulosti 

vzhledem k sou�asnosti v evropském a sv�tovém kontextu 

• podporuje národní, evropskou i sv�tovou kulturu k jejímž díl�m a odkaz�m má 

vytvo�ený pozitivní vztah 

• je zodpov�dný za svoji profesní budoucnost, uv�domuji si nutnost p�izp�sobovat 

se neustále pracovním podmínkám 

• má p�ehled o možnostech uplatn�ní na trhu práce v daném oboru, cílev�dom� a 

zodpov�dn� rozhoduje o své budoucí profesní a vzd�lávací dráze 

• má reálnou p�edstavu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a 

dokáže se vyrovnávat se svými p�edpoklady a p�edstavami 

• dokáže získávat a vyhodnocovat informace o pracovních a vzd�lávacích 

p�íležitostech, využívat poradenských a zprost�edkovatelských služeb na trhu 

práce a vzd�lávání 

• vhodn� komunikuje s potencionálními zam�stnavateli, prezentuje sv�j odborný 

potenciál a své profesní cíle 

• rozumí podstat� a princip�m podnikání, zná práva a povinnosti zam�stnavatele 

a zam�stnance 

• správn� používá a p�evádí b�žné jednotky 

• používá pojmy kvantifikujícího charakteru 

• provádí reálný odhad výsledku �ešení dané úlohy 

• nachází vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i �ešení praktických úkol�, správn� je 

vymezuje, popisuje a používá p�i �ešení 

• �te a vytvá�í r�zné formy grafického znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, 

schémata aj.) 

• aplikuje znalosti o základních tvarech p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin�

i v prostoru 

• efektivn� aplikuje matematické postupy p�i �ešení r�zných praktických úkol�

v b�žných situacích 
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• dokáže pracovat s osobním po�íta�em i notebookem a dalšími prost�edky 

informa�ních a komunika�ních technologií 

• používá správn� základní programové vybavení 

• dokáže se nau�it novým aplikacím 

• komunikuje elektronickou poštou a používá prost�edky online a off-line 

komunikace 

• získává informace z otev�ených zdroj�, zejména s využitím Internetu 

• dokáže pracovat s informacemi z r�zných médií (tišt�ných, audiovizuálních, 

elektronických), a to s využitím prost�edk� informa�ních a komunika�ních 

technologií 

• posuzují v�rohodnost r�zných informa�ních zdroj� a podle toho k nim p�istupuje 

• dokáže nabídnout poskytnout služby v ubytovacích za�ízeních, zvládne službu 

na recepci 

• p�i poskytování služeb v ubytovacích za�ízeních používá informa�ní technologie 

• organizuje a koordinuje provoz jednotlivých úsek� �innosti pracovních tým�

v ubytování, p�i úklidu a úprav� pokoj� a souvisejících prostor 

• dokáže prezentovat a nabízet dopl�kové služby ubytovacího za�ízení 

• dodržuje hygienické p�edpisy v gastronomii 

• ovládá a uplat�uje zásady racionální výživy i alternativních zp�sob� stravování 

• orientuje se v sortimentu potravin a nápoj� a jejich gastronomické využitelnosti 

• ovládá technologické postupy zpracování surovin, p�ípravy pokrm� a nápoj� a 

kontroluje jejich kvalitu 

• využívá a udržuje technické a technologické vybavení stravovacích za�ízení 

• ovládá techniku odbytu, systémy a zp�soby obsluhy 

• dokáže koordinovat organizovat �innost pracovních tým� ve výrob� a v odbytu 

• sestavuje jídelní lístky podle gastronomických pravidel i jiných hledisek 

• organiza�n� i ekonomicky zajiš�uje gastronomické akce 

• orientuje se v cizích kuchyních a v zážitkové gastronomii, reaguje na nové trendy 

ve stravování 

• dokáže charakterizovat metody spolupráce p�i vytvá�ení nabídky služeb 

cestovního ruchu 

• orientuje se ve struktu�e cestovního ruchu v �R a v EU, aby dokázal navrhnout, 

poskytnout a prezentovat nabídku svou nebo svého klienta  
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• orientuje se v základech fungování trhu EU a ve zp�sobech podnikání v EU 

• dokáže zorganizovat pr�zkum trhu, výsledky zpracovat, smluvn� zabezpe�ovat 

odbyt výrobk� a služeb 

• ovládá základní formy nabídky a prodeje výrobk� a služeb  

• využívá r�zných marketingových nástroj� k prezentaci hotelu, k nabídce služeb 

cestovního ruchu 

• zná zp�soby zabezpe�ení hlavní �innosti ob�žným i dlouhodobým majetkem 

• organizuje a eviduje zásobovací �innost 

• kalkuluje ceny výrobk� a služeb 

• sestavuje operativní a dlouhodob�jší programy 

• zajiš�uje základní operace personálního �ízení, zvládne vyhotovit návrh pracovní 

smlouvy 

• vede podnikovou administrativu, eviduje pohyb majetku, surovin, výrobk� a 

služeb, finan�ního toku 

• využívá ekonomické informace k �ízení provozních úsek�, dokáže vyhodnocovat 

výsledky hospoda�ení 

• bezpe�nost práce považuje za nedílnou sou�ást pé�e o zdraví své i svých 

spolupracovník� (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, nap�. klient�, 

zákazník�, návšt�vník�) i jako sou�ást �ízení jakosti a získání �i udržení 

certifikátu jakosti podle p�íslušných norem 

• dodržuje a zná základní právní p�edpisy týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci a požární prevence 

• osvojil si zásady a návyky ochrany zdraví p�i práci  

• rozpozná možnost nebezpe�í úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit 

odstran�ní závad a možných rizik 

• zná systém pé�e o zdraví pracujících  

• dokáže poskytnout první pomoc na pracovišti  

• chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku 

• dodržuje stanovené standardy a p�edpisy související se systémem �ízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 

• dbá na zabezpe�ování standard� kvality proces�, výrobk� a služeb, zohled�uje 

požadavky klienta  
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• zná význam, ú�el a užite�nost vykonávané práce, její finan�ní, pop�. spole�enské 

ohodnocení 

• zvažuje a plánuje �innosti, odvozuje možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní 

prost�edí, sociální dopady 

• efektivn� hospoda�í s finan�ními prost�edky 

• nakládá šetrn� a hospodárn� s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými 

látkami ekonomicky a ekologicky s ohledem na životní prost�edí 

3.3 Zp�sob ukon�ení vzd�lávání a stupe� dosaženého vzd�lání 

Vzd�lání se ukon�uje maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se �ídí 

platnými právními p�edpisy, p�edevším školským zákonem.  

Dokladem o dosažení stupn� vzd�lání je vysv�d�ení o maturitní zkoušce.  

Absolvent získá stupe� vzd�lání st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou. 
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4 Charakteristika školního vzd�lávacího programu 

Název a adresa školy: St�ední škola gastronomická a hotelová s.r.o. 
Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 – Braník

Z�izovatel:   Ing. Tomáš Kadlec 
   Pr�jezdná 647 
   155 31 Praha 5 – Lipence 

Název školního vzd�lávacího programu: Gastronomie 

Kód a název oboru vzd�lání:   65-41-L/01 Gastronomie 

Stupe� poskytovaného vzd�lávání:  St�ední vzd�lání s maturitní zkouškou 

Délka a forma studia:    4-leté, kombinovaná 

Datum platnosti od:    1.9. 2018 (po�ínaje 1. ro�níkem) 

  

4.1 Podmínky pro p�ijetí ke vzd�lávání 

Uchaze� musí splnit tyto podmínky pro p�ijetí: 

- spln�ní povinné školní docházky nebo úsp�šné ukon�ení základního vzd�lání 

- spln�ní podmínek p�ijímacího �ízení stanovených �editelem školy pro daný školní 

rok a zákonných podmínek stanovených školským zákonem a provád�cími 

vyhláškami  

- spln�ní podmínek zdravotní zp�sobilosti uchaze�e o studium daného oboru dle 

platných právních norem. 

4.2 Zdravotní zp�sobilost uchaze�e 

Ke studiu ve školním vzd�lávacím programu cukrá� mohou být p�ijati uchaze�i s dobrým 

zdravotním stavem, kte�í netrpí nemocemi vylu�ujícími vydání zdravotního pr�kazu, a 

spl�ující podmínky na�ízení vlády �. 211/2010 Sb. (Na�ízení vlády o soustav� obor�

vzd�lání) v platném zn�ní, tj. uchaze�i nesmí trp�t žádným z následujících onemocn�ní 

�i omezení: 

Uchaze� nesmí trp�t zejména: 
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• prognosticky závažná onemocn�ní omezující funkce horních nebo dolních 

kon�etin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v p�ípad�, že je nezbytné postupovat 

podle § 67 odst. 2 v�ta druhá školského zákona 

• p�ecitliv�lost na alergizující látky používané p�i praktickém vyu�ování 

• prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických 

syndrom� a kolapsové stavy, týká se �innosti ve výškách, s motorovou 

mechanizací, s rotujícími stroji, ná�adím nebo za�ízením nebo �inností, p�i 

kterých nelze vylou�it ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 

2 v�ta druhá školského zákona 

• nemoci vylu�ující vydání zdravotního pr�kazu v p�ípad�, že je nezbytné 

postupovat podle § 67 odst. 2 v�ta druhá školského zákona 

Posouzení zdravotního stavu uchaze�e vydá p�íslušný registrovaný praktický léka�. 

4.3  Celkové pojetí vzd�lávání ve školním vzd�lávacím programu 

St�ední škola gastronomická a hotelová s.r.o. je st�ední odbornou školou specializující 

se na vzd�lávání v oblasti gastronomie, hotelnictví a podnikání. Do své �innosti 

implementovala principy dle normy ISO 9001:2015. Získala �adu certifikát�, které 

osv�d�ují její kvality jako nap�. Zlatý certifikát kvality. 

Vzd�lávání podle školního vzd�lávacího programu Gastronomie je pojato jako syntéza 

kvalitního teoretického základu a praktické p�ípravy na budoucí povolání, a to 

v kombinované form� vzd�lávání (kombinace denní a distan�ní formy vzd�lávání). Ve 

vzd�lávání se klade d�raz na výuku odborných p�edm�t� s cílem vybudovat pevný 

teoretický základ, který je sou�asn� podpo�en a prohlouben rozší�enou praktickou 

výukou na smluvních pracovištích špi�kové kvality pod vedením zkušených instruktor�

z praxe. Praktické vyu�ování p�edstavuje cca 60 % �asové dotace výuky v denní �ásti 

vzd�lávání.  

P�i vzd�lávání se samoz�ejm� uplat�ují specifika kombinované formy vzd�lávání, se 

kterou mají u�itelé školy rovn�ž mnohaleté zkušenosti. V centru zájmu vedení školy stojí 

žák jako p�íjemce ve�ejné služby, totiž vzd�lávání ve zvoleném oboru. Žáci mají 

možnost prost�ednictvím každoro�ního dotazníkového šet�ení nebo pravidelných focus 
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groups podílet se na hodnocení kvality vzd�lávání na škole. Škola tak pravideln� zjiš�uje 

a vyhodnocuje vzd�lávací pot�eby žák�. 

Velmi d�ležité jsou pro vzd�lávání žák� rovn�ž kontakty se sociálními partnery školy, 

p�edevším s potencionálními zam�stnavateli. Na tvorb� školních vzd�lávacích 

program� se vždy podílí krom� vyu�ujících školy také zástupci pracoviš� praktického 

vyu�ování.  Škola vyvíjí dlouhodob� snahu o neustálé zlepšování se.  

P�i samotné výuce u�itelé uplat�ují koncepce celoživotního u�ení p�i v�domí 

spoluodpov�dnosti žáka za své vzd�lávání. Z tohoto pohledu plní vzd�lávání podle 

tohoto školního vzd�lávacího programu funkci kvalifika�ní, kdy si v�tšina žák� – 

dosp�lých - zvyšuje svoji kvalifika�ní úrove� v oboru.  

Vzd�lávání v kombinované form� vzd�lávání na St�ední škole gastronomické a 

hotelové s.r.o. stojí na t�ech základních pilí�ích. T�mi jsou odbornost v podob� kvalitních 

pracoviš� praktického vyu�ování, jazyková výbava žák� v podob� kvalitního jazykového 

vyu�ování a individuální p�ístup v podob� studijní a osobní zóny školy a dalších – 

nejenom - elektronických podpor výuky.  

Jednou ze vzd�lávacích strategií školy je t�sné propojení teoretického vzd�lávání 

s praktickým. Žáci mají možnost zú�astnit se �ady odborných kurz�, p�i kterých se 

mohou seznámit s nejnov�jšími trendy ve zvoleném oboru. 

Cílem výuky je vytvá�et ve škole i na smluvních pracovištích kladné interpersonální 

vztahy mezi žáky a u�iteli a mezi žáky navzájem a demokratické prost�edí, klást d�raz 

na rozvoj klí�ových kompetencí a rozvoj odborných kompetencí.  

Celkový postoj vedení školy, veškeré �innosti a �ízení, p�ístup pedagogických i ostatních 

pracovník� školy vychází ze základních myšlenek demokratické ob�anské spole�nosti, 

stojí na zásadách a principech trvale udržitelného rozvoje, posiluje vzájemnou toleranci 

a ohleduplnost. Vyu�ující podporují v žácích hrdost a kladný vztah ke škole, v níž se 

p�ipravují na za�azení do pracovního procesu ve zvoleném oboru. Podporují jejich 

profesionální i hodnotový r�st. 

4.3.1 Výukové a vzd�lávací strategie využívané v rámci praktického a 
teoretického vyu�ování 

Metody a formy vzd�lávání v oboru gastronomie vychází ze specifik p�edevším 

kombinované formy vzd�lávání. P�i výuce se kombinují denní forma vzd�lávání s 

distan�ní formou vzd�lávání.  
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Volba formy výuky v jednotlivých vyu�ovacích p�edm�tech vyšla ze zkušenosti 

vyu�ujících školy s výukou na denním, dálkovém a kombinovaném studiu. Klí�ové 

p�edm�ty pro maturitní zkoušku v oboru gastronomie jsou vyu�ovány p�edevším denní 

formou vzd�lávání, která je obohacena bohatou nabídkou podp�rných elektronických 

materiál� pro žáky.  

Vyu�ovací p�edm�ty vyu�ované p�evážn� distan�ní formou vzd�lávání mají širokou e-

learningovou podporu ve studijní zón� školy, tedy v prost�edí LMS Moodle, ve kterém 

jsou žák�m k dispozici nejenom u�iteli zpracované u�ební texty, ale i zkušební testy a 

otázky k ov��ení pochopení a zafixování dané tematiky. Toto považuje vedení školy 

spolu s celým pedagogickým sborem za velmi d�ležitý aspekt vzd�lávání 

v kombinované form� vzd�lávání na St�ední škole gastronomické a hotelové s.r.o., 

protože v�tšina žák� vzd�lávajících se v této form� vzd�lávání již vstoupila do svého 

pracovního života a škola pro n� vzhledem k jejich v�ku a zkušenostem má p�edevším 

funkci kvalifika�ní. D�ležitým prvkem vzd�lávání v kombinované form� vzd�lávání je 

rovn�ž motivace žák�, p�edevším v prvním období vzd�lávání. �ada z nich se totiž do 

školy vrací po mnoha letech. Jednotliví vyu�ující jsou žák�m k dispozici v e-

learningovém prost�edí Moodle – tzv. studijní zón� školy, a to prost�ednictvím chatu, 

diskusního fóra, zpráv… Samoz�ejm� mohou žáci školy své vyu�ující kontaktovat face 

to face ve škole b�hem pravidelných konzulta�ních hodin nebo po dohod� i mimo tyto 

hodiny.  

Metody výuky volí každý vyu�ující se z�etelem na charakter a specifi�nost daného 

vyu�ovacího p�edm�tu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na 

možnosti školy a žák�. Celý pedagogický sbor postupuje koordinovan� podle �editelem 

školy p�edem stanoveného harmonogramu pro kombinované studium, vyvíjí neustálou 

snahu a pé�i o rozvíjení požadovaných profesních znalostí, vlastností a schopností 

žák�, rozvíjí jejich dovednosti, kultivované a konstruktivní vyjad�ování, odpov�dné 

jednání ve vztahu k sob� samému i ostatním lidem atd. V této souvislosti škola volí 

p�edevším tyto metodické pedagogické p�ístupy ve výuce: 

• podpora samostudia žák� v prost�edí Moodle formou zpráv, e-mail�, diskusních 

fór, chat�… 

• �ízený rozhovor p�i vyu�ování p�edm�t� v denní form� vzd�lávání 

• samostatné �ešení úkol� a prezentace výsledk�

• týmová práce ve skupin� o ve dvojicích 
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• práce s prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií 

• setkávání se s odborníky ve svém oboru 

• vlastní pracovní �innost žák� p�i praktickém vyu�ování 

• prezentace svých dovedností 

• individuální i skupinové konzultace 

• … 

K žák�m se vyu�ující snaží p�istupovat vždy diferencovan� dle individuálních možností 

žák� na základ� inkluzivních princip� a v�kových specifik. Ve vyu�ování preferujeme 

autodidaktické metody s reflexí, žák�m dáváme samostatné úkoly dle jejich 

individuálních možností, u�ení p�izp�sobujeme životním situacím a jejich zkušenostem, 

klademe p�ed n� �ešení problém� a úkol� a do výuky za�azujeme pravideln� týmovou 

práci v podob� zpracování spole�ných e-úkol� ve studijní zón�. 

Vedení školy pracuje s pedagogickým sborem a snaží se o jeho neustále vzd�lávání a 

posun vp�ed vzhledem k moderním výukovým metodám. Vyu�ující jsou pravideln�

proškolováni v oblasti ICT a práce ve studijní zón� školy. Proto byla v posledních letech 

siln� potla�ena transmisivní výuka ve prosp�ch výuky komunikativní, problémové a 

aktivizující, a to i v kombinované form� vzd�lávání. 

Výuka každého p�edm�tu je rozd�lena na �ást denní a �ást distan�ní. �asové dotace 

jednotlivých p�edm�t� vychází z RVP a rozd�lení na denní a distan�ní �ást 

z mnohaletých zkušeností vyu�ujících a vedení školy. Do dotace teoretického vyu�ování 

jsou za�azeny jak p�edm�ty všeobecn� vzd�lávací, tak p�edm�ty odborné. Všechny 

p�edm�ty mají bohatou a stálou podporu v e-learningovém prost�edí LMS Moodle 

v podob� studijní zóny školy a žáci mohou být v nep�etržitém kontaktu se 

svými vyu�ujícími. 

Na za�átku prvního ro�níku žáci absolvují kurs Úvodu do studia, ve kterém jsou 

seznámeni se systémem distan�ní výuky, s možnostmi komunikace se školou a 

s vyu�ujícími jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t� dle tohoto školního vzd�lávacího 

programu.  

Ve druhém, t�etím a �tvrtém ro�níku žáci absolvují Odborný výcvik. Krom� toho 

ve druhém ro�níku žáci absolvují dva týdny odborné praxe a ve t�etím ro�níku pak t�i 
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týdny odborné praxe. P�i této praxi si prakticky ov��í získané teoretické znalosti získané 

ve škole. Praktické vyu�ování žák� probíhá na reálných pracovištích školy. Ta slouží 

k upevn�ní získaných jednak teoretických a jednak již praktických zkušeností a 

dovedností.  

Výukovou strategií školy u kombinované formy vzd�lávání je okamžitá aplikace 

teoretických poznatk� v praxi. P�edchozí znalosti a zkušenosti žák� toto totiž na 

kombinovaném studiu umož�ují.  

Žáci využívají nadstandardn� a modern� za�ízené u�ebny. V každé u�ebn� je 

interaktivní tabule nebo projektor s promítacím plátnem. Každý z vyu�ujících má 

k dispozici notebook, s jehož pomocí vypracovává p�ípravy na výuku. Notebooky 

s dataprojektory používají u�itelé také ve své každodenní pedagogické praxi. Výuka 

probíhá rovn�ž v multimediálních po�íta�ových u�ebnách s výpo�etní technikou. 

Všechny budovy školy jsou pokryty kvalitním bezdrátovým p�ipojením k internetu, které 

mohou všichni žáci voln� využívat. Pro budoucí uplatn�ní žák� v praxi jsou d�ležité také 

cizí jazyky. Proto výuka jazyk� probíhá p�evážn� v moderních jazykových u�ebnách. 

4.4 Organizace výuky 

4.4.1 Organizace výuky podle tohoto ŠVP 

Výuka žák� je organizována jako �ty�leté kombinované studium. P�i vzd�lávání se 

kombinuje denní forma vzd�lávání s distan�ní formou vzd�lávání.  

Vzd�lávání je ukon�eno maturitní zkouškou dle p�íslušných právních p�edpis� a 

poskytuje st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou.  

Závazné u�ivo všeobecného a odborného vzd�lávání je realizováno dle RVP oboru 65-

41-L/01 Gastronomie v aktuálním zn�ní. 

Škola zajiš�uje teoretické i praktické vyu�ování. 

Kvalitní teoretické vzd�lávání je efektivn� podpo�eno praktickým vyu�ováním v pr�b�hu 

studia. 

Teoretické vyu�ování a cvi�ení jsou zajiš�ovány v u�ebnách, odborných u�ebnách 

(u�ebny ICT, u�ebny s interaktivními tabulemi, specializované jazykové u�ebny). 

Základem vzd�lávání je blok povinných teoretických p�edm�t�, které zajiš�ují napln�ní 

minimálních požadavk� RVP na absolventa. Konkrétní termíny konání teoretického 

vyu�ování v daném školním roce stanoví �editel školy.  
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4.4.2 Organizace praktického vyu�ování 

Praktické vyu�ování je realizováno formou odborného výcviku, odborné praxe a cvi�ení. 

Praktické vyu�ování vyjma cvi�ení probíhá na pracovištích právnických a fyzických 

osob.  

S t�mito osobami jsou uzavírány Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání 

praktického vyu�ování ve smyslu vyhlášky �. 13/2005 Sb. Ve smlouv� jsou uvedeny 

podmínky pro poskytování prostor a vybavení pracovišt�. Smlouvy se uzavírají pouze 

s takovými pracovišti, která disponují veškerým pot�ebným materiálním vybavením, tj. 

škola sama toto vybavení nemusí zajiš�ovat. 

Výuku praktického vyu�ování vyjma cvi�ení realizují u�itelé praktického vyu�ování a 

procvi�ování dovedností žák� na pracovištích fyzických nebo právnických osob je 

provád�no za vedení a dozoru instruktor�.  

Praktické vyu�ování je realizováno formou odborného výcviku, odborné praxe a cvi�ení: 

• ve druhém, t�etím a �tvrtém ro�níku se koná odborný výcvik  

• ve druhém a t�etím ro�níku se koná odborná praxe (blokov�) 

o ve 2. ro�níku 2 týdny celkem v rozsahu 70 vyu�ovacích hodin 

o ve 3. ro�níku 3 týdny celkem v rozsahu 105 vyu�ovacích hodin 

• v 1. ro�níku probíhá cvi�ení v p�edm�tu Informatika a ve vyu�ovacím p�edm�tu 

Profesní komunikace 

Konkrétní termíny konání praktického vyu�ování v daném školním roce stanoví �editel 

školy.  

Konání �ásti odborné praxe v rozsahu až 2 týdn� m�že �editel školy stanovit v souladu 

s RVP na období prázdnin.   

4.5 Komunikace žák� s vyu�ujícími 
Žáci mají mnoho možností, jak komunikovat se svými vyu�ujícími mimo p�ímou výuku, 

která je realizována denní formou vzd�lávání.  

První komunika�ní kanál p�edstavuje studijní zóna školy, tedy e-learningové prost�edí 

LMS Moodle, v jehož rámci organizujeme pro žáky pravidelné konzultace s vyu�ujícími 

po chatu nebo žákovská diskusní fóra, kde si žáci mohou být oporou vzájemn�. Žáci 

mohou svým u�itel�m zanechat také kdykoli off-line zprávu podobnou e-mailu.  
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Krom� e-learningového prost�edí LMS Moodle mohou žáci své vyu�ující kdykoli 

kontaktovat p�es školní e-mail nebo na mobilní telefon.  

Krom� t�chto moderních komunika�ních kanál� mohou žáci využít osobních konzultací 

s vyu�ujícími. 
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4.6 Zajišt�ní rozvoje klí�ových a odborných kompetencí ve výuce 

Škola dbá na pravidelné za�azování diskusí, besed, aktivit, �ízených rozhovor� a 

dotazníkového šet�ení, r�zných projekt� podporujících toleranci a lidská práva a 

ob�anských aktuálních témat. Vzd�lávání sm��uje k rozvíjení jak klí�ových tak i 

odborných kompetencí žák�. Žáci si prohloubí a rozvinou, v návaznosti na již dosažené 

p�edešlé vzd�lání na základní škole a podle svých individuálních schopností a pot�eb, 

následující klí�ové a odborné kompetence. 

Konkrétní zp�soby realizace níže uvedených kompetencí jsou uvedeny 

v u�ebních osnovách jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t�. Obecn� jsou popsány 

v úvodních pasážích u�ebních osnov a konkretizovány v tabulkách u�iva. 

4.6.1 Klí�ové kompetence   

a) Kompetence k u�ení 

Vyu�ující žáky vedou ve vzd�lávání tak, aby byli schopni: 

• Mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání 

• efektivn� se u�it 

• ovládat r�zné techniky u�ení 

• vytvá�et si vhodné studijní podmínky 

• zpracovávat informace, vyhledávat a analyzovat r�zné informace z text�

• porozum�t p�ednášce, výkladu, proslovu aj. mluveným projev�m  

• po�izovat si kvalitní poznámky 

• se zdokonalovat ve svém dalším vzd�lávání a profesi 

• znát možnosti svého dalšího možného vzd�lávání 

• uplat�ovat r�zné zp�soby práce s textem 

• p�ijímat hodnocení výsledk� svého u�ení od jiných lidí 

b) Kompetence k �ešení problém�

Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby absolventi byli schopni �ešit problémy v b�žných i 

krizových životních situacích a aby: 

• volili vhodné metody a postupy myšlení a navrhovali r�zná �ešení 



21 

• spolupracovali p�i �ešení problém� v týmu  

• zd�vod�ovali zp�soby �ešení a p�ejímali za n� odpov�dnost 

• využívali svých schopností, zkušeností a talentu 

c) Komunikativní kompetence  

žáci jsou mimo jiné vzd�láváni k tomu, aby: 

• se srozumiteln� vyjad�ovali v nejr�zn�jších situacích 

• dokázali se prezentovat, a to mluvenou i písemnou formou 

• se aktivn� ú�astnili diskusí 

• dodržovali stylistické i jazykové normy 

• vystupovali a komunikovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

• se vyjad�ovali d�stojn�, respektovali partnera v komunikaci 

• se vyjad�ovali p�im��en� a v�cn�, formulovali a zd�vod�ovali svá stanoviska 

• porozum�li a zpracovávali p�im��en� náro�né souvislé texty na obecná i odborná 

témata, vytvá�eli strukturované životopisy, vypl�ovali formulá�e administrativního 

charakteru  

• užívali adekvátních stylistických a jazykových prost�edk� v�etn� odborné 

terminologie 

• formulovali své myšlenky srozumiteln� a souvisle 

• dosahovali jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro komunikaci v cizojazy�ném 

prost�edí nejmén� v jednom cizím jazyce 

• byli motivováni pro celoživotní u�ení 

d) Personální a sociální kompetence 

Žáci jsou vedeni ve vzd�lávání k tomu, aby jako absolventi byli p�ipraveni: 

• posuzovat své p�ednosti i nedostatky 

• odhadovat d�sledky svého chování v r�zných situacích 

• se rozhodovat a plánovat sv�j osobní život 

• p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly 

• vystupovat nezaujat�

• nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m 

• ov��ovat si informace, kriticky myslet a hodnotit, pou�it se ze svých chyb, p�ijímat 

radu a kritiku a zkušenosti jiných lidí 
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• se dál vzd�lávat, pe�ovat o sv�j fyzický i duševní rozvoj 

e) Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí 

Vyu�ující sm��ují vzd�lávání mimo jiné k tomu, aby absolventi: 

• jednali samostatn� aktivn� a ve svém i ve�ejném zájmu 

• jednali v souladu s morálními principy a zásadami spole�enského chování  

• dodržovali zákony 

• respektovali práva a osobnost jiných lidí 

• p�ispívali k hodnotám demokracie 

• uv�domovali si vlastní kulturní identitu, ale uznávali identitu i ostatních v rámci 

pravidel pluralitní demokracie a multikulturní spole�nosti 

• uznávali život jako nejvyšší hodnotu, byli zodpov�dní k sob� i za jiné 

• chápali význam životního prost�edí 

• se aktivn� zajímali o politické d�ní v �eské republice i ve sv�t�

• uznávali hodnotu lidského života 

• m�li pozitivní vztah k místní, národní, evropské i sv�tové kultu�e 

f) Kompetence k pracovnímu uplatn�ní a k podnikatelským aktivitám 

Vzd�lávání žák� sm��uje k tomu, aby jako absolventi využívali svých možností na trhu 

práce a rozvíjeli profesní kariéru a uplatn�ní. Absolventi mají: 

• reálnou p�edstavu o možnostech uplatn�ní na trhu práce, o pracovních, 

platových a jiných podmínkách  

• p�edstavu o možnostech profesní kariéry 

• informace a znalosti, jak zúro�it své schopnosti v konkurenci 

• v�d�t, jakým zp�sobem komunikovat s potenciálními zam�stnavateli 

• znát svá práva a povinnosti zam�stnanc� i zam�stnavatel�

• p�edstavu o podstat� a principu podnikání, ekonomických, právních a 

administrativních otázkách podnikání 

• um�t získávat a vyhodnocovat informace o pracovních a vzd�lávacích 

p�íležitostech 

g) Matematické kompetence 
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Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby byli absolventi schopni využívat r�zné matematické 

dovednosti, tj. p�edevším: 

• používat a p�evád�t b�žné jednotky 

• využívat a vytvá�et r�zné formy grafického znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, 

schémata apod.) reálných situací a používat je pro �ešení 

• správn� p�evád�t a používat matematické jednotky 

• vymezovat, popisovat, ozna�ovat a nacházet konkrétní �ešení problém�

• používat r�zné pojmy kvantifikujícího charakteru 

• odhadovat možná �ešení 

• sestavovat �ešení praktického úkolu na základ� díl�ích výsledk�  

• aplikovat znalosti o základních tvarech p�edm�t�

h) Kompetence využívat informa�ní a komunika�ní technologie 

Absolventi by m�li využívat efektivn� prost�edky ICT a pracovat s informacemi a PC tak, 
aby: 

• pracovali s PC a ostatními prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií 

• používali b�žný a aplika�ní programový software 

• komunikovali elektronickou poštou 

• využívali v osobním i profesním život� WEB technologie a Internet 

• dokázali využít informace z r�zných zdroj� a formát� (tišt�ná, audiovizuální, 

elektronická média) 

• p�istupovali k informacím kriticky, byli mediáln� gramotní 

• si ov��ovali v�rohodnost zdroj�

• se u�ili používat nové aplikace 

4.6.2 Odborné kompetence 

Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby absolventi ovládali odborné gastronomické 

kompetence, využívali moderní trendy ve výživ�, poznatky o potravinách a 

nápojích, uplat�ovali požadavky na hygienu, tzn. aby absolventi: 

• dodržovali hygienické požadavky v gastronomii 

• znali sestavování výživy, zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní 

zp�soby stravování 
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• rozlišili vlastnosti a technologickou využitelnost základních druh� potravin a 

nápoj�

• znali zp�soby skladování potravin a nápoj�

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

pravidel racionální výživy a dalších hledisek 

Ovládali technologii p�ípravy pokrm�, tzn. aby absolventi: 

• znali druhy, využití, vlastnosti a zp�soby uchovávání potravin, polotovar� i 

hotových výrobk�

• dokázali posoudit složení, jakost, biologickou a energetickou hodnotu a 

nejvhodn�jší zp�sob technologického zpracování potravin

• zvládli zorganizovat �innost pracovního týmu a provozu výrobního st�ediska

• dokázali p�ipravit pokrmy pro b�žné i slavnostní p�íležitosti, pro dietní stravování, 

typické pokrmy národní, regionální a cizích kuchyní

• pracovali správn� s výživovými a technologickými normami, s hygienickými 

p�edpisy

• byli p�ipraveni pracovat s novými technologickými postupy a za�ízeními

• znali ú�el kritických bod� HACCP a jejich aplikaci v gastronomickém provozu

Ovládali techniku odbytu a obsluhy, tzn. aby absolventi: 

• ovládali druhy a techniku odbytu 

• volili vhodné formy obsluhy dle prost�edí a charakteru spole�enské p�íležitosti, 

používali náležitý inventá�

• spole�ensky vystupovali a profesionáln� jednali ve styku s hosty, pracovními 

partnery a spolupracovníky 

• dbali na estetiku p�i pracovních �innostech 

• provád�li vyú�tování s hostem 

Vykonávali �ídící �innosti ve stravovacím provozu, tzn. aby absolventi: 

• sestavovali nabídkové listy, jídelní a nápojové lístky a menu pro r�zné 

spole�enské p�íležitosti 

• ovládali organizaci práce v odbytovém st�edisku a koordinaci �inností výrobního 

a odbytového úseku 
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• organiza�n� zajiš�ovali p�ípravu, pr�b�h a ukon�ení r�zných gastronomických 

akcí 

Vykonávali obchodn� podnikatelské aktivity, tzn. aby absolventi: 

• sjednávali odbyt výrobk� a služeb, provád�li vyú�tování 

• p�ipravili podklady pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu 

• kalkulovali cenu výrobk� a služeb 

• orientovali se v ekonomicko-právním zabezpe�ení provozu spole�ného 

stravování 

• orientovali se v moderních formách prodeje 

• využívali ekonomických informací pro zabezpe�ení provozu 

• sestavovali nabídkové listy výrobk� a služeb podle r�zných kritérií 

• využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a 

výrobk�, využívali prost�edk� podpory prodeje 

• vyhotovovali podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou 

úpravou 

• zajiš�ovali základní operace personálního charakteru 

Dbali na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci a požární ochranu, tzn. aby 

absolventi: 

• chápali bezpe�nost práce jako sou�ást pé�e o zdraví své i svých 

spolupracovník� (i klient� a zákazník�) i jako sou�ást �ízení jakosti a jednu 

z podmínek pro získání �i udržení certifikátu dle p�íslušných norem 

• dodržovali p�íslušné právní p�edpisy týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci a požární ochrany, hygienické p�edpisy a zásady 

• používali osobní ochranné pracovní prost�edky podle platných p�edpis� pro 

jednotlivé �innosti 

• znali a dodržovali základní právní p�edpisy týkající se bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci  
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• byli p�ipraveni spoluvytvá�et a podílet se na vytvá�ení bezpe�ného pracovního 

prost�edí, dbali na používání pracovních nástroj�, pom�cek a technického 

vybavení odpovídajícího bezpe�nostním a protipožárním p�edpis�m 

• byli vybaveni v�domostmi o zásadách poskytování první pomoci 

• uplat�ovali oprávn�né nároky týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

Usilovali o nejvyšší možnou kvalitu své práce, výrobk� nebo služeb, tzn. aby 

absolventi: 

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku 

• dodržovali stanovené normy (standardy) a p�edpisy související se systémem 

�ízení jakosti zavedeným na pracovišti 

• dbali na zabezpe�ování parametr� (standard�) kvality proces�, výrobk� nebo 

služeb, zohled�ovali požadavky klienta (zákazníka, ob�ana) 

Jednali ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby 

absolventi: 

• znali význam, ú�el a užite�nost vykonávané práce, její finan�ní, pop�. 

spole�enské ohodnocení 

• zvažovali p�i plánování a posuzování ur�ité �innosti (v pracovním procesu i 

v b�žném život�) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prost�edí, sociální 

dopady 

• efektivn� hospoda�ili s finan�ními prost�edky 

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

s ohledem na životní prost�edí 

4.7 Zp�soby za�len�ní pr��ezových témat do výuky i mimo ni 

Pr��ezová témata stanovená RVP pro tento obor vzd�lání, tedy Ob�an v demokratické 

spole�nosti, �lov�k a životní prost�edí, �lov�k a sv�t práce a Informa�ní a komunika�ní 

technologie se prolínají jednotlivými vyu�ovacími p�edm�ty a výchovou tak, aby svým 

pojetím a obsahem vedly žáky k upev�ování a vytvá�ení postoj� k demokratické 

spole�nosti, odpov�dnému ob�anství, k ekologii a ochran� p�írody a životního prost�edí, 
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profesní a vzd�lávací kázni a odpov�dnosti, nau�ily je využívat komunika�ní a 

informa�ní technologie apod.  

Pr��ezová témata jsou realizována jak v rámci kurikula, tak i mimo n�j. Realizace 

pr��ezových témat v rámci kurikula je uvedena v u�ebních osnovách jednotlivých 

vyu�ovacích p�edm�t� a konkretizována v tabulce u�iva. Realizace pr��ezových 

témat je v kompetenci konkrétních vyu�ujících, kte�í uplat�ují ve výuce p�edevším tyto 

principy a metody: 

• vytvá�íme diskuse nad r�znými tématy, p�i kterých moderátor vede žáky 

k pozvolnému propojení získaných znalostí 

• dáváme žák�m prostor pracovat samostatn� a poté vystoupit p�ed svými 

spolužáky a prezentovat svou práci  

• u�íme žáky hodnocení a sebehodnocení 

• za�azujeme do výuky formu skupinové práce a práce ve dvojicích 

• za�azujeme do výuky r�znorodé aktivity spojené s pracovními listy v hodinách 

• po�ádáme besedy s odborníky v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního 

ruchu a s jinými zajímavými lidmi aj. 

• vytvá�íme ve škole demokratické a podn�tné prost�edí 

• v r�zných p�edm�tech používáme SWOT analýzu, která umož�uje žák�m 

vytvá�et si vlastní názor na základ� získaných informací z r�zného zdroje 

• … 

Realizace jednotlivých pr��ezových témat: 

4.7.1 Ob�an v demokratické spole�nosti  

Pr��ezové téma Ob�an v demokratické spole�nosti realizujeme v kombinované form�

vzd�lávání p�edevším d�slednou kultivací chování a jednání žák�, vytvá�ením 

demokratického klimatu školy a promyšleným a funk�ním používáním r�zných strategií 

výuky. V�tšina žák� je již dosp�lých. Usilujeme o dobré znalosti žák�, které jsou 

nezbytn� pot�ebné pro informované a odpov�dné ob�anské a jiné jednání a 

rozhodování. Toto pr��ezové téma je realizováno na škole difúzn�, tj. v jednotlivých 

vyu�ovacích p�edm�tech, protože rozsah stejn� jako obsah tohoto pr��ezového tématu 

je velice široký.  
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Pr��ezové téma Ob�an v demokratické spole�nosti prostupuje dle u�ebních osnov 

jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t� celým kurikulem. B�hem výuky vedeme žáky ke 

slušnému a korektnímu chování. V rámci jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t� se žáky 

prohlubujeme jejich schopnost efektivní diskuse a argumentace a schopnost 

respektovat názory ostatních. V každé vyu�ovací hodin� udržujeme demokratické 

eduka�ní prost�edí, a� už spravedlivým hodnocením nebo sebehodnocením žák�.  

Klí�ovým vyu�ovacím p�edm�tem pro toto pr��ezové téma je Ob�anská nauka, jehož 

obsah s tématem Ob�an v demokratické spole�nosti velmi úzce souvisí, a v n�mž 

realizujeme tak�ka všechny obsahy tohoto pr��ezového tématu. Tento p�edm�t 

nechápeme pouze jako okrajový v rámci humanitních všeobecn� vzd�lávacích 

p�edm�t�, ale jako st�žejní pro výchovu k demokracii a jejích hodnotám a základním 

princip�m. 

Druhým d�ležitým vyu�ovacím p�edm�tem pro realizaci tohoto pr��ezového tématu je 

D�jepis. Velkým p�ínosem výuky tohoto p�edm�tu je p�edevším prohlubování ob�anské 

kompetence a kulturního pov�domí žák� – žáci se u�í uznávat tradice a hodnoty svého 

národa, chápat jeho minulost, sou�asnost i budoucnost p�edevším v evropském ale i 

sv�tovém kontextu stejn� tak jako vlastní kulturní a osobnostní identitu. U�í se žít 

v pluralitní spole�nosti sou�asnosti, bojovat proti rasismu, terorismu a xenofobii.  

Podporuje výchovu žák� k  úct� k demokracii, jejím hodnotám a základním princip�m. 

Žáci jsou seznamováni s kladnými vzory minulosti. 

K d�kladnému za�len�ní tohoto pr��ezového tématu je nutné s žáky pracovat i mimo 

vyu�ovací p�edm�ty a samotné kurikulum. Mimo vyu�ovací p�edm�ty se již �adu let 

snažíme pr��ezové téma Ob�an v demokratické spole�nosti realizovat i ve skrytém 

kurikulu pomocí demokratického eduka�ního klimatu školy, které je vst�ícné a p�átelské 

ke všem aktér�m vzd�lávacího procesu, a d�slednou kultivací chování a jednání žák�. 

Snažíme se vytvá�et dobré a p�íkladné p�átelské vztahy mezi u�iteli navzájem a korektní 

vztahy mezi vyu�ujícími a jejich žáky. Pr�b�žn� p�ipravujeme žáky k odpov�dnému 

životu v ob�anské spole�nosti.  

Pr��ezové téma Ob�an v demokratické spole�nosti dále realizujeme také promyšleným 

a funk�ním používáním r�zných strategií a metod výuky v denní form� vzd�lávání. 

Dobré znalosti žák� jsou nezbytn� pot�ebné pro informované a odpov�dné ob�anské a 

jiné jednání a rozhodování jednotlivce v sou�asné ob�anské spole�nosti sjednocené 

Evropy. P�i ústním hodnocení žák� klademe d�raz nejenom na to, co žáci umí �i neumí, 

ale toto hodnocení obsahuje rovn�ž i uznání pozitivních stránek jednotlivých výkon�
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žák� a porovnání s již dosaženými výkony. Je tak ú�inn� spojeno s efektivní 

pedagogickou komunikací zhodnocující žák�v celkový výkon.  

Upev�ování prosociálního chování žák� prostupuje všemi vyu�ovacími p�edm�ty, a to 

p�edevším prožitkovými výukovými strategiemi, tedy tím, jak vyu�ující žáky p�ijímají a 

jak žáky p�ijímají jejich spolužáci, pozitivní motivací, prožíváním úsp�chu ve škole apod. 

Toto vše vede žáky postupn� k upev�ování a vytvá�ení pozitivních interpersonálních 

vztah� se spolužáky i odborníky ve zvoleném oboru a kladných postoj� k demokratické 

spole�nosti, jejím ko�en�m, hodnotám a základním princip�m, odpov�dnému ob�anství 

a profesní kázni a odpov�dnosti.  

Snažíme se v žácích vzbudit p�im��ené sebev�domí. Zdravé sebev�domí žák�

upev�ujeme p�edevším tím, že všichni vyu�ující adekvátn� oce�ují žákovy drobné 

úsp�chy a motivují je k dalším a lepším výkon�m.  Nadaným a talentovaným žák�m 

zadáváme individuáln� složit�jší a náro�n�jší úkoly na domácí procvi�ení. Tito žáci ve 

výuce také pomáhají slabším spolužák�m, �ímž posilujeme solidaritu a hlavn�

schopnost spolupráce v týmu. Zárove� se solidaritou se snažíme v žácích probudit 

realistické hodnocení ostatních. Toto hodnocení by m�lo být založené na osobní 

zkušenosti a p�edevším sebehodnocení. Sebehodnocení a hodnocení ostatních se 

v posledních letech stalo každodenní integrální sou�ástí žákova života na St�ední škole 

gastronomické a hotelové. Snažíme se o to, aby hodnocení nebylo v žádném p�ípad�

stresující sou�ástí studia. �ada žák� školy v kombinované form� vzd�lávání se do školy 

vrátila po delší pauze a tento návrat a jeho zvládnutí je st�žejní pro jejich další 

vzd�lávání.   

V sou�asnosti se velký d�raz klade na dodržování a prosazování lidských práv ve 

spole�nosti. Z mnohaleté zkušenosti našich vyu�ujících však vyplývá, že žáci �asto 

prosazují tvrdohlav� a nekompromisn� svá práva a svobody, aniž by si uv�domovali, že 

svá práva nemohou vyžadovat na úkor práv a svobod ostatních jedinc�.  

4.7.2 �lov�k a životní prost�edí 

Pr��ezové téma �lov�k a životní prost�edí reflektuje aktuální pot�eby a snahy naší 

sou�asné spole�nosti. Dodržování princip� udržitelného rozvoje je nejen jednou z priorit 

�eské republiky ale i sjednocené Evropy. Jeho základní myšlenky a principy je nutné 

žák�m všt�povat již od základní školy. V realizaci tohoto pr��ezového tématu 

navazujeme proto na environmentální výchovu, kterou všichni žáci prošli již na 
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základních školách. Cílem i nadále z�stává nau�it žáky odpov�dnému 

environmentálnímu chování ve spole�nosti a poukázání na smysluplnost udržitelného 

rozvoje. Žáky proto vedeme v pr�b�hu celého studia k respektu a v�domí odpov�dnosti 

za udržení kvality životního prost�edí v souvislosti s jejich odborným vzd�láváním na 

St�ední škole gastronomické a hotelové s.r.o. a zvolenou profesí. Rozvíjíme v žácích 

nejen b�hem spole�enskov�dního vzd�lávání etické hodnoty a postoje ve vztahu 

k životnímu prost�edí.   

T�žišt�m realizace je postavení �lov�ka v jeho okolním sv�t� a jeho vliv na p�írodu a 

životní prost�edí. Nedílnou sou�ástí je pak p�edání znalostí pot�ebných pro efektivní 

ochranu p�írody a životního prost�edí jako celku. Snažíme se vést žáky k odpov�dnosti 

za své jednání a aktivnímu zájmu a podílení se na �ešení hlavních environmentálních 

problém�.  Žáci si b�hem svého st�edoškolského studia v rámci vzd�lávání ke zdraví a 

odborného vzd�lávání osvojují rovn�ž zásady zdravého životního stylu a v�domí 

odpov�dnosti za své vlastní zdraví a pé�i o n�j.      

Pr��ezové téma �lov�k a životní prost�edí realizujeme také difúzn�, tedy v logických 

souvislostech v jednotlivých všeobecn� vzd�lávacích a odborných p�edm�tech dle 

u�ebního plánu. Toto pr��ezové téma je za�len�no již v RVP do výsledk� vzd�lávání 

jednotlivých vzd�lávacích oblastí.  Neza�adili jsme tedy do výuky další samostatný 

vyu�ovací p�edm�t v�novaný tomuto pr��ezovému tématu, ale roz�lenili jsme pr��ezové 

téma �lov�k a životní prost�edí k jednotlivým vzd�lávacím oblastem. Tak se nap�. 

v d�jepise žáci neu�í pouze to, kdy pr�myslová revoluce 18. a 19. století za�ala, jaký 

m�la pr�b�h a jaké d�sledky, ale diskutují spole�n� o tom, jaký vliv m�la pr�myslová 

revoluce na životní prost�edí; v informatice nebo b�hem praktického vyu�ování se žáci 

mimo jiné u�í nakládat s nebezpe�ným odpadem, využívat p�edevším úsporné 

spot�ebi�e apod. Nedílnou sou�ástí realizace tohoto pr��ezového tématu je dodržování 

bezpe�nosti p�i práci a ochrana zdraví a hygiena práce.  Toto pr��ezové téma 

prostupuje celým kurikulem. 

P�edm�tem, který je s tímto pr��ezovým tématem díky svému obsahu pevn� propojen, 

jsou Základy p�írodních v�d – ekologie, životní prost�edí, kolob�h látek v p�írod�, 

odpady, dopady chování �lov�ka na životní prost�edí, ochrana p�írody, zásady 

udržitelného rozvoje…     

Toto pr��ezové téma stejn� jako ostatní realizujeme také pomocí r�zných 

nadp�edm�tových aktivit, které za�azuje do výuky, nebo ve skrytém kurikulu tím, že ve 

škole dáváme žák�m pozitivní p�íklady a vzory do života a vytvá�íme podn�tné klima 
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školy vedoucí žáky k hospodárnosti, nap�. t�ídíme ve škole odpad – plasty, baterie…, 

vedeme žáky k udržování �istoty ve t�íd�, škole i v jejím bezprost�edním okolí apod. Od 

t�chto �inností si slibujeme, že žáci budou odpad t�ídit i doma, že budou udržovat 

po�ádek a �istotu i mimo sv�j domov. Pr��ezové téma �lov�k a životní prost�edí 

promítáme do života celé školy. P�íkladem žák�m není jen škola jako celek ale i 

jednotlivý vyu�ující.    

D�raz p�i realizaci tohoto pr��ezového tématu je kladen také na výchovu proti 

závislostem. Na škole pracuje metodik prevence, který každoro�n� sestavuje, realizuje 

a vyhodnocuje minimální preventivní program, po�ádá �adu odborných p�ednášek a akcí 

pro žáky. V pr�b�hu studia mají možnost zú�astnit se �ady odborných p�ednášek 

z oblasti zvoleného oboru.  

4.7.3 �lov�k a sv�t práce  

Pr��ezové téma �lov�k a sv�t práce je svým obsahem velice rozsáhlé. Proto toto 

pr��ezové téma je na St�ední škole gastronomické a hotelové s.r.o. realizováno také 

difúzn�, tj. za�len�ním jeho jednotlivých obsahových celk� do odpovídajících 

vyu�ovacích p�edm�t� (jak odborných tak všeobecn� vzd�lávacích, jak teoretických tak 

praktických) ve všech ro�nících studia. Nejedná se o jednorázové téma. Cílem studia je 

p�íprava nejen absolventa s daným odborným profilem ale i p�íprava absolventa, který 

se po svém vstupu na trh práce v n�m dokáže orientovat a p�edevším prosadit 

s ohledem na rostoucí mobilitu pracovních sil.  

Tomuto pr��ezovému tématu se v�nujeme systematicky po celou dobu vzd�lávání žák�

a klademe na n�j zna�ný d�raz. D�ležitost tohoto pr��ezového tématu se zrcadlí rovn�ž 

v motu naší školy – Dobrá škola, lepší práce. Škola stojí na t�ech základních pilí�ích – 

odbornosti, cizích jazycích a individuálním p�ístupu. Jedním z našich cíl� je ú�inné 

dopln�ní získaných odborných teoretických i praktických znalostí a dovedností žák� tak, 

aby všichni naši absolventi našli odpovídající uplatn�ní na trhu práce i v život�. Dob�e 

naplánovaná realizace tohoto pr��ezového tématu totiž efektivn� formuje a p�sobí na 

vytvo�ení budoucí hodnotové orientace žák�. Proto pr��ezové téma �lov�k a sv�t práce 

realizujeme po celou dobu st�edoškolského studia žák� na naší škole v kurikulu i mimo 

n�j.  
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V pr��ezovém tématu �lov�k a sv�t práce se klade velký d�raz p�edevším na praktické 

aplikování znalostí, dovedností a kompetencí žák�. Proto toto pr��ezové téma formáln�

i neformáln� aplikujeme p�edevším b�hem praktického vyu�ování, p�i kterém se 

snažíme v žácích vzbudit aktivní p�ístup k vykonávané �innosti. Je také za�azeno do 

v�tšiny vyu�ovacích p�edm�t� – p�evážn� do ekonomických v�d, ob�anské nauky, 

cizích jazyk�… Jednotlivá témata byla infiltrována do b�žné výuky všeobecn�

vzd�lávacích i odborných p�edm�t�. Tak si žáci nap�íklad v �eském jazyce osvojují 

písemnou i verbální prezentaci sebe sama nebo prezentaci své práce, b�hem níž si 

uv�domují, že dobrá znalost mate�ského jazyka je velmi d�ležitá pro jejich další profesní 

život. Obdobn� je tomu i ve výuce cizích jazyk�. V matematice a ekonomice pak žáci 

v rámci finan�ní gramotnosti po�ítají praktické p�íklady z finan�ní matematiky a 

v ostatních p�edm�tech jsou dále vedeni k odpov�dnému postoji k vlastní profesní 

budoucnosti apod.  V cizích jazycích se pak žáci u�í písemn� a ústn� vyjád�it své 

požadavky nebo se u�í pracovat s cizojazy�nými informacemi. Ve výuce simulují žáci 

p�ijímací pohovory do zam�stnání, píší profesní životopisy a motiva�ní dopisy apod. 

Celkov� je výuka cizích jazyk� vedena s ohledem na jejich praktické využití v osobním 

a profesním život�. Již b�hem studia by m�li žáci postupn� p�evzít odpov�dnost nejen 

za své další vzd�lávání v rámci zvoleného oboru a kvalifikace ale i za sv�j vlastní život. 

Žáky u�íme písemn� i verbáln� prezentovat výsledky své práce, klást si adekvátní 

profesní cíle, napsat profesní životopis, sestavovat žádosti o zam�stnání, p�ipravit se 

na p�ijímací pohovor, jednat s potencionálními zam�stnavateli, formulovat své priority…  

S tímto pr��ezovým tématem je nedíln� spojena základní znalost právních p�edpis�

v aktuálním zn�ní, které se p�ímo dotýkají vzniku pracovního pom�ru nebo práv a 

povinností zam�stnanc�, a základní orientace v nich.  

Žáci jsou b�hem studia také seznamováni s informa�ními a poradenskými službami 

v oblasti zam�stnanosti, aby um�li pružn� reagovat na neustále se m�nící pracovní trh, 

znali systém rekvalifikací nejen v �eské republice ale i ve sjednocené Evrop�, jejíž 

pracovní trh se všem p�ed n�kolika lety pln� otev�el. Velká �ada našich absolvent� se 

po po�áte�ním odborném vzd�lávání pustí do soukromého podnikání. Všichni 

absolventi by m�li být schopni proto vyhodnotit výhody, nevýhody a rizika spojená se 

zahájením a provozováním soukromého podnikání ve zvoleném oboru. 

Nedílnou sou�ástí realizace tohoto pr��ezového tématu je i finan�ní vzd�lávání. P�i jeho 

za�azování navazujeme na finan�ní vzd�lávání, kterým žáci prošli b�hem základní 

školy.  Cílem je nau�it žáky zodpov�dn� a efektivn� zacházet s finan�ními prost�edky 
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na základ� získaných znalostí a dovedností tak, aby byli schopni zpracovat osobní i 

rodinný rozpo�et a aby po finan�ní stránce zabezpe�ili nejenom sebe ale i svou rodinu.  

Základem je výcvik odpov�dného chování budoucích absolvent� a racionálního 

rozhodování.  

Pro žáky organizujeme ve škole r�zné akce, p�ednášky a diskuse zam��ené nejenom 

na odborná témata z oblasti zvolené kvalifikace žák� ale i na témata z oblasti trhu práce. 

Žáci tak prohlubují s odborníky z praxe (nap�. personalisty velkých hotel�, zástupci 

personálních agentur, vysokých škol, pracovníky bank apod.) své soft skills, sociální 

kompetence a kompetence k pracovnímu uplatn�ní.  

Toto pr��ezové téma je realizováno i p�ístupem a formami výuky, do které �asto 

za�azujeme práci ve dvojicích, skupinovou práci, prezentování žákovských prací, 

diskuse, cvi�ení, hodnotnou pedagogickou komunikaci se zp�tnou vazbou apod. Žáci 

mají šanci b�hem výuky vyhodnocovat získané informace, identifikovat své silné a slabé 

stránky, vyhodnocovat je stejn� jako vyhodnocovat svou práci, vypo�ádávat se a 

p�edevším p�ijímat kritiku své práce od koleg�, time management… Žáci se u�í hledat 

cestu k úsp�chu a plánovat sv�j osobní rozvoj.  

Determinující je rovn�ž poznání reálného pracovního prost�edí v reálných situacích. 

Proto St�ední škola gastronomická a hotelová s.r.o. se p�i praktickém vyu�ování nesnaží 

pouze o simulaci pracovního prost�edí na školním pracovišti, ale snaží se žáky aktivn�

bez zbyte�ného odkladu zapojit do reálných �inností a proces� na daném provozu 

partnerského pracovišt�, na kterém probíhá praktické vyu�ování. Navazování kontakt�

a aktivní spolupráci se sociálními partnery považujeme za klí�ovou ve st�edním 

odborném školství.  

4.7.4 Informa�ní a komunika�ní technologie 

Pr��ezové téma Informa�ní a komunika�ní technologie vychází svým obsahem ze 

stejnojmenné vzd�lávací oblasti Rámcového vzd�lávacího programu a sou�asn� je 

nedíln� spojena s rozvojem kompetence k u�ení, kompetence využívat prost�edky 

informa�ních a komunika�ních technologií a dalších klí�ových kompetencí, které 

stanovuje rámcový vzd�lávací program tohoto oboru. Dovednosti v oblasti informa�ních 

a komunika�ních technologií mají podp�rný charakter ve vztahu ke všem ostatním 

složkám kurikula.  



34 

Realizace tohoto pr��ezového tématu se stává v dnešní multimediální informa�ní 

spole�nosti zásadní a klí�ovou. Informa�ní gramotnost se dnes stala, obzvlášt� u 

mladých lidí, naprostou samoz�ejmostí. Informa�ní a komunika�ní technologie stále více 

pronikají i do tradi�ních sektor�.      

Cílem tohoto pr��ezového tématu je nau�it žáky pracovat a používat základní 

aplika�ní programové vybavení. Na St�ední škole gastronomické a hotelové je toto 

pr��ezové téma realizováno v samostatném p�edm�tu (Informatika), ve kterém jsou 

naprosto dominující formou výuky praktická cvi�ení v jedné z odborných u�eben 

výpo�etní techniky.  

Dále je toto pr��ezové téma realizováno i v ostatních vyu�ovacích p�edm�tech. P�i 

jeho realizaci navazujeme na znalosti a dovednosti žák�, které získali na základní škole. 

Snažíme se žáky motivovat v pr�b�hu celého studia k smysluplné práci pomocí 

informa�ních a komunika�ních technologií – vyžadujeme samostatné vyhledávání 

informací, zpracovávání domácích úkol�, referát� a seminárních prací pomocí po�íta�e, 

sami u�itelé pracují ve výuce s informa�ními technologiemi apod.  

Sou�ástí tohoto pr��ezového tématu je i výchova k bezpe�nému užívání internetu 

v podob� obsahu, uživatel� apod., k dodržování autorských práv p�i využívání a 

publikaci prost�ednictvím nových médií, ochran� osobních údaj� a prevence proti 

závislostem na nových médiích.  

Jedním z pilí�� školy je individuální p�ístup. Škola a její zam�stnanci komunikují s žáky 

a jejich zákonnými zástupci pomocí informa�ních a komunika�ních technologií. 

Každému žákovi je z�ízena p�i jeho p�ijetí do školy tzv. osobní zóna, tedy webové 

prost�edí, ve kterém najde veškeré informace ke svému studiu. P�es tuto osobní zónu 

m�že komunikovat s vyu�ujícími �i vedením školy. V plánu je z�ízení i školních datových 

schránek a studijní zóny, kde by žáci m�li k dispozici studijní a jiné dopl�kové materiály 

k výuce v elektronické podob�. Jedním z benefit� školy je zdarma p�ístup do projektu 

English University Online, tedy do výuky anglického jazyka online. Realizace t�chto 

plán� v následujících letech nesporn� p�isp�je významnou m�rou k zdárné realizaci 

tohoto pr��ezového tématu. 
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4.8 Hodnocení žák�  

Žáci jsou hodnoceni podle Pravidel pro hodnocení výsledk� vzd�lávání žák�, která jsou 

sou�ástí školního �ádu. Školní �ád je zve�ejn�n na ú�ední desce školy a na elektronické 

ú�ední desce školy na webové stránce www.ssgh.cz. 

Specifické zp�soby a event.. i specifická kritéria hodnocení žák� v jednotlivých 

vyu�ovacích p�edm�tech jsou uvedeny v u�ebních osnovách t�chto p�edm�t� (v úvodní 

obecné �ásti). 

4.8.1 Obecná charakteristika zp�sob� a kritérií hodnocení žák�

Hodnocení výsledk� vzd�lávání na vysv�d�ení se provádí formou klasifikace. Vychází 

se p�itom z pr�b�žné klasifikace; vyu�ující však vždy posoudí význam jednotlivých 

známek pr�b�žné klasifikace. 

Pr�b�žné hodnocení výsledk� vzd�lávání se provádí formou pr�b�žné klasifikace, 

p�i�emž pr�b�žnou klasifikací se rozumí hodnocení díl�ích výsledk� a projev� žáka v 

jednotlivých vyu�ovacích p�edm�tech v pr�b�hu pololetí. P�i pr�b�žné klasifikaci se 

používají stejné stupn� prosp�chu jako p�i hodnocení výsledk� vzd�lávání na 

vysv�d�ení. 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají u�itelé zpravidla kontrolními písemnými 

pracemi �i na základ� ústního zkoušení.  

Ke klasifikaci z p�edm�tu však s ohledem na po�et konzulta�ních hodin posta�í i jen 

jedna známka z kontrolní písemné práce, jejímž obsahem bylo ov��ení znalostí u�iva 

za celé p�íslušné pololetí nebo alespo� dv� známky získané v pr�b�hu pololetí. 

  

Na žádost žáka m�že u�itel provést ov��ení a hodnocení znalostí žáka i mimo 

stanovenou dobu vyu�ování, a to zejména v konzulta�ních hodinách u�itele.  

4.8.2 Obecná kritéria stup�� hodnocení v teoretických p�edm�tech  

Stupe� 1 (výborný)  
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Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti ucelen�, p�esn� a úpln� a 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotov� vykonává požadované intelektuální a motorické 

�innosti. Samostatn� a tvo�iv� uplat�uje osvojené poznatky a dovednosti p�i �ešení 

teoretických a praktických úkol�, p�i výkladu a hodnocení jev� a zákonitostí. Myslí 

logicky správn�, z�eteln� se u n�ho projevuje samostatnost a tvo�ivost. Jeho ústní a 

písemný projev je správný, p�esný a výstižný. Grafický projev je p�esný a estetický. 

Výsledky jeho �innosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen 

samostatn� studovat vhodné texty.  

Stupe� 2 (chvalitebný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti v podstat� ucelen�, p�esn�

a úpln�. Pohotov� vykonává požadované intelektuální a motorické �innosti. Samostatn�

a produktivn� nebo podle menších podn�t� u�itele uplat�uje osvojené poznatky a 

dovednosti p�i �ešení teoretických a praktických úkol�, p�i výkladu a hodnocení jev� a 

zákonitostí. Myslí správn�, v jeho myšlení se projevuje logika a tvo�ivost. Ústní a 

písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, p�esnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledk� �innosti je zpravidla bez podstatných nedostatk�. Grafický projev je estetický, 

bez v�tších nep�esností. Je schopen samostatn� nebo s menší pomocí studovat vhodné 

texty.  

Stupe� 3 (dobrý)  

Žák má v ucelenosti, p�esnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatk�, fakt�, 

pojm� a zákonitostí nepodstatné mezery. P�i vykonávání požadovaných intelektuálních 

a motorických �inností projevuje nedostatky. Podstatn�jší nep�esnosti a chyby dovede 

za pomoci u�itele korigovat. V uplat�ování osvojených poznatk� a dovedností p�i �ešení 

teoretických a praktických úkol� se dopouští chyb. Uplat�uje poznatky a provádí 

hodnocení jev� a zákonitostí podle podn�t� u�itele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale 

málo tvo�ivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má 

nedostatky ve správnosti, p�esnosti a výstižnosti. V kvalit� výsledk� jeho �innosti se 

projevují �ast�jší nedostatky, grafický projev je mén� estetický a má menší nedostatky. 

Je schopen samostatn� studovat podle návodu u�itele.  

Stupe� 4 (dostate�ný)  
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Žák má v ucelenosti, p�esnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatk� závažné 

mezery. P�i provád�ní požadovaných intelektuálních a motorických �inností je málo 

pohotový a má v�tší nedostatky. V uplat�ování osvojených poznatk� a dovedností p�i 

�ešení teoretických a praktických úkol� se vyskytují závažné chyby. P�i využívání 

poznatk� pro výklad a hodnocení jev� je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují 

závažné chyby, myšlení není tvo�ivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky 

ve správnosti, p�esnosti a výstižnosti. V kvalit� výsledk� jeho �innosti a v grafickém 

projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky 

a chyby dovede žák s pomocí u�itele opravit. P�i samostatném studiu má velké t�žkosti.  

Stupe� 5 (nedostate�ný)  

Žák si požadované poznatky neosvojil ucelen�, p�esn� a úpln�, má v nich závažné a 

zna�né mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické 

�innosti má velmi podstatné nedostatky. V uplat�ování osvojených v�domostí a 

dovedností p�i �ešení teoretických a praktických úkol� se vyskytují velmi závažné chyby. 

P�i výkladu a hodnocení jev� a zákonitostí nedovede své v�domosti uplatnit ani s 

podn�ty u�itele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u n�ho �asté logické 

nedostatky.  

V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, p�esnosti i 

výstižnosti. Kvalita výsledk� jeho �innosti a grafický projev mají vážné nedostatky. 

Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí u�itele. Nedovede 

samostatn� studovat.  

4.8.3 Obecná kritéria stup�� hodnocení v p�edm�tech vyu�ovaných 
formou u�ební a odborná praxe  

Teoretická �ást t�chto p�edm�t� se klasifikuje podle kritérií teoretických p�edm�t�.  

Stupe� 1 (výborný)  

Žák soustavn� projevuje aktivní vztah k práci, k pracovnímu týmu a praktickým 

�innostem. Pohotov�, samostatn� a tvo�iv� využívá získaných teoretických poznatk� v 

praktické �innosti. Praktické �innosti vykonává pohotov�, samostatn� uplat�uje získané 

dovednosti a návyky. Bezpe�n� ovládá postupy a zp�soby práce. Dopouští se jen 

menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatk�. Ú�eln� si 
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organizuje vlastní práci, udržuje pracovišt� v po�ádku. Uv�dom�le dodržuje p�edpisy o 

bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci. Hospodárn� využívá surovin, materiál� a 

energie. Vzorn� obsluhuje a udržuje u�ební pom�cky, nástroje a ná�adí. Aktivn�

p�ekonává vyskytující se p�ekážky.  

Stupe� 2 (chvalitebný)  

Žák projevuje aktivní vztah k práci, k pracovnímu týmu a k pracovním �innostem. 

Samostatn�, ale mén� tvo�iv� a s menší jistotou využívá získaných teoretických 

poznatk� v praktické �innosti. Praktické �innosti vykonává samostatn�, v postupech a 

zp�sobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné 

nedostatky. Ú�eln� si organizuje vlastní práci, pracovišt� udržuje v po�ádku. Uv�dom�le 

dodržuje p�edpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci. P�i hospodárném využívání 

surovin, materiál� a energie se dopouští malých chyb. U�ební pom�cky, nástroje, ná�adí 

obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. P�ekážky v práci p�ekonává s ob�asnou 

pomocí. 

Stupe� 3 (dobrý)  

Žák�v vztah k práci, k pracovnímu týmu a k praktickým �innostem je p�evážn� aktivní, 

s menšími výkyvy. Za pomoci u�itele nebo instruktora uplat�uje získané teoretické 

poznatky v praktické �innosti. V praktických �innostech se dopouští chyb a p�i 

postupech zp�sob� práce pot�ebuje ob�asnou pomoc u�itele nebo instruktora. Výsledky 

práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje mén� ú�eln�, udržuje pracovišt� v 

po�ádku. Dodržuje p�edpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci. Na podn�ty u�itele 

nebo instruktora je schopen hospodárn� využívat surovin, materiál� a energie. K 

obsluze a údržb� u�ebních pom�cek, nástroj� a ná�adí musí být �ast�ji podn�cován. 

P�ekážky v práci p�ekonává s pomocí u�itele nebo instruktora.  

Stupe� 4 (dostate�ný)  

Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci, k pracovnímu týmu a k praktickým 

�innostem. Získaných teoretických poznatk� dovede využít p�i praktické �innosti jen za 

soustavné pomoci u�itele nebo instruktora. V praktických �innostech, dovednostech a 

návycích se dopouští v�tších chyb. P�i volb� postup� a zp�sob� práce pot�ebuje 
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soustavnou pomoc u�itele nebo instruktora. Ve výsledcích práce má závažné 

nedostatky.  

Práci dovede organizovat za soustavné pomoci u�itele nebo instruktora, mén� dbá o 

po�ádek na pracovišti a na dodržování p�edpis� o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i 

práci. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiál� a energie. V obsluze 

a údržb� u�ebních pom�cek, nástroj� a ná�adí má závažné nedostatky. P�ekážky v 

práci p�ekonává jen s pomocí u�itele nebo instruktora.  

Stupe� 5 (nedostate�ný)  

Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní, k pracovnímu týmu a k praktickým 

�innostem není na pot�ebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí u�itele nebo instruktora 

uplatnit získané teoretické poznatky p�i praktické �innosti. V praktických �innostech, 

dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Pracovní postupy nezvládá ani s 

pomocí u�itele nebo instruktora. Výsledky jeho práce jsou nedokon�ené, neúplné, 

nep�esné, nedosahují ani dolní hranice p�edepsaných ukazatel�. Práci na pracovišti si 

nedokáže organizovat, nedbá na po�ádek na pracovišti. Neovládá p�edpisy o 

bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci. Nevyužívá hospodárn� surovin, materiál� a 

energie. V obsluze a údržb� u�ebních pom�cek, nástroj� a ná�adí má závažné 

nedostatky.  

4.9  Maturitní zkouška 
Studium je zakon�eno maturitní zkouškou dle platných právních p�edpis� v dob� jejího 

konání. Obsah a organizace maturitní zkoušky se �ídí platnými p�edpisy. Dokladem o 

dosažení stupn� vzd�lání je vysv�d�ení o maturitní zkoušce.  

4.9.1 Volitelné zkoušky spole�né �ásti maturitní zkoušky  

V souladu s platným Školským zákonem �. 561/2004 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

již není v kompetenci �editele školy stanovovat volitelné zkoušky spole�né �ásti 

maturitní zkoušky. D�ív�jší § 78 odst. 6 byl ze Školského zákona vypušt�n.  

4.9.2 Charakteristika obsahu a formy profilové �ásti maturitní zkoušky 
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Profilová �ást maturitní zkoušky zajiš�ovaná školou se skládá ze dvou samostatných 

zkoušek: 

1) Název zkoušky: Gastronomie

Forma zkoušky: písemná zkouška 

Obsah zkoušky: u�ivo p�edm�t� Technologie, Stolni�ení a Potraviny a výživa 

2) Název zkoušky: Výroba a odbyt v gastronomii 

Forma zkoušky: praktická zkouška  

Obsah zkoušky: u�ivo p�edm�t� Odborný výcvik a Odborná praxe  
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4.10 Charakteristika podpory vzd�lávání žák� se speciálními 
vzd�lávacími pot�ebami 

4.10.1 Vzd�lávání žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 

Škola má se vzd�láváním žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami mnohaleté 

zkušenosti. Zabezpe�ení kvalitního vzd�lávání žák� se speciálními vzd�lávacími 

pot�ebami pat�í mezi priority školy.  

Legislativní vymezení vzd�lávání t�chto žák� vychází ze školského zákona a 

provád�cích vyhlášek v platném zn�ní.  

Žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami jsou žáci, kte�í k napln�ní svých 

vzd�lávacích možností nebo k uplatn�ní nebo užívání svých práv na rovnoprávném 

základ� s ostatními intaktními žáky školy pot�ebují poskytnutí podp�rných opat�ení. 

T�mito podp�rnými opat�eními se rozumí p�edevším nezbytné úpravy ve 

vzd�lávacím procesu na St�ední škole gastronomické a hotelové s.r.o., které budou 

odpovídat žákovu zdravotnímu stavu, kulturnímu prost�edí, ze kterého p�ichází, nebo 

jiným životním podmínkám žáka, které mohou jeho vzd�lávání ovlivnit. Škola a její 

výchovná poradkyn� velice úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou pro Prahu 1, 2 a 4. Práv� úzká a kvalitní spolupráce se školským 

poradenským za�ízením zaru�uje efektivní realizaci poskytování podp�rných opat�ení 

žák�m. 

Škola p�i vzd�lávání žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami již mnoho let 

uplat�uje principy diferenciace a individualizace vzd�lávacího procesu. Jednotliví 

vyu�ující �asto st�ídají formy i metody výuky tak, aby vzd�lávání všech žák� bylo 

efektivní a vedlo k požadovaným výstup�m dle RVP. Ve výuce je rovn�ž používáno 

formativní hodnocení žák�.  

Škola p�istupuje k žák�m se speciálními vzd�lávacími pot�ebami individuáln�. Na 

základ� jejich individuálních pot�eb uzp�sobuje vzd�lávání, tj. zejména formy a metody 

výuky v rámci podp�rných opat�ení prvního stupn�. Formy a metody výuky škola 

upravuje tak, aby co nejlépe odpovídaly vzd�lávacím pot�ebám a možnostem žáka. 

Škola vytvá�í optimální podmínky, které takovéto individuáln� uzp�sobené vzd�lávání 

umožní.  

Celý pedagogický sbor školy je v  oblasti vzd�lávání žák� se speciálními 

vzd�lávacími pot�ebami pravideln�, systematicky a dlouhodob� proškolován formou 
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p�ednášek, seminá�� i praktických workshop�. U�itelé respektují a realizují doporu�ení 

pedagogicko-psychologických poraden (dále jen PPP). Ur�ený pedagogický pracovník 

školy centráln� sleduje a vyhodnocuje pr�b�h a výsledky vzd�lávání všech žák� se 

speciálními vzd�lávacími pot�ebami. Tento pedagog též poskytuje spole�n� se 

školským poradenským za�ízením podporu žákovi i jeho zákonným zástupc�m. 

Škola v p�ípad� pot�eby realizuje ve prosp�ch žák� se speciálními vzd�lávacími 

pot�ebami podp�rná opat�ení prvního stupn�, a to i bez doporu�ení školského 

poradenského za�ízení. Cílem t�chto podp�rných opat�ení je vyrovnávat podmínky ke 

vzd�lávání žáka, které mohou být ovlivn�ny mírnými problémy.  

V p�ípad� doporu�ení školského poradenského za�ízení a informovaného souhlasu 

zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka škola poskytuje žákovi 

podp�rná opat�ení druhého až pátého stupn�, a to dle doru�eného doporu�ení 

školského poradenského za�ízení. Cílem t�chto opat�ení je vyrovnání podmínek ke 

vzd�lávání, které jsou zp�sobeny závažnými obtížemi, které sv�j základ mohou mít v 

nep�ipravenosti žáka na školu, odlišných životních podmínkách a odlišném kulturním 

prost�edím, ze kterého daný žák p�ichází.  

Podp�rná opat�ení škola poskytuje samostatn� nebo v kombinaci r�zných druh� a 

stup�� v souladu se zjišt�nými speciálními vzd�lávacími pot�ebami žáka.  

Mezi podp�rná opat�ení, které škola poskytuje, pat�í nap�íklad:  

a) poradenská pomoc školy žákovi, rodi��m žák� a jejich zákonným zástupc�m 

prost�ednictvím hlavn� výchovné poradkyn� a školního psychologa 

b) použití kompenza�ních pom�cek a speciálních u�ebnic 

c) úprava organizace výchovn�-vzd�lávacího procesu 

d) úprava obsahu vzd�lávání 

e) úprava hodnocení pr�b�hu a výsledk� vzd�lávání žáka se speciálními 

vzd�lávacími pot�ebami 

f) úprava forem a metod vzd�lávání 

g) p�ípadné zabezpe�ení výuky p�edm�t� speciáln� pedagogické pé�e 

h) p�ípadná úprava o�ekávaných výstup� vzd�lávání v mezích stanovených RVP 

i) p�ípadné prodloužení délky vzd�lávání až o dva roky 

j) p�ípadné využití asistenta pedagoga nebo využití dalšího pedagogického 

pracovníka 

k) povolení vzd�lávání podle IVP 
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l) a další 

V p�ípad� nezletilých žák� je p�edpokladem pro efektivní vzd�lávání žák� se 

speciálními vzd�lávacími pot�ebami pravidelná kvalitní spolupráce s rodinou žáka.  

Pedagogi�tí pracovníci školy provádí p�i výuce základní pedagogickou diagnostiku. 

Nejd�íve se pokusí o ú�elnou podporu žáka sama škola, aniž by se nutn� obracela na 

školské poradenské za�ízení. Využije k tomu opat�ení prvního stupn� dle platné 

vyhlášky. V p�ípad�, že je z�ejmé, že obtíže žáka ve vzd�lávání p�etrvávají i po využití 

podp�rných opat�ení, nebo v p�ípad�, kdy je z�ejmé, že tyto obtíže jsou závažn�jšího 

charakteru, doporu�í škola žákovi a jeho zákonnému zástupci návšt�vu školského 

poradenského za�ízení.  

Ke zmapování forem a možností podpory daného žáka je využívána jeho p�ímá 

podpora ve výuce pedagogickým pracovníkem. Pokud tato podpora nedosta�uje nebo 

pokud žákovi obtíže vyžadují spolupráci více pedagogických pracovník�, vytvá�í škola 

plán pedagogické podpory daného žáka, se kterým je seznámen žák, jeho zákonný 

zástupce a všichni vyu�ující daného žáka. Tento plán pedagogické podpory obsahuje 

popis obtíží žáka, cíle a zp�soby jejich vyhodnocování. Na jeho základ� jsou žákovi 

poskytována podp�rná opat�ení prvního stupn�. Všichni vyu�ující, kte�í daného žáka 

vyu�ují, se pravideln� scházejí, konzultují a plán pedagogické podpory žáka 

vyhodnocují. 

Dlouhodob� nemocným žák�m škola umož�uje bezplatn� využívat 

videokonferen�ní systém Polycom speciáln� upravený pro pot�eby st�ední školy. Tento 

systém umož�uje dlouhodob� nemocnému žákovi ú�astnit se vyu�ování z domova �i 

z nemocnice. Škola žákovi zap�j�í notebook s rychlým mobilním datovým p�ipojením 

4G. Tento je vybaven kamerou a speciálním softwarem. V u�ebn� se pak umístí druhá 

�ást systému – po�íta�, pojízdná televize s dálkov� žákem ovládanou kamerou. 

Výsledkem je, že žák z domova ovládá kameru a vidí a slyší d�ní v u�ebn� podobn�, 

jako kdyby byl fyzicky p�ítomen. Naopak u�itel vidí na obrazovce vzdálen� se 

p�ipojujícího žáka a slyší ho. Sou�asn� v malém okn� na televizi (picture in picture) vidí 

i to, co žák vidí na svém monitoru, tj. kam si zamí�il a zaost�il kameru (nap�. zda tedy 

neopisuje z písemky spolužáka �i zda nev�nuje pozornost spoluža�kám na místo 

studia).   
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Inkluzivní výuka 

Vychází z pot�eb inkluze jednotlivých žák� a prost�ednictvím jejich vyrovnávání 

rozvíjí vzd�lávací potenciál všech t�chto žák�. U žák� cizinc� jde p�edevším o rozvoj 

jejich jazykových dovedností, slovní zásoby a orientace ve výuce, pokynech apod. 

Základním principem inkluzivního vzd�lávání je zapojení všech žák� do vzd�lávacího 

procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci vzd�lávají spole�n� a u�itelé jejich 

individuální vzd�lávací pot�eby vyrovnávají a odpovídají na n� r�znými opat�eními. 

Principy inkluze 

- podn�covat žáky p�i výuce odpovídajícími úkoly a výzvami 

- odpovídat na odlišné vzd�lávací pot�eby všech svých žák� a student�

- p�ekonávat potencionální bariéry p�i vzd�lávání a hodnocení jednotlivc� i skupin 

žák�

4.10.2 Vzd�lávání žák� mimo�ádn� nadaných 

Vzd�lávání žák� mimo�ádn� nadaných je žádoucí nejen vzhledem k žák�m 

samotným, ale zárove� má zásadní význam pro spole�nost. Nemusí se p�itom jednat 

pouze o žáky mimo�ádn� nadané, ale i o ty žáky, kte�í prokazují mimo�ádn� vysokou 

úrove� výkon� ve všech, nebo pouze v ur�itých �innostech �i oblastech vzd�lávání, kde 

projevují nap�íklad vysokou motivaci, jsou zna�n� cílev�domí a kreativní. Je proto nutné 

tyto žáky podchytit a individuáln� s nimi pracovat.  

Mimo�ádn� nadaní žáci mohou mít ovšem i �adu problém� p�i zvládání u�iva i v 

sociálních vztazích z d�vod� preferování vlastního tempa, nedostate�ný um ve zp�sobu 

u�ení se, podce�ování opakování i prosazování vlastní výrazné osobnosti. Je proto 

d�ležité zjistit konkrétní nadání žáka, ale i jeho nedostatky a problémy a tomu 

p�izp�sobit práci s ním.  

Ke vzd�lávacím pot�ebám mimo�ádn� nadaných žák� se vyjad�uje školské poradenské 

za�ízení. Významná je spolupráce všech u�itel�, kte�í mimo�ádn� nadaného žáka 

vyu�ují. Ve výuce t�chto žák� je využíváno náro�n�jších metod a postup�, 
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problémového a projektového vyu�ování, samostudia, práce s informa�ními 

technologiemi. Žáci jsou též zapojováni do skupinové výuky a týmové práce, která 

umož�uje pozitivn� rozvíjet jejich sociální komunikaci. 

�editel školy pak m�že mimo�ádn� nadaného studenta, za podmínek daných školským 

zákonem, p�e�adit do vyššího ro�níku na základ� zkoušky p�ed komisí, kterou �editel 

školy za tímto ú�elem jmenuje. 

4.10.3  Vzd�lávání žák� s odlišným mate�ským jazykem 

Vzd�lávání žák� cizinc� a žák� s odlišným mate�ským jazykem upravuje § 20 

školského zákona v platném zn�ní.  

Ob�ané Evropské unie a jejich rodinní p�íslušníci mají p�ístup ke vzd�lávání 

a školským službám podle školského zákona za stejných podmínek jako ob�ané �R. 

Ob�ané tzv. t�etích zemí mají p�ístup ke st�ednímu vzd�lávání, jen pokud pobývají 

oprávn�n� na území �eské republiky.  

Za�le�ování žák� s odlišným mate�ským jazykem 

P�i p�ijímání uchaze�� do školy má škola rovný p�ístup ke všem t�mto uchaze��m. 

Školský zákon deklaruje rovný p�ístup p�i p�ijímání ke vzd�lávání, proto mají cizí 

státní p�íslušníci stejná práva a povinnosti jako uchaze�i z �R. P�esto se p�ijetí cizinc�

z n�kolika d�vod� liší. V souladu se školským zákonem prokazují n�kte�í uchaze�i 

znalost �eského jazyka, která je pot�ebná ke studiu, pohovorem. 

Principy za�le�ování cizinc�

- každý žák má právo plnohodnotn� rozvíjet sv�j potenciál, ú�astnit se výuky a 

spolupracovat s ostatními 

- škola má zodpov�dnost za zajišt�ní rovnosti vzd�lávacích p�íležitostí pro 

všechny a odstran�ní p�ekážek, které by tomu bránily, což u žák� cizinc� je 

p�edevším výuka �eštiny, pokud nastane tato pot�eba 

- opat�ení zohled�ující vzd�lávací pot�eby žák� cizinc� musí vycházet 

z pedagogické diagnostiky jejich dosavadních znalostí a zkušeností (v p�ípad�

jazykové bariéry je nutné alespo� rámcov� zjistit nap�íklad ze sešit� nebo 
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u�ebnic p�edchozí u�ivo) a jazykových dovedností (porozum�ní �eštin�, 

mluvení, psaní latinkou, �tení apod.). 

- základním principem je p�istupovat k žák�m cizinc�m, s v�domím toho, že 

vzd�lávací jazyk je pro n� jazyk cizí a že se teprve u�í jazyk, prost�ednictvím 

n�hož se zárove� u�í. To s sebou nese zvýšené požadavky na názornost, 

p�ehlednost, systemati�nost, a �asto i redukci u�iva s velkým d�razem na 

rozvoj dovedností v �eském jazyce. 

Nejlepší zp�sob, jak toho dosáhnout, je smysluplná a podn�tná výuka s vrstevníky 

v b�žných t�ídách, která vychází bezprost�edn� z pot�eb jednotlivých žák�. 

Do procesu inkluze by m�li být zapojeni i rodi�e žák� s odlišným mate�ským 

jazykem. Minimáln� by m�li být o všem informováni, ale nem�la by jim být odebrána 

zodpov�dnost za vzd�lávací situaci jejich d�tí, p�estože i jejich vlastní situace je �asto 

nelehká.  

Je nutné vyvíjet se sm�rem k individualizaci a diferenciaci výuky. Výchozím 

principem je již zmín�ná inkluzivní výuka. 
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4.11  Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i vzd�lávacích �innostech 

Dodržování pravidel bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, hygien� práce a požární 

ochran� je neodd�litelnou sou�ástí teoretického a praktického vyu�ování. Výchova 

k bezpe�né a zdraví neohrožující práci vychází ve vzd�lávacím procesu z platných 

právních a ostatních p�edpis� k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (zákon�, 

na�ízení vlády, vyhlášek, technických p�edpis�, �eských technických norem, norem EU). 

S požadavky vybranými z t�chto p�edpis�, které se vztahují k výkonu konkrétních 

�inností v teoretickém i praktickém vyu�ování, s rizikovými faktory, ale i se 

zdravotnickými p�edpisy a protipožární ochranou jsou žáci seznamováni vždy na 

za�átku každého školního roku a toto proškolení stvrzují svým podpisem. 

4.12 Finan�ní nároky na vzd�lávání 

P�edpokladem pro studium oboru 65-41-L/01 Gastronomie v kombinované form�

vzd�lávání je možnost využití speciálních studijních pom�cek umož�ujících žák�m 

samostatné avšak vyu�ujícími �ízené vzd�lávání a p�ímý rychlý kontakt se školou 

a studijním tutorem. T�mito pom�ckami jsou osobní po�íta� nebo notebook s b�žným 

softwarovým vybavením (textový editor, tabulkový editor, internetový prohlíže�…) a 

p�ístupem na sí� internet.  

Ke všem vyu�ovaným p�edm�t�m poskytuje škola žák�m rozsáhlou internetovou 

interaktivní podporu v prost�edí LMS Moodle a další online podpory výuky. Tyto podpory 

v sob� zahrnují jak studijní materiály, tak i rady a doporu�ení pro vzd�lávání a 

opakovací a testovací materiály. 

Pomocí po�íta�e budou žáci rovn�ž se školou komunikovat (e-mail, chat, diskuze…)  

Finan�ní nároky na vzd�lávání hrazené žákem tedy p�edstavuje zejména školou 

vybíraná úplata za vzd�lávání (školné), náklady na po�ízení a provoz vlastního PC žáka 

a na internetovou konektivitu žáka. 
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5 U�ební plán a p�ehled rozpracování obsahu vzd�lávání 
v RVP do ŠVP  

Název a adresa školy: St�ední škola gastronomická a hotelová s.r.o. 

 Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 – Braník 

    telefon: tel.: 241 001 711, GSM: 731 672 548 

email: info@ssgh.cz   

web:  www.ssgh.cz 

Rámcový vzd�lávací program: 65-41-L/01 Gastronomie 

  �.j. 12698/2007-23 

Název školního vzd�lávacího programu:  Gastronomie 

Kód a název oboru vzd�lání:   65-41-L/01 Gastronomie 

Forma vzd�lávání:     kombinovaná jako kombinace denní a  

distan�ní formy vzd�lávání 

Stupe� poskytovaného vzd�lávání:  st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou 

Platnost ŠVP:    1.9.2018 (po�ínaje 1. ro�níkem)  

Podíl vyu�ovacích hodin dle ŠVP: 

Celkem vyu�ovacích hodin za dobu vzd�lávání:   2038 

- z toho vyu�ovacích hodin v denní form� vzd�lávání:    1058 (52%) 

- z toho vyu�ovacích hodin v distan�ní form� vzd�lávání 980 (48%) 

Pro denní formu vzd�lávání p�edepisuje rámcový vzd�lávací program bez vzd�lávací 

oblasti Vzd�lávání pro zdraví celkem 3840 vyu�ovacích hodin. V souladu s koeficientem 

financování 40% je nutno odu�it minimáln� 1536 vyu�ovacích hodin za celou dobu 

vzd�lávání. K tomuto po�tu p�idala škola celkem 502 vyu�ovacích hodin. Podle tohoto 

školního vzd�lávacího programu bude odu�eno celkem 2038 vyu�ovacích hodin, tedy 

cca 53% po�tu hodin, které RVP stanovuje pro denní formu vzd�lávání. 



5.1 U�ební plán 

d�lené 
hodiny v 

denní 
form�

denní dist. denní dist. denní dist. denní dist. celkemdenní dist.

�eský jazyk a literatura 30 40 30 20 30 20 40 30 240 130 110

Anglický jazyk / první 40 30 30 20 30 20 170 100 70 170

Ob�anská nauka 4 40 44 4 40

D�jepis 4 40 44 4 40

Základy p�írodních v�d 4 50 54 4 50

Matematika 30 30 30 30 30 30 30 30 240 120 120

Informatika 30 60 90 30 60 90

Profesní komunikace 4 40 44 4 40 44

Ekonomické v�dy 4 60 4 60 128 8 120

Potraviny a výživa 4 40 20 60 124 24 100

Stolni�ení 10 30 20 30 20 30 140 50 90

Technologie 30 55 10 15 10 10 130 50 80

Odborný výcvik 150 160 120 430 430 0 430

N�mecký jazyk / druhý 20 20 20 20 20 20 120 60 60 120

Ruský jazyk / druhý 20 20 20 20 20 20 120 60 60 120

Špan�lský jazyk / druhý 20 20 20 20 20 20 120 60 60 120

Seminá� anglického jazyka 40 40 40 0 40

Seminá� špan�lského jazyka 40 40 40 0 40

Seminá� ruského jazyka 40 40 40 0 40

Seminá� n�meckého jazyka 40 40 40 0 40

Celkem ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� 	�� ���
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obor: 65-41-L/01 Gastronomie Dotace vyu�ovacích hodin v jednotlivých ro�nících

'(�$��)��
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�������*

�($����������"��������*
1. ro�ník 2. ro�ník 3. ro�ník 4. ro�ník Celkem



Poznámky k u�ebnímu plánu 

V tabulce jsou uvedeny vyu�ovací p�edm�ty povinné a vyu�ovací p�edm�ty volitelné. Krom� t�chto 

p�edm�t� je dále vyu�ován povinný vyu�ovací p�edm�t Odborná praxe, a to formou praktického 

vyu�ování – odborné praxe. 

U volitelného p�edm�tu Druhý cizí jazyk žák provede na za�átku vzd�lávání povinn� volbu jednoho z 

následujících p�edm�t�: 

N�mecký jazyk / druhý  

Ruský jazyk / druhý 

Špan�lský jazyk / druhý  

Pokud žák volbu ve stanoveném termínu neprovede, ur�í Druhý cizí jazyk žákovi �editel školy. Z 

organiza�ních/kapacitních d�vod� m�že �editel školy volbu žáka zm�nit a za�adit jej ke vzd�láváním 

jím ur�eného cizího jazyka. 

Volba druhého cizího jazyka platí po celou dobu vzd�lávání. �editel školy m�že povolit žákovi na 

základ� jeho žádosti zm�nu druhého cizího jazyka v pr�b�hu studia. �editel žákovi vyhoví, umož�ují-

li to kapacitní možnosti školy. Je-li takováto žádost podána nejpozd�ji do konce 1. pololetí 1. ro�níku, 

vyhoví �editel bez stanovení rozdílových zkoušek.   

U volitelného p�edm�tu Seminá� žák provede do konce 2. pololetí 3. ro�níku povinn� volbu jednoho 

z následujících p�edm�t�: Seminá� anglického jazyka, Seminá� n�meckého jazyka, Seminá�

špan�lského jazyka nebo Seminá� ruského jazyka.  

Pokud žák volbu ve stanoveném termínu neprovede, ur�í Seminá� žákovi �editel školy. Z 

organiza�ních/kapacitních d�vod� m�že �editel školy volbu žáka zm�nit a za�adit jej ke vzd�lávání 

jím ur�eného Seminá�e. 

Krom� výše specifikované výuky: 

V prvním ro�níku prob�hne p�ed zahájením vlastní výuky blokový kurz Úvod do studia. Nejedná se 

o vyu�ovací p�edm�t. 

Mezi p�edm�ty všeobecn� vzd�lávací pat�í: �eský jazyk a literatura, Anglický jazyk / první, Druhý cizí 

jazyk, Seminá�, Ob�anská nauka, D�jepis, Základy p�írodních v�d, Matematika, Informatika a 

Profesní komunikace. Mezi p�edm�ty odborné pat�í pak Ekonomické v�dy, Potraviny a výživa, 

Stolni�ení, Technologie, Odborný výcvik, a Odborná praxe. 
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Forma a podíl praktického vyu�ování: 

Forma praktického vyu�ování Vyu�ovací p�edm�t    Ro�ník  

Odborný výcvik   Odborný výcvik    2., 3. a 4.  

Odborná praxe   Odborná praxe    2. a 3. 

Cvi�ení    Informatika     1. 

     Profesní komunikace    1. 

      

Praktické vyu�ování je realizováno formou odborného výcviku, odborné praxe a cvi�ení: 

• ve druhém, t�etím a �tvrtém ro�níku se vyu�uje vyu�ovací p�edm�t odborný výcvik; vyu�ovací 

hodina odborného výcviku trvá v souladu s § 26 odst. 1 školského zákona 60 minut 

o ve 2. ro�níku 150 vyu�ovacích hodin 

o ve 3. ro�níku 160 vyu�ovacích hodin 

o ve 4. ro�níku 120 vyu�ovacích hodin 

• ve druhém a t�etím ro�níku se koná odborná praxe (blokov�) 

o ve 2. ro�níku 2 týdny celkem v rozsahu 70 vyu�ovacích hodin 

o ve 3. ro�níku 3 týdny celkem v rozsahu 105 vyu�ovacích hodin 

• v 1. probíhají cvi�ení v p�edm�tu Informatika – jsou realizována v odborných u�ebnách 

• v 1. ro�níku probíhá cvi�ení v p�edm�tu Profesní komunikace – je realizováno v odborných 

u�ebnách 

Konkrétní termíny konání praktického vyu�ování v daném školním roce stanoví �editel školy. Konání 

�ásti odborné praxe v rozsahu až 2 týdn� m�že �editel školy stanovit v souladu s RVP na období 

prázdnin.   

Sloupec „D�lené hodiny“ p�edstavuje po�et hodin, na které bude t�ída pravd�podobn� d�lená na 

skupiny. O rozd�lení �i nerozd�lení každé jednotlivé konkrétní t�ídy rozhoduje �editel školy p�i 

respektování platné legislativy. �editel školy rozd�lí t�ídu vždy, pokud by po�et žák� ve t�íd� p�esáhl 

legislativou stanovený maximální po�et žák� ve skupin�.  

Rozvržení výuky ve školním roce 

Výuka probíhající denní formou vzd�lávání se realizuje v jednotlivých vyu�ovacích dnech, kdy po�et 

vyu�ovacích hodin v jednom dni respektuje požadavky vyhlášky 13/2005 Sb. �editel školy stanoví 

termíny t�chto vyu�ovacích dn�.  

Výuka probíhající distan�ní formou vzd�lávání probíhá jako samostatné vzd�lávání žák�

uskute��ované p�evážn� prost�ednictvím tzv. studijní zóny školy, tedy informa�ního systému LMS 

Moodle p�i využití školou speciáln� vyvinutých studijních pom�cek a opor. �asové rozvržení tohoto 

vzd�lávání v rámci pololetí si stanoví žák sám.  
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Škola stanoví rozložení u�iva do jednotlivých pololetí jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t�.  

Po�et vyu�ovacích hodin stanovený pro u�ivo rozvržené do distan�ní formy vzd�lávání p�edstavuje 

kvalifikovaný odhad doby pot�ebné pro zvládnutí tohoto u�iva. Skute�ná doba vzd�lávání studenta 

v distan�ním vzd�lávání se od tohoto odhadu m�že lišit zejména v závislosti na studijních 

p�edpokladech, p�edchozích znalostech a p�edchozí praxi žák�. Výše uvedený po�et hodin 

distan�ního vzd�lávání tedy není z pohledu žák� závazným �asovým limitem, který musí v�novat 

vzd�lávání v LMS Moodle. 
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5.2 P�ehled rozpracování obsahu vzd�lávání v RVP do ŠVP 
65-41-L/01 Gastronomie     
(kombinovaná)

Vzd�lávací oblast

Základní 
po�et 
hodin 
RVP

Po�et 
disponi-
bilních 
hodin 
RVP

Hodiny 
p�idané 
školou 
nad 
rámec 
RVP

Celkový 
po�et 
hodin 
ŠVP

Po�et 
hodin 
ŠVP

�eský jazyk 64 50 6 120 120

120

Dva cizí jazyky 205 50 35 290 290

170

120

Spole�enskov�dní 
vzd�lávání

64 14 10 88 88

44

44

P�írodov�dné vzd�lávání 51 0 3 54 54

54

Matematické vzd�lávání 128 0 112 240 240

240

Estetické vzd�lávání 64 46 10 120 120

120

Vzd�lávání v informa�ních a 
komunika�ních 
technologiích

51 0 35 86 86

86

Ekonomika a podnikání 128 10 20 158 158

128

30

Výživa 102 30 48 180 180

124

56

Výroba a odbyt v 
gastronomii

320 120 125 565 565

140

130

295

Komunikace ve službách 38 1 58 97 97

44

4

49

Seminá� 0 0 40 40 40

40

Celkem 1215 321 502 2038 2038

Ekonomické v�dy

Informatika

Profesní komunikace

Odborný výcvik

Celkem za p�edm�ty

Seminá�

Celkem za p�edm�ty

Stolni�ení

Technologie

Odborný výcvik

Celkem za p�edm�ty

Celkem za p�edm�ty

Odborný výcvik

Celkem za p�edm�ty

Potraviny a výživa

Odborný výcvik

Celkem za p�edm�ty

�eský jazyk a literatura

Celkem za p�edm�ty

Informatika

Celkem za p�edm�ty

Základy p�írodních v�d

Celkem za p�edm�ty

Matematika

Anglický jazyk / první

Druhý cizí jazyk

Celkem za p�edm�ty

Ob�anská nauka

D�jepis

Celkem za p�edm�ty

St�ední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

Název p�edm�tu ŠVP

Celkem za p�edm�ty

�eský jazyk a literatura
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Poznámky k p�ehledu rozpracování obsahu vzd�lávání v RVP do ŠVP: 

1. Hodinová dotace jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t� je odvozena od rámcového rozvržení 

obsahu vzd�lávání v RVP. 

2. Po�et vyu�ovacích hodin stanovený pro u�ivo rozvržené do distan�ní formy vzd�lávání 

p�edstavuje kvalifikovaný odhad doby pot�ebné pro zvládnutí tohoto u�iva. Skute�ná doba 

vzd�lávání žáka v distan�ním vzd�lávání se od tohoto odhadu m�že lišit zejména v závislosti na 

studijních p�edpokladech, p�edchozích znalostech a p�edchozí praxi žák�. Výše uvedený po�et 

hodin distan�ního vzd�lávání tedy není z pohledu žák� závazným �asovým limitem, který musí 

v�novat vzd�lávání v LMS Moodle.
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5.3 Prokázání spln�ní minimálního po�tu vyu�ovacích hodin za celou 
dobu vzd�lávání: 

5.4 Plán rozložení týdn� ve školním roce:  
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�innost 1.ro�. 2. ro�. 3.ro�. 4. ro�.
období vyu�ování dle �editelem školy 
stanoveného rozpisu 

32 32 32 26

�asová rezerva, opakování u�iva, p�ednášky 
zajímavých osobností atp.

6 1 1 1

odborný výcvik 3 2 2
odborná praxe 2 3
maturitní zkouška 6
období po maturitní zkoušce do 30. 6. 3
prázdniny a dny pracovního volna 4 4 4 4

celkem 42 42 42 42
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6 Popis zajišt�ní výuky v ŠVP 

6.1 Materiální zajišt�ní 
Efektivní výuka podle tohoto školního vzd�lávacího programu vedoucí k požadovaným 

výsledk�m vzd�lávání a ke kvalitn� p�ipraveným absolvent�m, kte�í se bez problém� uplatní 

v praxi, vyžaduje odpovídající materiální zabezpe�ení, a to p�edevším: 

1) kmenové u�ebny vybavené školním nábytkem, tabulí a multimediální a prezenta�ní 

technikou 

2) u�ebny ur�ené pro d�lení t�íd na skupiny se stejným vybavením jako kmenové u�ebny 

3) odborná u�ebna informa�ních a komunika�ních technologií vybavená speciálním 

ergonomickým školním nábytkem, serverem, po�íta�ovou sítí, žákovskými ICT 

stanicemi, tiskárnou a audiovizuální technikou; minimální softwarové vybavení 

Windows, textový editor, tabulkový procesor, databázový systém, grafický procesor, 

internetový prohlíže�, emailový klient, antivirová ochrana, program na výuku psaní na 

klávesnici   

4) odborná u�ebna pro výuku cizích jazyk� vybavená multimediální a prezenta�ní 

technikou, množstvím didaktických a metodických pom�cek 

5) odborná u�ebna pro technologickou p�ípravu pokrm� vybavená základními stroji a 

za�ízeními, jako nap�. univerzální šlehací a hn�tací stroj, trouba / konvektomat, 

chladicí a mrazicí za�ízení – lednice / chladící box, ru�ní mixer, šleha�, nádobí a b�žné 

drobné kuchy�ské nástroje a ná�iní . 

6) odborná u�ebna pro výuku stolni�ení vybavená nap�. barovým pultem, baristickými 

pot�ebami, el. mixérem, vinotékou, my�kou, výrobníkem ledu, chladícím za�ízením, 

sklem, porcelánem, p�íbory apod. 

7) další prostory podporující výchovn� vzd�lávací proces školy (nap�. kabinety pro 

vyu�ující, kancelá�e vedení školy a ekonomického úseku, nezbytné prostory pro 

uložení ná�adí, ná�iní, u�ebních a jiných pom�cek a didaktických prost�edk�, prostor 

na odpo�inek a osobní hygienu žák� i zam�stnanc� školy atd.) 

8) u�ební a výukové texty a materiály akcentující nejnov�jší poznatky z oboru.  

Efektivní výuka dále vyžaduje pracovišt� praktického vyu�ování (odborného výcviku a 

odborné praxe) vybavené nap�. t�mito stroji a za�ízeními: univerzální šlehací a hn�tací stroje, 

stroje na tepelnou úpravu – sporáky, elektrické trouby, mikrovlnné trouby, konvektomaty, 

horkovzdušné trouby, varné kotle, varné pánve, fritézy, tály, grily, oh�evné vany, termoporty, 
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zad�lávací stroje na t�sta, ponorný mixér – Kango, p�íru�ní ponorné mixéry, šleha�e, 

elektrický kutr, ná�ezové elektrické stroje, stroje a za�ízení na balení, roner, chladicí a mrazicí 

za�ízení – lednice, boxy, mrazáky, šokery, kávovary, kávomlýnky, odš�av�ova�e, �ímský 

hrnec, režony, vý�epní za�ízení – pulty, výdejní pulty, vinotéky, desky na oh�ev pokrmu u 

stolu hosta, barové my�ky, výrobníky ledu apod. 

Škola tato pracovišt� zajiš�uje tak, že uzavírá Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách 

konání praktického vyu�ování s právnickými a fyzickými osobami majícími oprávn�ní 

k podnikání v oblasti gastronomie. 

Všechny u�ebny a pracovišt� odborného výcviku a odborné praxe musí spl�ovat požadavky 

BOZP a PO a umož�ovat individuální práci žák�, která je základem trvalého zafixování 

vzd�lávacích obsah�, dovedností a návyk�.  

Distan�ní �ást výuky je realizována pomocí e-learningového prost�edí Moodle. Škola 

disponuje vlastním serverem, vysokorychlostní internetovou linkou, zam�stnává dva 

zkušené správce systému Moodle a spolupracuje s externí spole�ností RokIT. 

E-learningové vzd�lávací materiály vyvinul kolektiv autor� – u�itel� školy na základ�

n�kolikaleté zkušenosti. 

Ke dni vydání tohoto ŠVP škola disponuje všemi výše uvedenými materiálními zdroji 

v dostate�ném množství. 

6.2 Personální zajišt�ní 

Výuku podle ŠVP Gastronomie vyžaduje výuku kvalifikovanými u�iteli podle § 9 zákona 

563/2004 Sb., kte�í se po dobu své pedagogické �innosti dále vzd�lávají.  

Další vzd�lávání pedagogických pracovník� je promyšleno tak, aby jejich nové poznatky a 

zkušenosti zrcadlily p�edevším nejnov�jší vývoj a trendy v oblasti gastronomie. Krom� této 

odborné složky je žádoucí, aby se již kvalifikovaní vyu�ující dále vzd�lávali také v oblasti 

pedagogických v�d v podob� r�zných metodických a didaktických seminá��, workshop� a 

konferencí. Krom� externího dalšího vzd�lávání pedagogických pracovník� je žádoucí, aby 

škola p�ipravovala rovn�ž interní školení a workshopy, které budou akcentovat aktuální 

pot�eby a požadavky pedagogického sboru jako celku (nap�. interní školení týkající se práci 

se žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami nebo školení školního metodika). 

Krom� kvalifikovaných vyu�ujících jsou jednou z personálních podmínek a požadavk� tohoto 

školního vzd�lávacího programu také kvalifikovaní další pedagogi�tí pracovníci, kte�í také 



58 

vykonávají výchovnou a poradenskou �innost ve škole podle vyhlášky 27/2016 Sb. o 

vzd�lávání žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami a žák� nadaných. T�mito 

pedagogickými pracovníky jsou školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik 

sociáln�-patologických jev�.  

Realizace praktického vyu�ování vyžaduje tým kvalifikovaných instruktor� odborného 

výcviku, nebo� procvi�ování dovedností žák� na pracovištích právnických a fyzických osob 

probíhá pod jejich vedením.  Podmínky pro výkon funkce instruktora odborného výcviku jsou 

stanoveny v platné legislativ�.   

V neposlední �ad� je nezbytnou podmínkou pro efektivní a úsp�šnou realizaci tohoto 

školního vzd�lávacího programu, aby celý edukativní proces byl �ízen zkušeným a 

erudovaným týmem vedení školy. I v této oblasti je naprostou samoz�ejmostí další vzd�lávání 

a sbírání zkušeností t�chto školních manažer�. Požadavky na minimální vzd�lání vedení 

školy vychází rovn�ž z platných právních p�edpis�, a to ze zákona �. 563/2004 Sb. 

Ke dni vydání tohoto ŠVP škola disponuje dostate�ným množstvím kvalifikovaných 

pedagogických pracovník�.  

7 Charakteristika spolupráce se sociálními partnery

Škola identifikovala jako klí�ové sociální partnery jednak potenciální zam�stnavatele 

absolvent� a  vysoké školy p�edevším ekonomického a hotelového zam��ení. 

Škola chápe potencionální zam�stnavatele jako klí�ové p�edstavitele sv�ta práce, kte�í 

samoz�ejm� nep�ímo ovliv�ují vzd�lávací nabídku školy i poptávku po kvalifikovaných 

pracovnících. V rámci spolupráce s potencionálními zam�stnavateli absolvent� se škola 

zam��uje na spolupráci s takovými zam�stnavateli, kte�í jsou schopni a ochotni uzav�ít se 

školou sou�asn� Smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyu�ování. 

S t�mito zam�stnavateli škola udržuje pravidelný kontakt, zjiš�uje jejich personální pot�eby a 

požadavky na zam�stnance se zam��ením na požadované kompetence. Škola s t�mito 

partnery konzultuje i obsah ŠVP, zejména v oblasti odborného vzd�lávání. V rámci 

spolupráce umož�uje škola zam�stnavatel�m oslovovat žáky školy a nabídnout jim 

odpovídající pracovní uplatn�ní. D�je se tak zejména pomocí elektronické nást�nky ve 

školním informa�ním systému Moodle, kde jsou žák�m k dispozici nabídky konkrétních 

partnerských zam�stnavatel�. Spolupráce se zam�stnavateli je využívána též k rozší�ení i 

pr��ezového tématu �lov�k a sv�t práce. Konkrétn� jde zejména o to, že pracovníci – 
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personalisté t�chto zam�stnavatel� navšt�vují školu a po�ádají pro žáky besedy týkající se 

vhodného zp�sobu nalezení uplatn�ní na trhu práce, nap�. jak se p�ipravit na p�ijímací 

pohovor, jak napsat životopis.  

Na poli sociálního partnerství s vysokými školami jsme si jako strategického partnera zvolili 

Vysokou školu hotelovou v Praze. Tato volba není náhodná, jedná se o renomovanou 

vysokou školu jak gastronomického a hotelového typu tak i ekonomického zam��ení. Lze 

tedy �íci, že drtivá v�tšina absolvent� naší školy, pokud jde studovat na vysokou školu, volí 

práv� školu takovéhoto typu. Letité partnerství nám umožnilo konzultovat s odborníky z této 

vysoké školy námi vytvá�ené ŠVP s požadavky, které klade vysoká škola na své uchaze�e. 

Krom� toho naši u�itelé odborných p�edm�t� si dopl�ují a rozši�ují svoji kvalifikaci na této 

vysoké škole, což umož�uje propojení nejnov�jších trend� vyu�ovaných v sou�asné dob�

na vysokých školách se st�edoškolskou výukou. 

St�ední škola gastronomická a hotelová s.r.o. za�ala v d�sledku rozmachu oboru 

Gastronomie na škole komunikovat a navazovat kontakty a partnerství rovn�ž se školami 

s dominujícími ekonomickými obory jako nap�. s Bankovním institutem -vysokou školou nebo 

s n�meckou Hochschule Fresenius. 

Škola je také �lenem zájmových sdružení zam�stnavatel�, nap�. Sdružení soukromých škol 

�ech, Moravy a Slezska; Asociace hotel� a restaurací �R; Asociace kucha�� a cukrá�� �R; 

Asociace �íšník� �R; �eské barmanské asociace. �lenství v t�chto organizacích škole 

umož�uje ú�astnit se kongres�, seminá�� a podobných akcí a získávat zde cenné informace 

ke zlepšování zejména odborné profilace absolvent� v kontextu aktuálních požadavk�

zam�stnavatel�. 

V oboru Gastronomie neustále roste konkurence, což je motivací pro školu, aby její 

absolventi na trhu práce vynikali nad absolventy ostatních st�edních odborných škol.  
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8 Kolektiv autor�

Školní vzd�lávací program Gastronomie vypracovali u�itelé všeobecn� vzd�lávacích a 

odborných p�edm�t� a u�itelé praktického vyu�ování ze St�ední školy gastronomické a 

hotelové s.r.o., Vrbova 1233, Praha 4 – 147 00 v školním roce 2017 / 2018 pod vedením 

koordinátora ŠVP PhDr. Karla Vratišovského. 
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9 U�ební osnovy 

V níže uvedených u�ebních osnovách jsou vyjád�eny výsledky a obsah vzd�lávání 

v jednotlivých vyu�ovacích p�edm�tech. Hodinová dotace jednotlivých vyu�ovacích 

p�edm�t� vychází z u�ebního plánu a z p�ehledu rozpracování obsahu vzd�lávání 

v rámcovém vzd�lávacím programu.  

P�ed samotnými u�ebními osnovami je uvedena p�ehledná shrnující tabulka s názvy 

vyu�ovacích p�edm�t� a konkrétními po�ty vyu�ovacích hodin v jednotlivých ro�nících 

s uvedením celkového po�tu vyu�ovacích hodin za konkrétní p�edm�t za celou dobu 

vzd�lávání. 

U�ební osnovy jednotlivých p�edm�t� obsahují: 

a) pojetí vyu�ovacího p�edm�tu, popis obecných cíl� a didaktické pojetí p�edm�tu, jeho 

p�ínos k realizaci klí�ových kompetencí, pr��ezových témat a mezip�edm�tových 

vztah�, dále pak popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu a 

zp�sobu hodnocení žák�

b) konkrétní rozpracování u�iva daného vyu�ovacího p�edm�tu do jednotlivých ro�ník�

je uveden v p�íloze; v p�ehledné tabulce každého vyu�ovacího p�edm�tu je uvedeno 

nejen u�ivo a výsledky vzd�lávání, ale také konkrétní klí�ové a odborné kompetence, 

které žáci prohlubují, pr��ezová témata, mezip�edm�tové vztahy a doporu�ené 

hodinové dotace. 

P�i realizaci školního vzd�lávacího programu je pro vyu�ující závazný rozpis u�iva daného 

vyu�ovacího p�edm�tu do ro�ník�.   

Po�adí a hodinové dotace jednotlivých témat slouží jako návod a doporu�ení pro realizaci 

školního vzd�lávacího programu v praxi a nejsou tedy pro vyu�ující závazné. 



60 

9 U�ební osnovy 

V ní�e uvedených u�ebních osnovách jsou vyjád�eny výsledky a obsah vzd�lávání 

v jednotlivých vyu�ovacích p�edm�tech. Hodinová dotace jednotlivých vyu�ovacích 

p�edm�t� vychází z u�ebního plánu a z p�ehledu rozpracování obsahu vzd�lávání 

v rámcovém vzd�lávacím programu.  

P�ed samotnými u�ebními osnovami je uvedena p�ehledná shrnující tabulka s názvy 

vyu�ovacích p�edm�t� a konkrétními po�ty vyu�ovacích hodin v jednotlivých ro�nících 

s uvedením celkového po�tu vyu�ovacích hodin za konkrétní p�edm�t za celou dobu 

vzd�lávání. 

U�ební osnovy jednotlivých p�edm�t� obsahují: 

a) pojetí vyu�ovacího p�edm�tu, popis obecných cíl� a didaktické pojetí p�edm�tu, jeho 

p�ínos k realizaci klí�ových kompetencí, pr��ezových témat a mezip�edm�tových 

vztah�, dále pak popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu a 

zp�sobu hodnocení �ák�

b) konkrétní rozpracování u�iva daného vyu�ovacího p�edm�tu do jednotlivých ro�ník�

je uveden v p�íloze; v p�ehledné tabulce ka�dého vyu�ovacího p�edm�tu je uvedeno 

nejen u�ivo a výsledky vzd�lávání, ale také konkrétní klí�ové a odborné kompetence, 

které �áci prohlubují, pr��ezová témata, mezip�edm�tové vztahy a doporu�ené 

hodinové dotace. 

P�i realizaci �kolního vzd�lávacího programu je pro vyu�ující závazný rozpis u�iva daného 

vyu�ovacího p�edm�tu do ro�ník�.   

Po�adí a hodinové dotace jednotlivých témat slou�í jako návod a doporu�ení pro realizaci 

�kolního vzd�lávacího programu v praxi a nejsou tedy pro vyu�ující závazné. 



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 170Anglický jazyk/první Forma: Kombinovaná

Preambule:

P�edm�t Anglický jazyk p�edev�ím rozvíjí jednotlivce v oblasti komunikace, a to jak v soukromém, tak profesním �ivot�.  Anglický jazyk zárove� rozvíjí
sociokulturní znalosti o zemích dané jazykové oblasti a tím umo��uje �ák�m pochopit roli jednotlivce jako sou�ásti odli�ných spole�enských skupin a
kultur. Vede �áky k tomu, aby chápali vlastní kulturní a národní identitu v rámci plurality a multikulturního sou�ití a aby krom� hodnot a tradic svého
národa uznávali jiné evropské a sv�tové kultury.

Obecné cíle:

U�ivo Anglického jazyka vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze vzd�lávací oblasti Vzd�lávání a komunikace v cizím jazyce.
Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu Anglický jazyk nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací oblasti, ale také z klí�ových a odborných kompetencí a profilu
absolventa. Na konci 3. ro�níku by m�li �áci dosáhnout minimální jazykové úrovn� B1 podle Spole�ného evropského referen�ního rámce pro jazyky.
P�edm�t Anglický jazyk úzce souvisí p�edev�ím s p�edm�tem �eský jazyk a literatura.

Kombinovaná forma výuky tohoto p�edm�tu zahrnuje p�ibli�n� stejný po�et prezen�ních a distan�ních hodin. Distan�ní výuka probíhá p�es e-learningové
prost�edí Moodle, kde si �áci prost�ednictvím r�zných cvi�ení prohlubují u�ivo z prezen�ní výuky.

U�ivo p�edm�tu Anglický jazyk se sna�íme �ák�m p�edat zajímavou formou, která je stimuluje a vede k rozvoji klí�ových kompetencí. Hlavní metodou ve
výuce je metoda komunikativní s d�razem na aktivitu �áka (�ák�). Do výuky jsou za�azeny metody aktivizující, konkrétn� metody diskuzní, situa�ní a
metoda didaktických her. Dále jsou ve výuce pou�ívány r�zné formy výuky, a to p�edev�ím samostatná práce �ák� prost�ednictvím e-learningu, dále pak
výuka skupinová, práce ve dvojicích, a individualizovaná výuka (k �ák�m je p�istupováno jako k jednotlivci).  Jako u�ební pom�cku �áci pou�ívají vedle
u�ebnice také �etné vizuální a audiovizuální materiály jako nap�. obrázky, fotografie, mapy, filmy, videa, interaktivní tabule, internetové výukové programy
apod. D�le�itým aspektem výuky je také vzájemná komunikace mezi �áky a vyu�ujícím. K té slou�í mo�nosti e-learningového prost�edí Moodle,
p�edev�ím mo�nost zanechání zprávy, reakce v diskusním fóru daného p�edm�tu, p�ípadn� odevzdání zadaných prací. Mimo to je umo�n�no s
vyu�ujícím komunikovat e-mailem, telefonicky, �i osobn� na konzulta�ních hodinách daného vyu�ujícího.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Anglický jazyk vychází z Pravidel hodnocení výsledk� vzd�lávání �ák� .
�áci se hodnotí z ústního a písemného projevu, které reflektují jejich receptivní a produktivní �e�ové dovednosti, znalosti jazykových prost�edk� a
poznatky o zemích p�íslu�né jazykové oblasti.

�P�i hodnocení ústního projevu �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
- ú�elnost
- rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
- fonetické aspekty projevu

P�i hodnocení písemného projevu �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
- ú�elnost
- rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
- stylistické aspekty projevu (u samostatného písemného projevu)

P�i hodnocení je zohledn�n i aktivní p�ístup �áka k výuce a jeho domácí p�íprava.

�áci se specifickými poruchami u�ení jsou rovn�� hodnoceni podle Pravidel hodnocení výsledk� vzd�lávání �ák�. S ohledem na jejich individuální
pot�eby specifikované pedagogicko-psychologickou poradnou je k nim p�istupováno dle doporu�ení pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení:

P�edm�t Anglický jazyk rozvíjí p�edev�ím kompetence komunikativní. Dále pak rozvíjí personální a sociální kompetence, kompetence k u�ení,
kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi, kompetence k �e�ení problém�, ob�anské kompetence a
kulturní pov�domí a kompetence k pracovnímu uplatn�ní a podnikatelským aktivitám.

V pr�b�hu celé výuky se u�itel sna�í v �ácích vybudovat a prohlubovat kompetence k u�ení, kdy volbou zajímavých forem a metod výuky vytvá�í u �ák�
pozitivní vztah k u�ení, u�í je ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it vhodný studijní re�im a podmínky. Volbou poutavých studijních materiál� a
témat projektové výuky pak �áky p�im�je uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl. studijní a analytické �tení), um�t efektivn� vyhledávat a
zpracovávat informace, být �tená�sky gramotný, s porozum�ním poslouchat mluvené projevy (nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky, a vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí. P�i spole�né hodnotící diskuzi následující výkonu
jejich spolu�áka (spolu�ák�) pak u�itel rozvíjí schopnost �áka sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl� svého u�ení a p�ijímat hodnocení výsledk�
svého u�ení od jiných lidí. Spolu se vzd�lávacími systémy jak v �R tak ve sv�t� se �áci seznamují s mo�nostmi svého dal�ího vzd�lávání, zejména v
oboru a povolání.

Komunikativní kompetence - tyto kompetence jsou v rámci Anglického jazyka ty nejzásadn�j�í, jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé výuky a jsou
následující:
- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn� se prezentovat - �áci vedou rozhovory, mluví
samostatn� na dané téma, komunikují prost�ednictvím email� a dopis�
- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústn� i písemn� a zp�sobem odpovídajícím dané situaci, adekvátn� reagovat
na projevy druhých lidí - vyu�ívá se brainstorming, panelová diskuze
- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek, diskuzí, porad atd.) - vedeme �áky k tomu, aby si �áci vedli
zápisky
- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování - �áci uplat�ují p�i rozhovorech, diskuzích a prezentacích zásady verbální a
nonverbální komunikace
- zvládat komunikaci nejmén� v jednom cizím jazyce p�i b��né komunikaci v cizojazy�ném prost�edí - �áci pou�ívají aktivn� i pasivn� odbornou slovní
zásobu a fráze
- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t b��né odborné
terminologii a pracovním pokyn�m v písemné i ústní form�)
- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní i pracovní uplatn�ní, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celo�ivotním u�ení

Personální a sociální kompetence - kompetence mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom d�sledku
nezdravého �ivotního stylu a závislosti je u�itelem rozvíjena v rámci tematických okruh� Sport, Koní�ky, Volný �as, Zdraví aj. V rámci seznamování s
odli�nými kulturami je pak prohlubována kompetence p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu k lidem z r�zných sociálních prost�edí. �áci si ov��ují získané poznatky, kriticky zva�ují názory, postoje
a jednání jiných lidí.

Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí - tyto kompetence jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé výuky anglického jazyka, �áci se celé t�i roky
seznamují s odli�nými kulturami, a proto jsou vedeni k tomu, aby chápali podstatu demokratické spole�nosti. Jedná se zejména o kompetence dodr�ovat
zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní specifika), uznávat  tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
sou�asnost v evropském a sv�tovém kontextu a podporovat hodnoty místní, národní, evropské i sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah. Dále
jsou �áci vedeni k rozvoji odpov�dnosti samostatnosti a iniciativy nejen ve vlastním ale i ve ve�ejném zájmu k pochopení zásad spole�enského chování

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:
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jsou �áci vedeni k rozvoji odpov�dnosti, samostatnosti a iniciativy nejen ve vlastním, ale i ve ve�ejném zájmu, k pochopení zásad spole�enského chování
a morálních princip�, k rozvoji aktivního zájmu o politické a spole�enské d�ní u nás a ve sv�t�.

Kompetence k �e�ení problém� -  u�itel vede �áky k tomu, aby byli schopni samostatn� �e�it r�zné pracovní i �ivotní problémy. �ák se má nau�it ur�it
jádro ur�itého problému, získat informace pot�ebné k �e�ení, navrhnout zp�soby �e�ení a hlavn� si ve�keré informace kriticky ov��ovat. �ák má dokázat
bez ostychu prezentovat sv�j názor, zárove� respektovat názor druhých a p�i �e�ení problém� spolupracovat v rámci týmu a získat tak to nejlep�í �e�ení.

Kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi - kompetence jsou rozvíjeny v pr�b�hu celého studia, kdy
u�itel sm��uje �áky k získávání informací z otev�ených zdroj�, aby pracovali s internetem jako se specifickým informa�ním zdrojem a dokázali k jeho
obsahu p�istupovat kriticky a obez�etn�. Po dobu studia se �áci u�í pracovat s informacemi z r�zných zdroj� (ti�t�ných, elektronických, audiovizuálních),
a to i s vyu�itím prost�edk� informa�ních a komunika�ních technologií. �áci si v�t�pují schopnost nalézat relevantní informace z webového prost�edí.

Kompetence k pracovnímu uplatn�ní a podnikatelským aktivitám - u�itel rozvíjí v �ácích odpov�dný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uv�dom�ní si
významu celo�ivotního u�ení hlavn� v rámci své jazykové vybavenosti a u�í je vhodn� komunikovat s potencionálními zam�stnavateli, prezentovat sv�j
potenciál a profesní cíle v anglickém jazyce.

Vzd�lávací obsah p�edm�tu Anglický jazyk je natolik �iroký, �e prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t� a to zéjmena
�eského jazyka a literatury a Ob�anské nauky. V rámci tématu Nakupování a slu�by nebo Zam�stnání pak �áci vyu�ijí znalosti z p�edm�tu Ekonomické
v�dy. Znalosti �eského jazyka a literatury vyu�ijí �áci zejména k osvojení gramatických a stylistických jev� a ke kultu�e ústního projevu. Znalosti z
Ob�anské nauky propojí s poznatky o zemích dané jazykové oblasti.

Ve výuce realizujeme p�edev�ím pr��ezová témata Ob�an v demokratické spole�nosti a to zejména témata osobnost a její rozvoj, výcvik v komunikaci,
vyjednávání, �e�ení konflikt�. V rámci témat, kde se �ák zabývá spole�ností a kulturou, jsou realizována témata jako kultura, nábo�enství, soudobý sv�t,
svoboda, odpov�dnost a tolerance.  Dále p�edm�t svým obsahem p�ispívá  k témat�m �lov�k a �ivotní prost�edí, výb�rem vhodných témat výuky pak i
téma Informa�ní a komunika�ní technologie.

Ob�an v demokratické spole�nosti:
�áci jsou ve výuce vedeni k tomu, aby chápali d�le�itost znalosti anglického jazyka v osobním i profesním �ivot� a dovedli komunikovat písemnou i ústní
formou. Za tímto ú�elem vedou �áci v hodinách diskuze, rozhovory a samostatné ústní projevy na témata ka�dodenního �ivota.
Dále �áci procvi�ují situace, ve kterých vyjednávají s ostatními lidmi a to jak ve skupinách, tak ve dvojicích. Vyjednávání je sou�ástí v�ech diskuzí a
skupinových prací v hodin�. �áci se tak u�í vyjád�it sv�j vlastní názor, respektovat názory ostatních a dojít ke spole�nému �e�ení. U práce ve dvojicích se
jedná p�edev�ím o nácvik situací z profesního �ivota, jako jsou stí�nosti zákazník�, vy�izování reklamací apod. Velmi d�le�itým tématem je téma kultura,
kde si �áci pomocí text�, videí a prezentací osvojují poznatky o anglicky mluvících zemích. Na základ� t�chto znalostí jsou vedeni k tomu, aby si v rámci
plurality a multikulturního sou�ití uv�domili vlastní kulturní, národní a osobní identitu a zárove� tolerovali kultury odli�né. V rámci temat Rodina a rodinný
�ivot si pak �áci v�t�pují úctu k �ivotu, stá�í, solidaritu a pomoc pot�ebným.

�lov�k a �ivotní prost�edí:
Toto pr��ezové téma je realizováno v podob� tematického okruhu P�íroda a �ivotní prost�edí, kdy se �áci pomocí tematicky zam��ených text� a �ízených
diskuzí seznamují se sou�asnými klimatickými zm�nami, se zp�soby ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, atd. a nalézají mo�nosti a zp�soby �e�ení r�zných
environmentálních problém� a prevence negativních jev�. Téma Bydlení pak �áky seznámí s mo�nými vlivy prost�edí na lidské zdraví (nap�. argumentace
pro a proti �ivotu na vesnici vs. ve m�st�). Téma Doprava pak vede �áky k zamy�lení nad dopady u�ívání jednotlivých dopravních prost�edk� na �ivotní
prost�edí.

Informa�ní a komunika�ní technologie
Toto pr��ezové téma je realizováno v pr�b�hu celého vzd�lávání, kdy jsou �áci vedeni k pou�ívání informa�ních zdroj� a softwaru nap�. k tvorb�
prezentací �i vyhledávání a ov��ování informací.

P�edm�t Anglický jazyk realizuje rovn�� pr��ezové téma �lov�k a sv�t práce, a to p�edev�ím nácvikem pracovních pohovor�, psaní profesních �ivotopis�
v angli�tin� apod.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:

2018_Ko_S_NA,H4,CR,GA_Aj1_1



Hodin

65-41-L/01 GastronomieAnglický jazyk/prvníP�edm�t: Obor:Ro�ník: 1 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

V�eobecný tematický okruh:
- úvod do studia anglického jazyka
- osobní údaje
- p�edstavení své osoby

Jazykové prost�edky:
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
- grafická podoba jazyka a pravopis
- abeceda
- �íslovky
- zájmena
- slovesa "být" a "mít" v p�ítomném �ase

Odborná slovní zásoba a její tvo�ení, fráze

5

�eský jazyk a literatura
Ob�anská nauka

Úvod do anglického jazykaT1B1 - p�elo�í text a pou�ívá slovníky, i elektronické
- rozli�uje základní zvukové prost�edky daného
jazyka, vyslovuje co nejblí�e p�irozené výslovnosti

- pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- uv�domovat si nutnost posuzovat rozdílnou
v�rohodnost r�zných informa�ních zdroj� a
kriticky p�istupovat k získaným informacím, být
mediáln� gramotní
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky

4

- osobnost a její rozvoj

Celkem za blok B1 denní4distan�ní 5

Tematický okruh:
- �kola a vzd�lávání
- slu�by
- tematické okruhy dané zam��ením
studijního oboru

Jazykové prost�edky:
- there is/are
- neur�itá zájmena some/any
- vyjád�ení povinnosti have to/must
- p�edlo�ky místa
- mno�né �íslo podstatných jmen

Oborová slovní zásoba a fráze

5

Ob�anská nauka

�kola a vzd�láváníT1B2 - v sly�eném textu rozli�í vyu�ovací p�edm�ty
- rozumí krátkému nau�nému textu a postihne jeho
hlavní body
- rozumí �kolním a pracovním pokyn�m
- rozumí sly�enému i �tenému popisu, jak se n�kam
dostat
- popí�e, co a kdo se nachází v dané místnosti, na
daném míst� / v prostoru
- vylí�í, jak si p�edstavuje ideální �kolu
- podá instrukce, jak se v budov� n�kam dostat
- zeptá se kamaráda na jeho �kolu, na mo�nosti a
povinnosti spojené s pobytem v ní
- vyjmenuje výhody a nevýhody vyu�ování na dálku,
svoje stanovisko konfrontuje
s ostatními
- pronese jednodu�e zformulovaný monolog p�ed
publikem
- sd�lí a zd�vodní sv�j názor
- vyjad�uje se ústn� i písemn� k témat�m osobního
�ivota a k témat�m z oblasti zam��ení studijního
oboru

- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání

3

Celkem za blok B2 denní3distan�ní 5



Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
- jídlo a nápoje

Jazykové prost�edky:
- po�itatelná a nepo�itatelná podstatná
jména
- ur�itý a neur�itý �len
- vyjád�ení "n�jaký", "n�kolik", "n�co"
- zp�sobová slovesa
- vyjád�ení "mnoho", "málo", "n�kolik"

Odborná slovní zásoba a fráze

5

Ob�anská nauka

Jídlo a nápojeT1B3 - ze sly�eného rozhovoru rozpozná o �em se lidé
baví
- v �teném reklamním inzerátu na jídlo vyhledá
specifické informace
- rozumí obsahu krátkého �teného popisu r�zných
restaurací
- sd�lí, co m�l k jídlu
- zeptá se na mno�ství, �ekne, kolik �eho je
- objedná si jídlo a pití v kavárn� nebo prodejn�
rychlého ob�erstvení
- reaguje na reklamní inzerát restaurace a rezervuje
si v ní p�íle�itostní oslavu
- domluví se v restauraci v pozici zákazníka i �í�níka
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im��ené
texty, orientuje se v textu
- zapojí se do hovoru bez p�ípravy

- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí

4

- kultura

Celkem za blok B3 denní4distan�ní 5

Tematický okruh:
- oblékání
- popis vzhledu �lov�ka

Jazykové prost�edky:
- p�ítomný �as pr�b�hový
- �asová p�íslovce

Odborná slovní zásoba a fráze

5

Ob�anská nauka

Oblékání, vzhled �lov�kaT1B4 - p�i�adí názvy oble�ení a barev k jejich zobrazení
- ze sly�eného rozhovoru postihne, co mluv�í práv�
d�lají
- postihne hlavní body charakteristiky osoby
- rozumí krátkému novinovému �lánku
- popí�e, co má n�kdo na sob� a jak vypadá
- pojmenuje aktuální �innosti lidí v dané situaci
- postihne situaci na obrázku
- sd�lí, jak dob�e nebo �patn� zvládá b��né �innosti
- domluví si sch�zku
- vytvo�í e-mailovou pozvánku na ve�írek
- rozpozná význam obecných sd�l�ní a hlá�ení
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- doká�e experimentovat, zkou�et a hledat zp�soby
vyjád�ení srozumitelné pro poslucha�e

- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých

4

- svoboda
,- tolerance

Celkem za blok B4 denní4distan�ní 5



Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
- rodina a rodinný �ivot
- osobní údaje
- mezilidské vztahy
- sport, koní�ky
- zábava

Jazykové prost�edky:
- p�ítomný �as prostý a slovesa like,
dislike, hate, - kladné a záporné v�ty, otázky
- základní p�ehled zájmen
- p�íslovce �astosti d�je
- rozkazovací zp�sob
- sloveso can

Jazykové funkce:
- obraty p�i zahájení a ukon�ení rozhovoru

Odborná slovní zásoba a fráze

5

Ob�anská nauka

Rodina a rodinný �ivot, koní�kyT1B5 - aplikuje p�ítomný prostý �as
- rozli�uje p�edlo�ky �asu
- dodr�uje slovosled anglické v�ty
- pou�ívá odpovídající tvary sloves
- tvo�í jednoduché v�ty v p�ítomném prostém �asu
- krátce pohovo�í o svých zálibách a zálibách svých
nejbli��ích
- napí�e dopis kamarádovi, ve kterém se p�edstaví
a pou�ije základní osobní údaje
- tvo�í otázky v p�ítomném prostém �asu
- vyjád�í frekvenci d�je a zeptá se na obvyklou
�innost
- zeptá se jiných na jejich zájmy a koní�ky a na
podobné otázky odpoví
- zeptá se kamaráda na oblíbené a neoblíbené
�innosti a na podobné otázky odpoví
- sestaví a napí�e leták - oznámení o akci
- p�ednese p�ipravenou prezentaci ze svého oboru a
reaguje na jednoduché dotazy publika
- vyjád�í písemn� sv�j názor na text

- stanovovat si cíle a priority podle svých
osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a �ivotních podmínek
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým

3

Celkem za blok B5 denní3distan�ní 5

Tematický okruh
- ka�dodenní �ivot
- pé�e o t�lo
- vyjád�ení pozvání, jeho p�ijetí a odmítnutí

Jazykové prost�edky
-  p�ítomný �as prostý vs. pr�b�hový
- frekven�ní p�íslovce

�e�ové dovednosti
- receptivní �e�ová dovednost sluchová =
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�

Odborná slovní zásoba a fráze

5Ka�dodenní �ivotT1B6 - rozli�uje pou�ití p�ítomného �asu prostého a
pr�b�hového
- napí�e neformální e-mail kamarádovi
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje

3

Celkem za blok B6 denní3distan�ní 5



Hodin

65-41-L/01 GastronomieAnglický jazyk/prvníP�edm�t: Obor:Ro�ník: 1 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

V�eobecný tematický okruh:
- p�íroda
- �ivotní prost�edí
- po�así

Jazykové prost�edky
- stup�ování p�ídavných jmen
- vyjád�ení "rád bych" / "cht�l bych"
- �len u zem�pisných názv�
- p�íslovce míry
- p�edlo�ky místa

Odborná slovní zásoba a fráze

5

Ob�anská nauka

P�íroda, �ivotní prost�edíT1B7 - p�i�adí geografické pojmy k jejich zobrazením
- rozumí hlavním bod�m jednoduchých nau�ných
text� o p�írod�, p�írodních parcích, divokých
zví�atech apod. a vyhledá v nich specifické informace
- p�i�adí jména divokých zví�at k jejich zobrazení
- p�i�adí typy ubytování na dovolené k jejich
vyobrazení
- porovná kvalitu a velikost dvou polo�ek
- charakterizuje extrémy mezi lidmi, zví�aty, v�ci,
zem�pisnými místy apod.
- vym��uje si s kamarádem názor na "nej- " kolem
nás v b��ných, známých situacích
- napí�e pohled z prázdnin, ve kterém sd�lí, jak
místo vypadá a co tam d�lá
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace

- podn�covat práci týmu vlastními návrhy na
zlep�ení práce a �e�ení úkol�, nezaujat� zva�ovat
návrhy druhých
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- chápat význam �ivotního prost�edí pro �lov�ka
a jednat v duchu udr�itelného rozvoje
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky

4

- prevence negativních jev�
,- odpov�dnost
,- klimatické zm�ny
,- ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, ekosystém� a biosféry
z r�zných hledisek rozvoje lidské populace
,- sou�asné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a
vztahy �lov�ka k prost�edí

Celkem za blok B7 denní4distan�ní 5

Tematický okruh:
- opakování u�iva 1. ro�níku
- vyjád�ení �ádosti nebo prosby

Jazykové prost�edky:
- opakování gramatických jev� (tvarosloví a
v�tná skladba)

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová =
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková =
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky
- produktivní �e�ová dovednost písemná =
zpracování textu v podob� reprodukce,
osnovy, výpisk�, anotací, apod.
- jednoduchý p�eklad
- interaktivní �e�ové dovednosti - st�ídání
produktivních a receptivních �inností

Opakování odborné slovní zásoby a frází

5

�eský jazyk a literatura

Opakování u�iva 1. ro�níkuT1B8 - vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b��ných,
p�edvidatelných situacích
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopakování sd�l�né
informace, pokud nezachytí p�esn� význam sd�l�ní
- domluví se v b��ných situacích; získá i poskytne
informace
- zapojí se do hovoru bez p�ípravy

- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

5

Celkem za blok B8 denní5distan�ní 5

1Celkem za ro�ník dennídistan�ní 30 40



Hodin

65-41-L/01 GastronomieAnglický jazyk/prvníP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
- zdraví
- zdravý �ivotní styl
- zdravá vý�iva

Jazykové prost�edky
- sloveso "should"
- modální slovesa
- rozdíl mezi "like" a "would like"

Odborná slovní zásoba a fráze

5ZdravíT1B1 - prezentuje zásady zdravé a nezdravé vý�ivy
- mluví o svých jídelních návycích
- mluví o pravidlech zdravého �ivotího stylu
- poradí kamarádovi, jak se udr�ovat v dobré kondici
- odhaduje význam neznamých výraz� podle
kontextu a zp�sobu tvo�ení
- zapojí se do odborné debaty nebo argumentace,
týká-li se známého tématu

- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si
odpov�dnost za vlastní �ivot a spoluodpov�dnost
p�i zabezpe�ování ochrany �ivota a zdraví
ostatních

3- vliv prost�edí na lidské zdraví

Celkem za blok B1 denní3distan�ní 5

Tematický okruh:
- práce a zam�stnání
- �ivotopis

Jazykové prost�edky
- p�ípony "-er", "-or", "-ist"
- vyjád�ení budoucího d�je

Komunika�ní situace:
- sjednání sch�zky
- získávání a p�edávání informací

Odborná slovní zásoba a fráze

5

Ekonomické v�dy

Práce a zam�stnáníT1B2 - postihne hlavní my�lenku krátkého novinového
�lánku
- rozumí hlavní my�lence a hlavním bod�m �lánku v
�asopise
- popí�e a stru�n� charakterizuje b��ná povolání
- sd�lí, jaké má plány do budoucna
- gramaticky správn� formuluje p�edpov�� své
budoucnosti
- napí�e �ádost o práci na léto a stru�n� v ní popí�e
svoje zku�enosti a schopnosti
- vym��uje si s kamarádem názor na povahu
r�zných povolání
- diskutuje s kamarády výhody a nevýhody brigády
- ov��í i sd�lí získané informace písemn�
- zaznamená vzkazy volajících
- p�i pohovorech, na které je p�ipraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele

- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- vhodn� komunikovat s potencionálními
zam�stnavateli, prezentovat sv�j odborný
potenciál a své profesní cíle

4

- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: spole�enská presti�
,- soustava �kolního vzd�lávání v �R
,- mo�nosti studia v zahrani�í
,- p�ijímací pohovory

Celkem za blok B2 denní4distan�ní 5

Tematický okruh:
- cestování
- cestovní kancelá�
- �eská republika
- anglicky mluvící zem� (vybrané poznatky
v�eobecného i odborného charakteru k
poznání zem� anglicky mluvící jazykové
oblasti, kultury, um�ní a literatury, tradic a
spole�enských zvyklostí; informace ze
sociokulturního prost�edí v kontextu
znalostí o �eské republice)

Jazykové prost�edky:
- minulý �as sloves "být" a "moci"
- minulý �as prostý pravidelných a
nepravidelných sloves

Komunika�ní situace:
- objednávka slu�by
- vy�ízení vzkazu

5Cestování, �eská republikaT1B3 - rozli�uje mezi minulým �asem prostým a
pr�b�hovým
- rozumí obsahu b��ného turistického prospektu
- v sly�eném textu rozpozná, o jakých památkách
se hovo�í
- rozumí hlavním bod�m popisu sledu událostí
b��ného víkendu mladých lidí
- rozumí telefonnímu vzkazu
- sd�lí, jakými schopnostmi a dovednostmi
disponuje kamarád
- p�evypráví p�e�tený p�íb�h
- nechá kamarádovi vzkaz po telefonu
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky, popí�e pocity
- vytvo�í prospekt pro turisty
- zaznamená písemn� podstatné my�lenky a
informace z textu, zformuluje vastní my�lenky a
vytvo�í test o událostech a zá�itcích v podob�
popisu, sd�l�ní, vypráv�ní, dopisu a odpov�di na
dopis

- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah
,- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým

4- kultura
,- nábo�enství
,- svoboda

Celkem za blok B3 denní4distan�ní 5



Hodin

65-41-L/01 GastronomieAnglický jazyk/prvníP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
- doprava a dopravní prost�edky

Jazykové prost�edky:
- frázová slovesa
- p�edp�ítomný �as
- trpný rod

5Doprava a dopravní prost�edkyT1B4 - p�i�adí názvy dopravních prost�edk� k jejich
vyobrazení
- rozumí informativnímu �lánku
- rozumí hlavní my�lence a hlavním bod�m �teného
novinového �lánku a vyhledá v n�m detailní
informace
- sd�lí, jaké dopravní prost�edky b��n� pou�ívá p�i
cestování
- sd�lí klady a zápory jednotlivých dopravních
prost�edk� ve vztahu k �ivotnímu prost�edí
- oznámí, co práv� ud�lal
- vypráví o nedávných událostech
- dorozumí se na nádra�í, koupí si správnou jízdenku
- sd�lí své zá�itky z prázdnin prost�ednictvím
strukturovaného e-mailového dopisu
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopakování sd�lené
informace, pokud nezachytí p�esn� význam sd�lení
- vyjád�í písemn� sv�j názor na text

- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu

4- ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, ekosystém� a biosféry z r�zných
hledisek rozvoje lidské populace
,- prevence negativních jev�
,- soudobý sv�t

Celkem za blok B4 denní4distan�ní 5

Tematický okruh:
- lidé, rodina a spole�enský �ivot
- osobní údaje
- ka�dodenní �ivot
- vyjád�ení radosti, zklamání, nad�je apod.

Jazykové prost�edky:
- zp�sobová slovesa vyjad�ující spekulaci
- podm�tné a p�edm�tné otázky
- neur�itá zájmena

Oborová slovní zásoba

5Lidé, rodina, spole�enský �ivotT1B5 - analyzuje podm�tné a p�edm�tné otázky
- tvo�í spekulativní v�ty
- krátce pohovo�í o svých p�áních
- napí�e popis osoby
- zaznamená písemn� podstatné my�lenky
a informace z textu
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky
- popí�e své pocity
- popí�e obrázky a osoby na nich a co si o nich
myslí
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích,
p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek

- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- stanovovat si cíle a priority podle svých
osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a �ivotních podmínek
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci

3- komunikace
,- solidarita

Celkem za blok B5 denní3distan�ní 5



Hodin

65-41-L/01 GastronomieAnglický jazyk/prvníP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
Opakování u�iva 2. ro�níku

Jazykové prost�edky:
- opakování gramatických jev� (tvarosloví a
v�tná skladba)
- opakování slovní zásoby a jejího tvo�ení

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová =
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní dovednost zraková
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky
- produktivní �e�ová dovednost písemná =
zpracování textu v podob� reprodukce,
osnovy, výpisk�, anotací, apod.
- jednoduchý p�eklad
- interakce ústní
- interakce písemná
- interaktivní �e�ové dovednosti - st�ídání
produktivních a receptivních �inností

Opakování oborové slovní zásoby a frází

5

�eský jazyk a literatura

Opakování u�iva 2. ro�níkuT1B6 - u�ívá správn� ji� nau�ené gramatické jevy a
pou�ívá je ve v�tách �i vypráv�ních
- domluví se v b��ných situacích
- získá i poskytne informace
- pou�ívá stylisticky vhodné obraty umo��ující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
- ov��í i sd�lí získané informace písemn�
- vyjad�uje se ústn� i písemn� ke stanoveným
témat�m, pohotov� a vhodn� �e�í ka�dodenní
snadno p�edvídatelné �e�ové situace i jednoduché a
typické situace týkající se pracovní �innosti
- dodr�uje základní pravopisné normy v písemném
projevu, opravuje chyby
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b��ných,
p�edvídatelných situacích
- uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v jazyce
- doká�e experimentovat, zkou�et a hledat zp�soby
vyjád�ení srozumitelné pro poslucha�e

- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí

2

Celkem za blok B6 denní2distan�ní 5

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 30
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
- rodina
- popis vzhledu a charakteru �lov�ka
- ka�dodenní �ivot

Jazykové prost�edky
- minulý �as pr�b�hový
- slovesa, která netvo�í pr�b�hovou formu

Komunika�ní situace:
- získávání a p�edávání informací

Odborná slovní zásoba a fráze

4Rodina, spole�enský �ivotT1B1 - rozumí sly�enému i �tenému popisu charakteru
osoby
- detailn�, ale s b��nou slovní zásobou popí�e
osobnost �lov�ka
- strukturovan�, písemn� popí�e svoji osobu a
charakter
- vym��uje si názory s kamarádem o charakteru
známých lidí
- zeptá se kamaráda, co práv� d�lá a jaké aktivity
provozuje b�hem týdne; na stejné otázky odpoví
- doká�e experimentovat, zkou�et a hledat zp�soby
vyjád�ení srozumitelné pro poslucha�e

- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým
,- stanovovat si cíle a priority podle svých
osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a �ivotních podmínek

2- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- svoboda
,- morálka

Celkem za blok B1 denní2distan�ní 4

Tematický okruh:
- sport
- koní�ky
- volný �as

Jazykové prost�edky:
- minulý �as prostý vs. pr�b�hový

Oborová slovní zásoba

4Sport, volný �asT1B2 - s obrazovou nápov�dou postihne v sly�eném
projevu název b��ného i mén� b��ného sportu
- rozumí hlavní my�lence �teného p�íb�hu ze sv�ta
sportu a postihne jeho hlavní body
- postihne hlavní my�lenku krátkého, �teného i
sly�eného �lánku popisující neobvyklou sportovní
událost a vyhledá v n�m specifické informace
- povídá si s kamarádem o svých oblíbených
sportech
- rozumí p�im��eným souvislým projev�m a
diskusím rodilých mluv�ích proná�eným ve
standardním hovorovém tempu
- rozli�uje druhy minulých �as� a umí je vhodn�
pou�ít
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopakování sd�lené
informace, pokud nezachytí p�esn� význam sd�lení
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace

- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- stanovovat si cíle a priority podle svých
osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a �ivotních podmínek

2- osobnost a její rozvoj

Celkem za blok B2 denní2distan�ní 4

Tematický okruh
- bydlení
- d�m a domov

Jazykové prost�edky
- p�edminulý �as
- pou�ití minulých �as�

Oborová slovní zásoba

4BydleníT1B3 - vyslovuje srozumiteln� co nejblí�e p�irozené
výslovnosti, rozli�uje základní zvukové prost�edky
daného jazyka a koriguje odli�nosti zvukové podoby
jazyka
- pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého studijního oboru
- napí�e dopis s �ádostí o informace ohledn� bydlen
- gramaticky správn� popí�e sled jednotlivých
událostí n�jaké �innosti nebo p�íb�hu
- rozli�uje druhy minulých �as� a správn� je u�ívá

- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování

3

Celkem za blok B3 denní3distan�ní 4



Hodin

65-41-L/01 GastronomieAnglický jazyk/prvníP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh
- práce
- zam�stnání
- �ádost o práci
- �ivotopis

Jazykové prost�edky
- podmínková souv�tí typu 0, 1, 2

Oborová slovní zásoba

4Práce a zam�stnáníT1B4 - rozpozná význam obecných sd�lení a hlá�ení
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché a frekventované situace týkající se
pracovní �innosti
- napí�e formální dopis s �ádostí o práci
- napí�e �ivotopis
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im��ené
texty, orientuje se v textu
- zaznamenává písemn� podstatné my�lenky a
informace z textu, zformuluje vlastní my�lenky a
vytvo�í text o událostech a zá�itcích v podob�
popisu, sd�lení, vypráv�ní, dopisu a odpov�di na
dopis
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché a frekventované situace týkající se
pracovní �innosti
- vym��uje si s kamarádem názory, co by d�lali za
jistých podmínek �i situace
- rozli�uje význam podmínkových souv�tí
- p�ednese p�ipravenou prezentaci ze svého oboru a
reaguje na jednoduché dotazy publika

- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- vhodn� komunikovat s potencionálními
zam�stnavateli, prezentovat sv�j odborný
potenciál a své profesní cíle
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru
p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t
b��né odborné terminologii a pracovním pokyn�m
v písemné i ústní form�)
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání

3- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- mo�nosti studia v zahrani�í
,- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce
,- psaní profesních �ivotopis�
,- psaní pr�vodních (motiva�ních) dopis�
,- p�ijímací pohovory

Celkem za blok B4 denní3distan�ní 4

Tematický okruh
- cestování
- turistika
- reálie anglofonních zemí

Jazykové prost�edky
- nep�ímá �e�

Oborová slovní zásoba

4CestováníT1B5 - popí�e svojí naplánovanou dovolenou nebo výlet
- zaznamenává písemn� podstatné my�lenky a
informace z textu, zformuluje vlastní my�lenky a
vytvo�í text o událostech a zá�itcích v podob�
popisu, sd�lení, vypráv�ní, dopisu a odpov�di na
dopis
- gramaticky správn� popí�e sled jednotlivých
událostí n�jaké �innosti nebo p�íb�hu
- ve správné souslednosti reprodukuje n��í sd�lení
- prokazuje znalosti prost�edí zemí dané jazykové
oblasti z pohledu zem�pisného, demografického ,
hospodá�ského, politického a kulturního
- uplat�uje v komunikaci vhodn� vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
- p�evypráví zá�itky z dovolené

- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým

3- kultura
,- nábo�enství
,- stát, politický systém
,- svoboda

Celkem za blok B5 denní3distan�ní 4



Hodin

65-41-L/01 GastronomieAnglický jazyk/prvníP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh
- nakupování
- slu�by
- obchody
- peníze
- reklamace

Jazykové prost�edky
- nep�ímá otázka

Oborová slovní zásoba

4

Ekonomické v�dy

NakupováníT1B6 - pou�ívá stylisticky vhodné obraty umo��ující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
- napí�e formální dopis jako stí�nost
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo
fakta týkající se studovaného oboru
- vy�e�í v�t�inu b��ných denních situací, které se
mohou odehrát v cizojazy�ném prost�edí
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tématických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib
- vyplní jednoduchý neznámý formulá�
- postihne hlavní informaci ve�ejného hlá�ení v
nákupním st�edisku
- pojmenuje b��né typy obchod� a co se v nich
prodává
- vym�ní si s kamarádem názory na internetový
obchod
- reklamuje zakoupené zbo�í, slu�bu

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým

3

- �e�ení konflikt�

Celkem za blok B6 denní3distan�ní 4

Tematický okruh:
Opakování a p�íprava k maturit�

Jazykové prost�edky:
- komplexní opakování gramatických jev�

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová
- receptivní dovednost zraková = �tení a
práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky
- jednoduchý p�eklad
- interakce ústní
- interakce písemná
- produktivní �e�ová dovednost písemná =
zpracování textu v podob� reprodukce,
osnovy, výpisk�, anotací apod.
- interaktivní �e�ové dovednosti - st�ídání
produktivních a receptivních �inností

Opakování oborové slovní zásoby a frází

6

�eský jazyk a literatura

Opakování u�iva 3. ro�níkuT1B7 - ujednocuje si získané v�domosti
- získává p�ehled o svých znalostech
- uplat�uje v komunikaci vhodn� vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
- rozumí p�im��eným souvislým projev�m a
diskusím rodilých mluv�ích proná�eným ve
standardním hovorovém tempu
- uplat�uje r�zné techniky �tení textu
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích,
p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek
- vyjád�í písemn� sv�j názor na text

- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí

4

Celkem za blok B7 denní4distan�ní 6

3Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 30

Celkem za p�edm�t Anglický jazyk/první dennídistan�ní 70 100



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 240�eský jazyk a literatura Forma: Kombinovaná

Preambule:

P�edm�t �eský jazyk a literatura se vyu�uje ve v�ech ro�nících �ty�letého studia. U�ivo tohoto p�edm�tu vychází z RVP, konkrétn� ze vzd�lávacích
oblastí Vzd�lávání a komunikace v �eském jazyce a Estetické vzd�lávání. Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu �eský jazyk a literatura nebyly odvozeny
pouze z t�chto vzd�lávacích oblastí, ale také z klí�ových kompetencí, cíl� st�edního vzd�lávání a profilu absolventa. P�edm�t �eský jazyk a literatura
souvisí s vyu�ovacími p�edm�ty Ob�anská nauka a D�jepis.

Obecné cíle:

Oblast Vzd�lávání a komunikace v �eském jazyce vychovává �áky ke sd�lnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich
du�evního �ivota. Oblast Estetické vzd�lávání p�ispívá ke kultivaci �lov�ka, vychovává �áky ke kultivovanému jazykovému projevu, podílí se na rozvoji
jejich du�evního �ivota, utvá�í kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám a sna�í se p�ispívat k jejich tvorb� i ochran�.
Obecným cílem jazykového vzd�lávání je rozvíjet komunika�ní kompetenci �ák� a nau�it je u�ívat jazyka jako prost�edku k dorozumívání a my�lení, k
p�ijímání, sd�lování a vým�n� informací na základ� jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzd�lávání se rovn�� podílí na rozvoji sociálních
kompetencí �ák�. K dosa�ení tohoto cíle p�ispívá i estetické vzd�lávání a naopak estetické vzd�lávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový
projev �ák�.
Obecným cílem estetického vzd�lávání je utvá�et kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, sna�it se p�ispívat k jejich tvorb� i ochran�.
Vytvo�ený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje �áka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzd�lávání se podílí
rovn�� na rozvoji sociálních kompetencí �ák�. K dosa�ení tohoto cíle p�ispívá i jazykové vzd�lávání v mate�ském jazyce a naopak estetické vzd�lávání
prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev �ák�.
Literární výchova krom� výchovy ke �tená�ství, rozboru a interpretace um�leckých d�l vede i k celkovému p�ehledu o hlavních jevech a pilí�ích v �eské a
sv�tové literatu�e. Poznání textu slou�í rovn�� k vytvá�ení rozmanitých komunika�ních situací, v nich� probíhá dialog �ák� s texty a u�itelem i mezi �áky
navzájem.
�áci jsou vedeni i k esteticky tvo�ivým aktivitám.

U�ivo p�edm�tu �eský jazyk a literatura obsahuje mluvnici, gramatiku, slohovou výchovu, práci s textem, kulturu a d�jiny �eské i sv�tové literatury.
U�ivo p�edm�tu �eský jazyk a literatura se sna�íme �ák�m p�edat zajímavou formou, která je stimuluje a vede je k rozvoji klí�ových kompetencí.
Sou�ástí vzd�lávání je nejen osvojení v�domostí a dovedností, ale i metod vedoucích k získávání dal�ích poznatk� v celo�ivotním vzd�lávání. D�raz je
kladen na vyu�ívání r�zných forem a metod práce. Výuka je zalo�ena na metodách, které sm��ují k �ízení �innosti aktivního �áka.  Základními metodami
je práce �ák� s verbálními (denní tisk, odborné �lánky a publikace), ikonickými (obrazový materiál, schémata) a kombinovanými (film) texty a
komunikace. �áci se u�í kritickému hodnocení informací (t�íd�ní, výb�r, posuzování). Ve výuce se dále pou�ívá kooperativní u�ení, problémové u�ení,
aplikují se r�zné stimula�ní a diskusní metody. �áci jsou b�hem výuky vedeni k hodnocení ostatních a k sebehodnocení. Vyu�ující pou�ívá moderní
didaktickou techniku - interaktivní tabule, PC p�ipojený na dataprojektor nebo plazmovou televizi. Ve 4. ro�níku se �ást výuky zam��uje na intenzivn�j�í
p�ípravu k maturit�.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu �eský jazyk a literatura vychází z Pravidel hodnocení vzd�lávání �ák�. �áci se hodnotí z ústního (zejména v maturitním
ro�níku) a písemného projevu. P�i hodnocení �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
- hloubka porozum�ní poznatk�m, schopnost je aplikovat
- schopnost napsat ucelený text na zadané téma
- dovednost práce s texty
- samostatnost úsudku a schopnost výsti�n� formulovat my�lenky, argumentovat a diskutovat
- schopnost �ák� nacházet v um�leckých dílech estetické hodnoty
- porozum�t sd�lení obsa�enému v um�leckých dílech

�áci se specifickými vzd�lávacími pot�ebami jsou hodnoceni specificky dle doporu�ení PPP.

Hodnocení:

P�edm�t �eský jazyk a literatura rozvíjí hlavn� kompetence komunikativní, ob�anské a kulturní pov�domí, kompetence k �e�ení a kompetence k u�ení.

Kompetence k u�ení
P�i výuce vede u�itel �áky k tomu, aby byli schopni ovládat r�zné techniky u�ení, um�li si vytvo�it vhodný studijní re�im a podmínky. S pomocí cvi�ných
pracovních text� se u�í sami �e�it obdobná zadání. Díky vyu�ití netradi�n� zadávaných úloh nebo literárních a mluvnických her získávají �áci pozitivní
vztah k u�ení a vzd�lávání. Sami �áci pak mohou sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl� svého u�ení a zárove� se i u�í p�ijímat hodnocení
výsledk� svého u�ení od jiných lidí.

Kompetence k �e�ení
U�itel p�i spole�ném �e�ení p�íklad� vede �áky k tomu, aby porozum�li zadání úkolu nebo ur�ili jádro problému a na základ� prvních údaj� byli schopni
ur�it, které dal�í informace budou pot�ebné k �e�ení problému, navrhli zp�sob �e�ení, um�li ho srozumiteln� zd�vodnit, vyhodnotit a zp�tn� ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�eného výsledku. U�itel �áky usm�r�uje, upozor�uje na mo�ná rizika �patn� zvoleného postupu a vede je k jasnému
a v�em srozumitelnému vyjad�ování. Vzhledem k provázanosti jednotlivých témat v �eském jazyce jsou �áci vedeni k vyu�ití zku�eností a v�domostí
nabytých d�íve, na základ� �eho� mohou volit prost�edky a zp�soby vhodné pro spln�ní jednotlivých aktivit.

Komunikativní kompetence
Díky výuce by m�li �áci být schopni se ú�eln�, správn� a srozumiteln� vyjad�ovat, a to nejen v rámci ústní, ale i písemné komunikace, dodr�ovat
jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. U�itel podporuje schopnost �ák� prezentovat sv�j názor, a to i p�ed kolektivem, p�íp. sv�j postoj
obhájit v diskusi �i písemn� shrnout.

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

Vzd�lávací obsah p�edm�tu �eský jazyk a literatura prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�, zejména Ob�anské
nauky a D�jepisu.  Ob�anská nauka je propojena s �eským jazykem a literaturou nap�. v oblasti socializa�ní, v oblasti vlivu nábo�enství, ideologií a jejich
porovnání se sou�asností. V D�jepisu se �áci dotýkají kulturn�-historického kontextu, který �asto razantním zp�sobem ovlivnil my�lení a tvorbu p�edních
p�edstavitel� literatury. Okrajov� p�edm�t �eský jazyk a literatura zasahuje i do p�edm�t�, Profesní kominikace (tvorba dokument�), Cizí jazyk (porovnání
tvo�ení slova, p�ízvuk, obohacování slovní zásoby) a Informatika (tvorba prezentací, obrázky).
�eský jazyk a literatura napl�uje p�edev�ím pr��ezové téma Ob�an v demokratické spole�nosti a �áste�n� i pr��ezové téma �lov�k a sv�t práce, �lov�k
a �ivotní prost�edí a Informa�ní a komunika�ní technologie.
�V rámci pr��ezového tématu Ob�an v demokratické spole�nosti jsou �áci p�i výuce p�edm�tu �eský jazyk a literatura vedeni k tomu, aby:
- m�li vhodnou míru sebev�domí, sebeodpov�dnosti a schopnost morálního úsudku;
- byli p�ipraveni si klást základní existen�ní otázky a hledat na n� odpov�di a �e�ení;
- hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpov�dností a byli kriticky tolerantní;
- byli schopni odolávat my�lenkové manipulaci;
- dovedli se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimáln� vyu�ívat masová média pro své r�zné pot�eby;
- dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní �e�ení;
- byli ochotni se anga�ovat nejen pro vlastní prosp�ch, ale i pro ve�ejné zájmy a ve prosp�ch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech;
- vá�ili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého �ivotního prost�edí a sna�ili se je chránit a zachovat pro budoucí generace.
V rámci pr��ezového tématu �lov�k a sv�t práce jsou �áci p�i výuce p�edm�tu �eský jazyk a literatura vedeni k tomu, aby:

d dli í � i bál � t t �i t t h á t t �ád ti � t á í d �di i át át f í �i t i

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:

2018_Ko_S_NA,H4,CR,GA_�j_1



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 240�eský jazyk a literatura Forma: Kombinovaná
- se dovedli písemn� i verbáln� prezentovat p�i vstupu na trh práce, sestavovat �ádosti o zam�stnání a odpov�di na inzeráty, psát profesní �ivotopisy,
pr�vodní (motiva�ní) dopisy, jednat s potenciálním zam�stnavatelem, zvládat p�ijímací pohovory, výb�rová �ízení, konkrétní situace;
- dovedli pou�ívat informace jako kritéria rozhodování o dal�í profesní a vzd�lávací dráze, vyhledávat a posuzovat informace o povoláních, o vzd�lávací
nabídce, o nabídce zam�stnání, o trhu práce;
- dovedli pracovat s informa�ními médii p�i vyhledávání pracovních p�íle�itostí.

2018_Ko_S_NA,H4,CR,GA_�j_1



Hodin

65-41-L/01 Gastronomie�eský jazyk a literaturaP�edm�t: Obor:Ro�ník: 1 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Obecné výklady o �eském jazyce
Zdokonalování jazykových v�domostí a
dovedností
- charakteristika sou�asné �e�tiny
- zvukové prost�edky a ortoepické normy
jazyka
- vývojové tendence spisovné �e�tiny
- postavení �e�tiny mezi ostatními
evropskými jazyky
- národní jazyk a jeho útvary, spisovný a
nespisovný
- ná�e�í a obecná �e�tina
- jazyková kultura
- jazykov�da a její slo�ky
- zdroje informací o �e�tin�: jazykové
p�íru�ky - práce s r�znými p�íru�kami pro
�kolu i ve�ejnost

2

Ob�anská nauka

Zdokonalování jazykových v�domostí a
dovedností

T1B1 - rozli�uje zvukovou a grafickou podobu slova
- spisovn� vyslovuje �eská b��n� u�ívaná slova
- rozli�uje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a
stylov� p�íznakové jevy a ve vlastním projevu volí
prost�edky adekvátní komunika�ní situaci
- orientuje se v soustav� jazyk�
- pracuje s nejnov�j�ími normativními p�íru�kami
�eského jazyka, má p�ehled o knihovnách a jejich
slu�bách
- proká�e schopnost vytvo�it anotaci
- vysv�tlí zákonitosti vývoje �e�tiny
- �ídí se zásadami správné výslovnosti
- zji�	uje pot�ebné informace z dostupných zdroj�,
umí si je vybírat a p�istupovat k nim kriticky
- pou�ívá klí�ová slova p�i vyhledávání informa�ních
pramen�
- samostatn� zpracovává informace

- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

3

- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce
,- osobnost a její rozvoj
,- komunikace

Tvarosloví
- slovní druhy ohebné (mluvnické kategorie)
- slovní druhy neohebné

3TvaroslovíT2 - správn� t�ídí slovní druhy, tvo�í spisovné tvary slov
a v�dom� jich pou�ívá ve vhodné komunika�ní
situaci
- v písemném i mluveném projevu vyu�ívá poznatk�
z tvarosloví

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

3- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
,- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce

Hlavní principy �eského pravopisu
Gramatické tvary a konstrukce a jejich
sémantická funkce
Základy hláskosloví ve vztahu k pravopisu

3PravopisT3 - v písemném projevu uplat�uje znalosti z �eského
pravopisu
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
�ídí se zásadami správné výslovnosti¨
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
- vyjad�uje se v�cn� správn�, jasn� a srozumiteln�
- ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky
a vhodn� formulovat odpov�di
- �ídí se zásadami správné výslovnosti

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve

3- �e�ení konflikt�
,- komunikace

Celkem za blok B1 denní9distan�ní 8

Základy mezilidské komunikace
Slohotvorní �initelé objektivní a subjektivní
Komunika�ní situace, komunika�ní strategie
Vyjad�ování p�ímé i zprost�edkované
technickými prost�edky, monologické i
dialogické, neformální i formální,
p�ipravené i nep�ipravené
Slohové postupy

3

Ob�anská nauka
Informatika

Komunika�ní a slohová výchovaT1B2 - rozpozná dominantní slohový postup
- ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky
a vhodn� formulovat odpov�di
- vyjad�uje se v�cn� správn�, jasn� a srozumiteln�
- vhodn� se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá
stanoviska
- vyjad�uje emocionální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjd�uje postoje neutrální,
pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat,
polemizovat)

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

4

- informa�ní a komunika�ní technologie
,- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
,- masová média
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Popis
- popis prostý (osoba, v�c)
- popis pracovního postupu (návod k
�innosti)
Charakteristika
Lí�ení

4

Technologie p�ípravy pokrm� (H)
Ob�anská nauka

PopisT2B2 - vyu�ívá poznatk� o jazyce a stylu ke gramaticky i
v�cn� správnému písemnému projevu a k tvo�ivé
práci s textem nebo i k vlastnímu tvo�ivému psaní
na základ� svých dispozic a osobních zájm�

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii

2

- komunikace
,- �e�ení konflikt�

Celkem za blok B2 denní6distan�ní 7

Funkce a význam literatury
- um�ní jako specifická výpov�� o
skute�nosti
- aktivní poznávání r�zných druh� um�ní
na�eho i sv�tového, sou�asného i
minulého, v tradi�ní i mediální podob�
Práce s literárním textem
- literatura faktu a um�lecká literatura
- základy literární v�dy
- �etba a interpretace literárního textu -
teorie
- metody interpretace textu
- tvo�ivé �innosti
Literární druhy a �ánry textu

3Úvod do studia literaturyT1B3 - rozli�uje základní literární druhy a �ánry, porovná
je i jejich funkci, uvede jejich výrazné p�edstavitele
- �te ukázky s porozum�ním, doká�e reprodukovat
p�e�tený text, najde hlavní my�lenku
- zaznamenává bibliografické údaje

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii

3- kultura
,- informa�ní a komunika�ní technologie

Nejstar�í starov�ká literatura
- vývoj literatury v kulturních a historických
souvislostech
Bible
�ecká a �ímská literatura
- vývoj sv�tové literatury v kulturních a
historických souvislostech

2

D�jepis
Ob�anská nauka

Nejstar�í starov�ká literatura. �ecká a �ímská
literatura

T2 - uvádí základní literární sm�ry a jejich významné
p�edstavitele v �ecké a �ímské literatu�e
- rozumí obsahu textu i jeho �ástí
- d�lá si poznámky z p�edná�ek a jiných ve�ejných
projev�
- za�adí typická díla do jednotlivých um�leckých
sm�r� a p�íslu�ných historických období
- zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
ní� tvo�il, pro p�íslu�ný um�lecký sm�r i pro dal�í
generace
- vyjád�í vlastní pro�itky z recepce v daných
um�leckých d�l
- samostatn� vyhledává informace v této oblasti
- za�adí typická díla do jednotlivých um�leckých
sm�r� a p�íslu�ných historických období
- zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
ní� tvo�il

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

4

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny



Hodin

65-41-L/01 Gastronomie�eský jazyk a literaturaP�edm�t: Obor:Ro�ník: 1 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.
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St�edov�ká literatura v Evrop�
St�edov�ká literatura u nás (9. - 15. stol)
Písemnictví staroslov�nské
Období zápasu staroslov�n�tiny a latiny
Vít�zství latiny - Kosmova kronika
Vznik �esky psané literatury -
Alexandreida, Dalimilova kronika
Literatura doby Karla IV.
Literatura husitská

2

D�jepis

St�edov�ká literatura v Evrop�. St�edov�ká
literatura u nás ( 9.-15.stol)

T3B3 - uvádí základní literární sm�ry a jejich významné
p�edstavitele v �eské a sv�tové literatu�e
st�edov�kého období
- vyslovuje názor na kulturní a historické tradice
- paraleln� vyhodnocuje a porovnává své znalosti z
oblasti d�jepisu a literatury
- znalosti obohacuje vlastní �etbou

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

4

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- kultura
,- nábo�enství

Vývoj literatury v kulturních a historických
souvislostech: humanismus a renesance
Evropský humanismus a renesance
- italská literatura
- francouzská literatura
- nizozemská literatura
- �pan�lská literatura
- anglická literatura
�eský humanismus a renesance

3Humanismus a renesanceT4 - klasifikuje základní literární sm�ry a jejich
významné p�edstavitele v �eské a sv�tové literatu�e
období renesance
- ucelen� reprodukuje p�e�tený text, popisuje
strukturu literárního díla a vlastními slovy
interpretuje jeho smysl
- seznamuje se se základními pedagogickými díly
- rozumí obsahu textu i jeho �ástí
- za�adí typická díla do jednotlivých um�leckých
sm�r� a p�íslu�ných historických období
- zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
ní� tvo�il, pro p�íslu�ný um�lecký sm�r i pro dal�í
generace
- vyjád�í vlastní pro�itky z recepce v daných
um�leckých d�l

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

5- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- kultura
,- nábo�enství

Vývoj �eské a sv�tové literatury v
kulturních a historických souvislostech:
Baroko
Evropské baroko
�eské baroko
- Jan Amos Komenský

2

D�jepis

Barokní literaturaT5 - klasifikuje základní literární sm�ry a jejich
významné p�edstavitele v �eské a sv�tové literatu�e
období baroka
- ucelen� reprodukuje p�e�tený text, popisuje
strukturu literárního díla a vlastními slovy
interpretuje jeho smysl
- seznamuje se se základními pedagogickými díly
- rozumí obsahu textu i jeho �ástí
- za�adí typická díla do jednotlivých um�leckých
sm�r� a p�íslu�ných historických období
- zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
ní� tvo�il, pro p�íslu�ný um�lecký sm�r i pro dal�í
generace
- vyjád�í vlastní pro�itky z recepce v daných
um�leckých d�l

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

4

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- kultura
,- nábo�enství
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Vývoj �eské a sv�tové literatury v
kulturních a historických souvislostech:
literatura klasicismu a osvícenství,
preromantismu

3

D�jepis
Ob�anská nauka

Evropská literatura 18. století. Klasicismus,
osvícenství, preromantismus

T6B3 - vyjmenuje základní literární sm�ry a jejich
významné p�edstavitele v literatu�e doby klasicismu,
osvícenství a preromantismu
- prokazuje znalost základních prvk� klasicismu,
osvícenství a preromantismu nejen v oblasti
literatury, ale i v oblasti architektury a výtvarného
um�ní
- za�adí typická díla do jednotlivých um�leckých
sm�r� a p�íslu�ných historických období
- zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
ní� tvo�il, pro p�íslu�ný um�lecký sm�r i pro dal�í
generace
- vyjád�í vlastní pro�itky z recepce v daných
um�leckých d�l
- samostatn� vyhledává informace v této oblasti
- umí klást otázky a vhodn� formulovat odpov�di

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

5

- nábo�enství
,- kultura
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny

Celkem za blok B3 denní25distan�ní 15

1Celkem za ro�ník dennídistan�ní 40 30
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Lexikální jednotka, její forma a význam
Významové vztahy mezi slovy
Slovní zásoba
Lexikografie

1LexikologieT1B1 - rozli�uje a p�íklady v textu dokládá nejd�le�it�j�í
zp�soby obohacování slovní zásoby a zásady
tvo�ení �eských slov
- pracuje se slovníkem a objas�uje význam cizích
slov
- procvi�uje pravopis slov p�ejatých

- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

1- informa�ní a komunika�ní technologie
,- osobnost a její rozvoj
,- komunikace
,- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce

P�vod a p�íbuznost slov
Tvo�ení slov, stylového rozvrstvení a
obohacování slovní zásoby
- odvozování
- skládání
- zkracování
- p�ejímání slov
Slovní zásoba vzhledem k p�íslu�nému
oboru vzd�lávání, terminologie

2SlovotvorbaT2 - rozpozná p�vod a stavbu slova
- tvo�í slova p�íbuzná
- nahradí b��né cizí slovo �eským ekvivalentem a
naopak
- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu,
skladbu

- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii

1- komunikace
,- informa�ní a komunika�ní technologie

Pravopis
- hlavní principy �eského pravopisu
- morfologický pravopis
- lexikální pravopis
- syntaktický pravopis

3PravopisT3 - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
morfologický i syntaktický ve v�t� jednoduché i
souv�tí
- orientuje se v ortoepických normách
- dokazuje orientaci v hlavních principech �eského
pravopisu
- v písemném projevu uplat�uje znalosti �eského
pravopisu

- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve

2- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce
,- sestavování �ádostí o zam�stnání a odpov�dí na inzeráty
,- psaní profesních �ivotopis�
,- jednání s potenciálním zam�stnavatelem
,- p�ijímací pohovory

Celkem za blok B1 denní4distan�ní 6

Funk�ní styly - p�ehled
Funk�ní styl prost� sd�lovací
- projevy prost� sd�lovací, jejich základní
znaky, postupy a prost�edky (osobní
dopisy, krátké informa�ní útvary...)
- grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projev� fukn�ního stylu prost�
sd�lovacího
- techniky a druhy �tení (s d�razem na
�tení studijní), orientace v textu, jeho
rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a
stylu
Funk�ní styl �e�nický
Druhy �e�nických projev�
- grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projev� funk�ního stylu
�e�nického
Základy rétoriky
Projev
Proslov
Dialog
Diskuse - �ízená

2

Ob�anská nauka

Funk�ní styl prost� sd�lovací a �e�nickýT1B2 - v mluveném projevu p�ipraveném i
improvizovaném vhodn� u�ívá verbálních
prost�edk� �e�i
- rozpozná funk�ní styl, dominantní slohový postup
v typických p�íkladech slohový útvar
- vhodn� se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá
stanoviska
- umí klást otázky a vhodn� formulovat odpov�di
- vhodn� pou�ívá jednotlivé slohové postupy a
základní útvary
- vyu�ívá poznatk� o jazyce a stylu ke gramaticky i
v�cn� správnému písemnému projevu a k tvo�ivé
práci s textem nebo i k vlastnímu tvo�ivému psaní
na základ� svých dispozic a osobních zájm�
- zapojuje se do diskuse, �ídi ji, vyu�ívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
- p�ednese krátký projev
- pou�ívá vhodné komunika�ní prost�edky vzhledem
k zám�ru mluv�ího a komunika�ní situaci
- vyu�ívá emocionální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjad�uje postoje neutrální,
negativní (kritizovat, polemizovat) i pozitivní
(pochválit)
- vyjad�uje se v�cn� správn�, jasn�, srozumiteln�

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata

1

- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
,- masová média
,- svoboda
,- osobnost a její rozvoj
,- kultura
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
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Vypráv�ní 2

Ob�anská nauka

Funk�ní styl um�lecký. Vypráv�níT2B2 - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a
skladbu
- má p�ehled o slohových postupech um�leckého
stylu

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky

1

- komunikace
,- kultura
,- informa�ní a komunika�ní technologie

Informa�ní zdroje
Informa�ní instituce
Informatická výchova, knihovny a jejich
slu�by, noviny, �asopisy a jiná periodika,
internet
- získávání a zpracování informací z textu
(té� odborného a administrativního) nap�.
ve form� anotace, konspektu, osnovy,
resumé, jejich t�íd�ní a hodnocení
- zp�tná reprodukce textu, jeho
transformace do jiné podoby
Druhy a �ánry textu
Vyhledávání informací na internetu
D�v�ryhodnost informací

1

Informatika

Práce s textem a získávání informacíT3 - zji�	uje pot�ebné informace z dostupných zdroj�,
umí si je vybírat a p�istupovat k nim kriticky
- pou�ívá klí�ová slova p�i vyhledávání informa�ních
pramen�
- samostatn� zpracovává informace
- vypracuje anotaci

- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání

1

- masová média
,- komunikace
,- osobnost a její rozvoj
,- vyhledávání a posuzování informací o vzd�lávací nabídce
,- vyhledávání a posuzování informací o nabídce zam�stnání, o
trhu práce
,- informace jako kritéria rozhodování o dal�í profesní a vzd�lávací
dráze
,- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce
,- informa�ní a komunika�ní technologie

Celkem za blok B2 denní3distan�ní 5

Národní obrození
- formování novodobého �eského národa
- fáze národního obrození
- po�átky noviná�ství a
nakladatelské �innosti
- divadlo
- poezie
- próza

2

D�jepis
Ob�anská nauka

Národní obrozeníT1B3 uvádí základní literární sm�ry a jejich významné
p�edstavitele v �eské literatu�e doby národního
obrození
- roz�le�uje jednotlivé fáze NO a uvádí vztah mezi
nimi
- prvky NO nalézá jak v dramatické tvorb�, tak v
poezii a próze a je schopen analyzovat  vybrané
texty
- vysv�tlí vliv spole�enských zm�n na um�ní a
literaturu a vyjad�uje své názory na jednotlivé autory
a jejich díla
- rozumí obsahu textu i jeho �ástí
- d�lá si poznámky z p�edná�ek a jiných ve�ejných
projev�

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

2

- kultura
,- nábo�enství
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny

Sv�tový romantismus
- anglický
- francouzský
- n�mecký
- ruský
- polský
�eský romantismus
- K. H. Mácha
- K. J. Erben

4

Cizí jazyky
Zem�pis cestovního ruchu (CR)
D�jepis

Sv�tový romantismus. �eský romantismus.T2 - vysv�tlí základní literární sm�ry a jejich významné
p�edstavitele v �eské a sv�tové literatu�e období
romantismu
- �te ukázky s porozum�ním, doká�e interpretovat
p�e�tený text, najde hlavní my�lenku
- rozpoznává základní díla sv�tové literatury
- reaguje na ukázky st��ejních d�l
- interpretuje text a debatuje o n�m
- p�i rozboru textu uplat�uje znalosti z literarní teorie
- vystihne základní charakteristiky r�zných
literárních text� a rozdíly mezi nimi

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

3

- nábo�enství
,- kultura
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
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Básnické generace 2. pol. 19. st.
- májovci
- ruchovci
- lumírovci

3

Cizí jazyky
Zem�pis cestovního ruchu (CR)
D�jepis

Básnická generace 2.pol 19. stoletíT3B3 - srovná základní literární sm�ry a jejich významné
p�edstavitele v �eské literatu�e období  2. pol. 19.
stol.
- seznamuje se s ukázkami klasické literatury a
za�adí k autorovi díla

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

2

- kultura
,- osobnost a její rozvoj

Vývoj �eské a sv�tové literatury v
kulturních a historických souvislostech:
Realismus
Realismus 19. století ve sv�t�
- Francie
- Rusko
- Anglie
Po�átky realismu u nás
- p�edstavitelé a jejich díla

4

Cizí jazyky
Zem�pis cestovního ruchu (CR)
D�jepis

Realismus a naturalismusT4 - porovná základní literární sm�ry a jejich významné
p�edstavitele v �eské a sv�tové literatu�e období
realismu
- porovnává r�zná ztvárn�ní tého� nám�tu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
paraleln� vyhodnocuje a porovnává své znalosti z
oblasti d�jepisu a literatury
- za�adí typická díla do jednotlivých um�leckých
sm�r� a p�íslu�ných historických období
- zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
ní� tvo�il, pro p�íslu�ný um�lecký sm�r i pro dal�í
generace
- vyjád�í vlastní pro�itky z recepce v daných
um�leckých d�l
- samostatn� vyhledává informace v této oblasti
- interpretuje text a debatuje o n�m
- p�i rozboru textu uplat�uje znalosti z literarní teorie

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu

2

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- kultura
,- nábo�enství

Kritický realismus v �echách
- vývoj �eské literatury v kulturních a
historických souvislostech
- venkovská próza (K.V.Rais)
- historická próza (A.Jirásek)
Rukopisné boje
�eské drama 2. pol. 19. stol.

3

D�jepis
Ob�anská nauka

Kritický realismusT5 - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
ní� tvo�il, pro p�íslu�ný sm�r i pro dal�í generace
- za�adí typická díla do jednotlivých um�leckých
sm�r� a p�íslu�ných historických období
- vyjád�í vlastní pro�itky z recepce daných
um�leckých d�l

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu

2

- komunikace
,- kultura
,- ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, ekosystém� a biosféry
z r�zných hledisek rozvoje lidské populace
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Impresionismus, dekadence a symbolismus
Prokletí básníci
Moderní sm�ry z konce století

3

Cizí jazyky
D�jepis

Moderní um�lecké sm�ry 2. poloviny 19. stoletíT6B3 - srovná základní literární sm�ry a jejich významné
p�edstavitele ve sv�tové literatu�e období
dekadence a symbolismu
- orientuje se v my�lenkách jednotlivých autor� a
doká�e je porovnávat
- uplat�uje r�zné zp�soby práce s textem, efektivn�
vyhledává  a zpracovává informace, stává se
�tená�sky gramotným

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

2

- kultura
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- osobnost a její rozvoj

Celkem za blok B3 denní13distan�ní 19

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 30
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Vývoj jazyka
- zákonitosti jazykového vývoje
- historický vývoj �e�tiny
- vývojové tendence v sou�asné �e�tin�
- vývoj �eského pravopisu

2

D�jepis
Ob�anská nauka

Vývoj jazykaT1B1 - vysv�tlí zákonitosti vývoje �e�tiny - dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky

1

- kultura
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny

V�tná skladba, druhy v�t z gramatického a
komunika�ního hlediska, stavba a tvorba
komunikátu
V�tné �leny
V�ta a výpov��
V�ta jednoduchá a souv�tí¨
Druhy v�t z gramatického a komunika�ního
hlediska
Po�ádek slov
Nauka o textu a textová syntax
- komunika�ní aspekty
- jazyková výstavba textu
- výpov�dní funkce
- modalita, emocionalita

5Skladba (syntax). Základní terminologie. Textová
syntax.

T2 - rozli�uje základní syntaktické jevy, uv�domuje si
vztahy mezi nimi
- definuje pojem skladba a doká�e definovat
základní pojmy
- rozli�uje slova, v�ty, souv�tí
- vysv�tlí postavení jednotlivých slov ve v�t�, jejich
funkce, doká�e tvo�it smysluplné v�ty podle ur�itých
pravidel
- analyzuje v�ty, je schopen najít  nejen základní
v�tné �leny, ale i dohledá rozvíjející v�tné �leny a
uvádí vzájemné vztahy
- rozpozná p�esn� v�tu od souv�tí dle znalosti
základních ur�ovacích pravidel
- správn� t�ídí jednotlivá souv�tí a je schopný
poznatky aplikovat v písemných projevech
- p�i psaní �árek se rozhoduje dle získaných
v�domostí a vytvá�í interpunk�n� správný text
- uplat�uje znalosti ze skladby p�i logickém
vyjad�ování
- formuluje pojem text, analyzuje jeho strukturu,
provádí jazykový rozbor textu
- registruje pr�b��nou zm�nu tématu, vnímá
�lenitosti textu a znalosti aplikuje p�i tvorb�
vlastního textu
- uv�domuje si strukturovanost text�, zejména
meziv�tné vztahy
- orientuje se ve výstavb� textu

- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

2- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce
,- sestavování �ádostí o zam�stnání a odpov�dí na inzeráty
,- psaní profesních �ivotopis�
,- psaní pr�vodních (motiva�ních) dopis�
,- jednání s potenciálním zam�stnavatelem

Celkem za blok B1 denní3distan�ní 7
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Funk�ní styl odborný
- projevy odborné, prakticky odborné, jejich
základní znaky, postupy a prost�edky
(osnova, jednoduché ú�ední, pop�. podle
charakteru oboru odborné dokumenty)
- návod k �innosti
- literatura faktu
Výklad
Úvaha

3

Technologie p�ípravy pokrm� (H)

Funk�ní styl odbornýT1B2 - odborn� se vyjad�uje o jevech svého oboru v
základních útvarech odborného stylu, p�edev�ím
popisného a výkladového
- rozpozná funk�ní styl, dominantní slohový postup
a v typických p�ípadech slohový útvar
- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a
skladbu
- vystihne charakteristické znaky r�zných druh�
textu a rozdíly mezi nimi
- po�izuje z odboného textu výpisky a výtah, d�lá si
poznámky z p�edná�ek a jiných ve�ejných projev�
- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a
skladbu
doká�e analyzovat poznatky
- napí�e úvahu dle zadaných i vlastních témat
- vyu�ívá svých zku�eností p�i tvorb� jednotlivých
slohových útvar
- je schopen nad tématy p�emý�let, porovnávat je a
hodnotit
- vyu�ívá �e�nických otázek, nedokon�ených v�t k
vyjád�ení svých my�lenkových pochod�

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

1

- osobnost a její rozvoj
,- komunikace
,- vyjednávání

Funk�ní styl publicistický
- publicistika a reklama
- základní charakteristika - funkce, �ánry,
kompozice a jazyk
- reportá�
- fejeton a dal�í vybrané útvary
- masová komunikace

2Funk�ní styl publicistickýT2 - sestaví jednoduché zpravodajské a propaga�ní
útvary (zpráva, reportá�, pozvánka, nabídka...)
- rozpozná funk�ní styl, dominantní slohový postup
a v typických p�íkladech slohový útvar
- v mluveném projevu p�ipraveném i
improvizovaném vhodn� u�ívá verbálních
prost�edk� �e�i
- ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky
a vhodn� formulovat odpov�di
- rozezná um�lecký text od neum�leckého
- pou�ívá adekvátní slovní zásoby v�etn� p�íslu�né
odborné terminologie
- doká�e napsat jednotlivé publicistické útvary dle
zvoleného i samostatn�  vybraného tématu
- zji�	uje pot�ebné informace z dostupných zdroj�,
umí si je vybírat a p�istupovat k nim kriticky
- pou�ívá klí�ová slova p�i vyhledávání informa�ních
- samostatn� zpracovává
- má p�ehled o denním tisku a tisku své zájmové
oblasti
- má p�ehled o knihovnách a jejich slu�bách
- zaznamenává bibliografické údaje

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

1- masová média
,- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce

Celkem za blok B2 denní2distan�ní 5
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�eská literatura p�elomu 19. a 20. stol.
- �eská moderna a její p�edstavitelé
- generace bu�i��
- �eská dekadence
- literární kritika

3

D�jepis
Ob�anská nauka

�eská literatura p�elomu  19. a 20. stoletíT1B3 - uvádí základní literární sm�ry a jejich významné
p�edstavitele v �eské literatu�e období p�elomu 19.
a 20. stol.
- popisuje práci literárních kritik�, analyzuje jejich
práci

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

3

- morálka
,- svoboda
,- odpov�dnost
,- tolerance
,- solidarita

Moderní um�lecké sm�ry 1.poloviny
20.století
- charakter tvorby avantgardy
- hlavní sm�ry a jejich p�edstavitelé:
dadaismus, kubismus, futurismus,
expresionismus, surrealismus
- literární text (�etba, interpretace)

3

D�jepis
Ob�anská nauka

Sv�tová literatura v letech 1900 - 1914T2 - p�i rozboru literárních d�l uplat�uje znalosti z
literární teorie
- vysv�tlí jednotlivé moderní um�lecké sm�ry,
rozpoznává je od sebe a definuje vztah mezi nimi
- objas�uje zvlá�tnosti grafické úpravy básní a
uv�domuje si jejich estetický význam
- vystihne základní charakteristiky r�zných
literárních text� a rozdíly mezi nimi

- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

3

- kultura
,- morálka
,- svoboda
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- tolerance

1.sv�tová válka v �eské literatu�e
- kulturní a historické souvislosti vývoje
literatury
- legioná�ská literatura, J. Ha�ek
Poezie
- velikáni mezivále�né poezie
- poezie katolicky orientovaných
spisovatel�
- proletá�ská poezie
Próza
- spisovatelé demokratického proudu
(Karel �apek, Josef �apek, Karel Polá�ek,
Eduard Bass)
- katolická a imaginativní podoba �eské
prózy
- próza levicov� orientovaných spisovatel�
- psychologická próza v �eské literatu�e
- n�mecky psaná literatura v �eských
zemích
P�ehled vývoje �eského divadla

4

D�jepis
Ob�anská nauka

�eská literatura v letech 1914 - 1938T3 - vysv�tluje rozdíly mezi tvorbou jednotlivých autor�,
porovnává je a je schopen ji specifikovat
- utvá�í si vlastní názory na jednotlivá literární
období, uv�domuje si jejich provázanost
- analyzuje text, vyhledává základní my�lenky a
tvo�í si vlastní názor
- porovnává jednotlivá díla  autor�, nalézá shodné a
rozdílné znaky
- seznamuje se s ukázkami n�mecky psané
literatury a za�adí k autorovi díla
- orientuje se v my�lenkách jednotlivých autor� a
doká�e je porovnávat
- porovnává typické znaky kultur hlavních
národností na na�em území
- samostatn� vyhledává informace v oblasti filmové
a  divadelní tvorby a orientuje se v nabídce
kulturních institucí

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- jednat v souladu s morálními principy a
zásadami spole�enského chování, p�ispívat k
uplat�ování hodnot a demokracie
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu

3

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- kultura
,- nábo�enství

1. sv�tová válka ve sv�tové literatu�e
- kulturní a historické souvislosti vývoje
literatury
Sv�tová literatura mezi válkami
- n�mecká
- anglická
- francouzská
- americká

4

D�jepis
Ob�anská nauka

Sv�tová literatura v letech 1914 - 1939T4 - �te ukázky s porozum�ním, doká�e reprodukovat
p�e�tený text, najde hlavní my�lenku
- objas�uje prom�nu spole�nosti po sv�tové válce,
posuzuje její vliv na �ivot lidí ve spole�nosti a
vytvá�í obecné záv�ry
- zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
ní� tvo�il, pro p�íslu�ný um�lecký sm�r i pro dal�í
generace
- vysv�tluje rozdíly mezi tvorbou jednotlivých autor�,
porovnává je a je schopen ji specifikovat
- utvá�í si vlastní názory na jednotlivá literární
období, uv�domuje si jejich provázanost

- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- jednat v souladu s morálními principy a
zásadami spole�enského chování, p�ispívat k
uplat�ování hodnot a demokracie

3

- kultura
,- nábo�enství
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
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2. sv�tová válka v  �eské a sv�tové
literatu�e

4

D�jepis
Ob�anská nauka

Druhá sv�tová válka a její obraz v literatu�eT5B3 - vysv�tluje rozdíly mezi tvorbou jednotlivých autor�,
porovnává je a je schopen ji specifikovat
- utvá�í si vlastní názory na jednotlivá literární
období, uv�domuje si jejich provázanost
- �te ukázky s porozum�ním, doká�e reprodukovat
p�e�tený text, najde hlavní my�lenku
- objas�uje prom�nu spole�nosti po sv�tové válce,
posuzuje její vliv na �ivot lidí ve spole�nosti a
vytvá�í obecné záv�ry
- zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
ní� tvo�il, pro p�íslu�ný um�lecký sm�r i pro dal�í
generace

- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si
odpov�dnost za vlastní �ivot a spoluodpov�dnost
p�i zabezpe�ování ochrany �ivota a zdraví
ostatních
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu

3

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- kultura
,- nábo�enství

Celkem za blok B3 denní15distan�ní 18
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Opakování jazyka k maturit� 6Komplexní jazykové rozboryT1B1 - student prokazuje znalosti a v�domosti nutné k
maturitní zkou�ce
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
jak v písemném, tak i v mluveném projevu

- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí

4- osobnost a její rozvoj
,- komunikace

Celkem za blok B1 denní4distan�ní 6

Funk�ní styl administrativní
- charakteristika stylu
- vybrané útvary - projevy administrativní,
�ivotopis, zápis z porady, pracovní
hodnocení, inzerát a odpov��na n�j,
jednoduché ú�ední, pop�. podle charakteru
oboru odborné dokumenty (útvary
komunikace na trhu práce)

2

Profesní komunikace
Informatika

Funk�ní styl administrativníT1B2 - sestaví základní projevy administrativního stylu
- vhodn� pou�ívá jednotlivé slohové postupy a
základní útvary

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii

2

- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce
,- sestavování �ádostí o zam�stnání a odpov�dí na inzeráty
,- psaní profesních �ivotopis�
,- psaní pr�vodních (motiva�ních) dopis�
,- jednání s potenciálním zam�stnavatelem

Opakování slohu k maturit� 4Opakování slohových útvar�T2 - student prokazuje znalosti a v�domosti nutné k
maturitní zkou�ce

- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí

3- komunikace
,- osobnost a její rozvoj

Informa�ní zdroje
Informa�ní instituce
Informatická výchova, knihovny a jejich
slu�by, noviny, �asopisy a jiná periodika,
internet
- získávání a zpracování informací z textu
(té� odborného a administrativního) nap�.
ve form� anotace, konspektu, osnovy,
resumé, jejich t�íd�ní a hodnocení
- zp�tná reprodukce textu, jeho
transformace do jiné podoby
Druhy a �ánry textu
Vyhledávání informací na internetu
D�v�ryhodnost informací

1

Informatika

Práce s textem a získávání informacíT3 - zji�	uje pot�ebné informace z dostupných zdroj�,
umí si je vybírat a p�istupovat k nim kriticky
- pou�ívá klí�ová slova p�i vyhledávání informa�ních
pramen�
- samostatn� zpracovává informace
- vypracuje anotaci

- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

2

- osobnost a její rozvoj
,- komunikace
,- masová média
,- informa�ní a komunika�ní technologie
,- vyhledávání a posuzování informací o vzd�lávací nabídce

Celkem za blok B2 denní7distan�ní 7



Hodin

65-41-L/01 Gastronomie�eský jazyk a literaturaP�edm�t: Obor:Ro�ník: 4 II. �I. �
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Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Kultura
- kulturní instituce v �R a v regionu Praha
- kultura národností na na�em území
- spole�enská kultura - principy a normy
kulturního chování, spole�enská výchova
- kultura bydlení a odívání - opakování
- lidové um�ní a u�itá tvorba
- estetické a funk�ní normy p�i tvorb� a
výrob� p�edm�t� pou�ívaných v b��ném
�ivot�
- ochrana a vyu�ívání kulturních hodnot
- funkce reklamy a propaga�ních
prost�edk� a její vliv na �ivotní styl

1

Ob�anská nauka

KulturaT1B3 - orientuje se v nabídce kulturních institucí
- porovná typické znaky kultur hlavních národností
na na�em území
- popí�e vhodné spole�enské chování v dané situaci
- samostatn� vyhledává informace v této oblasti

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

2

- osobnost a její rozvoj
,- komunikace
,- �e�ení konflikt�
,- kultura
,- nábo�enství
,- stát, politický systém

�eská literatura po roce 1945
- kulturn�-politická charakteristika období
do roku 1958
- �eská poezie po roce 1945
- �eská próza po roce 1945

5

Ob�anská nauka

�eská literatura v letech 1945 - 1958T2 - definuje základní literární sm�ry a jejich významné
p�edstavitele v �eské literatu�e po roce 1945
- rozpoznává základní rysy výrazného individuálního
stylu autora
- interpretuje r�zné texty a debatuje o svých
názorech

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu

3

- stát, politický systém
,- politika
,- soudobý sv�t

Sv�tová literatura druhé poloviny 20. století
- charakteristika období- reakce na válku
- existencionalismus, neorealismus
- beat generation (USA) a rozhn�vaní
mladí mu�i (Anglie)
- absurdní literatura /drama , magický
realismus, postmodernismus
- významní sv�toví spisovatelé 2. pol. 20.
století (Velká Británie, USA, N�mecko,
Francie, Rusko- zejména auto�i uvedení v
maturitním seznamu literatury)
- literatura s prvky sci- fi a fantazy

5

Cizí jazyky
Ob�anská nauka

Sv�tová literatura v letech  1945 - 1989T3 - uvádí  a specifikuje vztah mezi literární tvorbou a
historickými událostmi druhé poloviny 20. Století
- popí�e základní literární sm�ry druhé poloviny 20.
století a jejich významné p�edstavitele
- ovládá techniky a druhy �tení, orientace v textu,
jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
- konkrétní literární díla klasifikuje podle základních
druh� a �ánr�
- vyzkou�í si p�e�íst  n�která díla v originále a
p�elo�í si n�kolik v�t
- rozpoznává základní díla sv�tové literatury
- orientuje se v my�lenkách jednotlivých autor� a
doká�e je porovnávat
- porovnává  klasické a moderní drama

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

3

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- masová média
,- svoboda
,- odpov�dnost
,- tolerance

�eská literatura po roce 1958
- vývoj �eské literatury v kulturních a
historických souvislostech
- �eská poezie po roce 1958
- �eská próza po roce 1958
- �eské divadlo v letech 1958 - 1989

5

Ob�anská nauka

�eská literatura v letech 1958 - 1989T4 - definuje základní literární sm�ry a jejich významné
p�edstavitele v �eské literatu�e po roce 1945
- rozpoznává základní rysy výrazného individuálního
stylu autora
- interpretuje r�zné texty a debatuje o svých
názorech

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu

3

- stát, politický systém
,- politika
,- soudobý sv�t
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Sv�tová literatura po roce 1989 (vybraní
auto�i s ohledem k maturitnímu seznamu
literatury)
�eská literatura po roce 1989  (vybraní
auto�i s ohledem k k maturitnímu seznamu
literatury)

5

Ob�anská nauka
D�jepis

Sou�asná literaturaT5B3 - rozpoznává základní rysy výrazného individuálního
stylu autora
- interpretuje r�zné texty a debatuje o svých
názorech
- vyjad�uje vlastní pro�itky z daných um�leckých d�l
- analyzuje text, vyhledává základní my�lenky a
tvo�í si vlastní názor
- porovnává jednotlivá díla  autor�, nalézá shodné a
rozdílné znaky
- vysv�tluje rozdíly mezi tvorbou jednotlivých autor�,
porovnává je a je schopen ji specifikovat
- utvá�í si vlastní názory na jednotlivá literární
období, uv�domuje si jejich provázanost

- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- jednat v souladu s morálními principy a
zásadami spole�enského chování, p�ispívat k
uplat�ování hodnot a demokracie
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky

4

- kultura
,- komunikace
,- sou�asné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a
vztahy �lov�ka k prost�edí

Opakování literatury k maturit� 6Opakování literatury k maturit�T6 - prokazuje znalosti a v�domosti nutné k maturitní
zkou�ce
- interpretuje text a debatuje o n�m
- p�i rozboru textu uplat�uje znalosti z literarní teorie

- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí

4- osobnost a její rozvoj
,- komunikace

Celkem za blok B3 denní19distan�ní 27

4Celkem za ro�ník dennídistan�ní 30 40

Celkem za p�edm�t �eský jazyk a literatura dennídistan�ní 110 130



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 44D�jepis Forma: Kombinovaná

Preambule:

P�edm�t D�jepis má umo�nit �ák�m, aby pomocí poznatk� o historii lépe a hloub�ji porozum�li sou�asnosti. P�itom d�jepis plní nezastupitelnou
integrující roli p�i za�le�ování mladých lidí do spole�nosti. Kultivuje historické v�domí �ák�, nebo� výuka systematizuje r�zné historické informace, s nimi�
se �áci ve svém �ivot� setkávají v masmédiích, v um�ní, p�i obecné vým�n� informací i jinde. D�jepis má významnou úlohu pro rozvoj ob�anských
postoj� a samostatného kritického my�lení �ák�.

Obecné cíle:

P�edm�t D�jepis se vyu�uje v prvním ro�níku studia. U�ivo tohoto p�edm�tu vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze vzd�lávací
oblasti Spole�enskov�dní vzd�lávání. Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu D�jepis nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací oblasti, ale také z klí�ových
kompetencí a profilu absolventa. P�edm�t D�jepis úzce souvisí p�edev�ím s p�edm�tem Ob�anská nauka.
U�ivo v p�edm�tu D�jepis obsahuje �eské i sv�tové d�jiny, které jsou chronologicky �azeny, a u�ivo je konstruováno jako systémový výb�r tvo�ený na
základ� významných historických pojm�, p�i�em� je d�raz kladen na d�jiny 19. a 20. století. Zd�raz�ování nejnov�j�ích d�jin odpovídá sou�asnému
celosv�tovému trendu. D�jepis p�ednostn� �áky seznamuje s historickými skute�nostmi, které bezprost�edn� souvisejí se sou�asností a v nich� je mo�né
vysledovat po�átky �i p�edcházející vývojové fáze jev� ovliv�ujících sou�asnost. Národní d�jiny jsou prezentovány v �ir�ích souvislostech evropských a
sv�tových d�jin.

- oprostili se od p�edsudk� a jimi motivovaného jednání, uv�domovali si vlastní identitu a ctili identitu jiných skupin lidí a jednotlivc�
- chápali a uznávali otev�enost historického obrazu a pluralitu názor� na d�jiny a historické osobnosti, dovedli bez emocí a v�cn� o d�jinách diskutovat
- byli kriti�tí a ochotní tvo�it si vlastní úsudek, zalo�ený na nezbytných znalostech a intelektových dovednostech
- oce�ovali state�nost lidí, kte�í v historii bojovali za demokracii a svobodu
- byli ochotni se podílet na ochran� kulturních a historických památek
- formovali sv�j �eb�í�ek hodnot v souladu se základními principy demokracie
- vá�ili si demokracie a svobody, usilovali o její zachování
- jednali v souladu s humanitou a vlastenectvím

Kombinovaná forma výuky tohoto p�edm�tu zahrnuje p�edev�ím distan�ní hodiny, které jsou dopln�ny prezen�ními hodinami. Na za�átku roku jsou �áci
seznámeni s obsahem u�iva celého roku, s metodami komunikace s vyu�ujícím s podmínkami studia, se zp�soby hodnocení apod. Distan�ní výuka
probíhá p�es e-learningové prost�edí Moodle, kde je formou studijních materiál� �ák�m p�edáváno ve�keré u�ivo p�edm�tu. Samostudiem jsou �áci
vedeni k �e�ení zadaných úkol� a k pln�ní dal�ích studijních povinností. U�ivo D�jepisu je rozd�leno do blok�, kterým je p�id�len hodinový rozsah výuky.
Sou�ástí vzd�lávání má být nejen osvojení v�domostí a dovedností, ale i metod vedoucích k získávání dal�ích poznatk� v celo�ivotním vzd�lávání.
D�le�itým aspektem výuky je vzájemná komunikace mezi �áky a vyu�ujícími, ke které slou�í mo�nosti e-learningového prost�edí Moodle, jako nap�.
mo�nost zanechání zprávy, reakce v diskusním fóru nebo chatu ddaného p�edm�tu, p�ípadn� odevzdání zadaných prací. Mimo to je mohou �áci
komunikovat s vyu�ujícím e-mailem, telefonicky �i osobn� na konzulta�ních hodinách daného vyu�ujícícho.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu D�jepis vychází z Pravidel hodnocení výsledk� vzd�lávání. U kombinovaného studia tohoto p�edm�tu se jedná o prov��ení
znalostí a dovedností písemným pololeltním testem. P�i hodnocení je rovn�� zohled�ována pr�b��ná práce �ák� v prost�edí Moodle a úrove� kvality
zpracování zadaných úkol�.  K �ák�m se specifickými poruchami u�ení a chování je p�i klasifikaci p�istupováno individuáln� dle jejich pot�eb.
P�i hodnocení �ák� se nejvíce oce�uje:
- hloubka porozum�ní poznatk�m, schopnost je aplikovat p�i �e�ení problém�
- schopnost kritického my�lení
- dovednost práce s texty
- samostatnost úsudku a schopnost výsti�n� formulovat my�lenky, argumentovat a diskutovat

Hodnocení:

P�edm�t D�jepis rozvíjí hlavn� ob�anské kompetence a kulturní pov�domí:
- pracovat s u�ebnicemi, p�íru�kami a dal�í literaturou, pracovat s internetem
- získávat informace z r�zných zdroj� - z text� verbálních (odborné publikace, �lánky) a ikonických (obrázk�, map) nebo kombinovaných (film) - kriticky
tyto informace hodnotit a vyu�ívat
- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat názory, postoje a jednání jiných lidí
- vyjad�ovat se kultivovan� psanou a mluvenou formou, obsahov� jasn� a logicky, pou�ívat správné pojmy, formulovat vlastními argumenty podlo�ený
názor
- �e�it problémy a problémové situace, k tomuto �e�ení vyhledávat prameny a pracovat s nimi
- diskutovat s partnery, v diskusi p�ijímat nebo vyvracet názory partner� - s tím v�domím, �e v�decké poznání historie je stále otev�ené, �e ve výkladu
d�jin je výrazná variabilita a �e do lidského, ob�anského i v�deckého posuzování a hodnocení historie se �asto promítá subjektivní výb�r fakt� a také
osobní stanovisko posuzovatele
- nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m
- dodr�ovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, vystupovat proti nesná�enlivosti, xenofobii a diskriminaci
- p�ispívat k princip�m demokracie
- uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si odpov�dnost za vlastní �ivot
- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i sou�asnost v evropském kontextu

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

Vzd�lávací obsah p�edm�tu D�jepis je natolik �iroký, �e prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�, zejména
Ob�anské nauky a �eského jazyka a literatury. Ob�anskou nauku lze s D�jepisem propojit v oblasti státoprávního uspo�ádání r�zných státních útvar� a
jejich porovnání se sou�asností. V �eském jazyce a literatu�e se �áci dotýkají kulturn�-historického kontextu, který �asto razantním zp�sobem ovlivnil
my�lení a tvorbu p�edních p�edstavitel� literatury.
D�jepis napl�uje ve svém pojetí p�edev�ím pr��ezové téma Ob�an v demokratické spole�nosti a �áste�n� i pr��ezové téma �lov�k a �ivotní prost�edí.
T��i�t� d�jepisného vyu�ování spo�ívá v pochopení vztah�, vazeb, souvislostí a proces�, nikoli v mno�ství osvojených fakt�. Proto také témata
"komunikace, �e�ení konflikt�, kultura, morálka, svoboda, odpov�dnost, tolerance atd." p�ispívají ke komplexnosti vzd�lávání v �áky zvoleném oboru.
�áky vedeme k cílev�domému úsilí o dobré znalosti, které jsou nezbytné pro odpov�dné rozhodování jedince ve spole�nosti dne�ní doby. �áky vedeme k
cílev�domému úsilí o dobré znalosti, které jsou nezbytné pro odpov�dné rozhodování jedince ve spole�nosti dne�ní doby.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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Hodin

65-41-L/01 GastronomieD�jepisP�edm�t: Obor:Ro�ník: 1 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- seznámení s u�ivem 1. pololetí
- seznámení s podmínkami absolvování
p�edm�tu

1Úvod do studiaT1B1 - p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly

0- komunikace

Poznávání d�jin:
-  význam poznávání d�jin, variabilita
výkladu d�jin

0

Ob�anská nauka

Poznávání d�jin, �lov�k v d�jináchT2 - �ák objasní smysl poznávání d�jin a variabilitu
jejich výklad�

- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

1

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- kultura

Starov�k :
- antika, �ecko a �ím, judaismus,
k�es	anství

0

Ob�anská nauka

Starov�kT3 - uvede p�íklady kulturního p�ínosu starov�kých
civilizací, judaismu a k�es	anství

- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

1

- nábo�enství
,- kultura

St�edov�k  a raný novov�k (16.- 18. stol.):
- gotika, renesance, humanismus
- husitské hnutí
- t�icetiletá válka
- v�k rozumu

0

Ob�anská nauka
�eský jazyk

St�edov�k a raný novov�k (16. - 18. století)T4 - popí�e základní - revolu�ní zm�ny ve st�edov�kua
raném novov�ku

- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

8

- kultura
,- nábo�enství

Celkem za blok B1 denní10distan�ní 1

Velké ob�anské revoluce:
-  americká a francouzská
- revoluce 1848 - 1849 v Evrop� a v
�eských zemích

0

�eský jazyk a literatura
Ob�anská nauka

Novov�k - 19.století, velké ob�anské revoluceT1B2 - vysv�tlí na p�íkladu významných ob�anských
revolucí boj za ob�anská i národní práva a vznik
ob�anské spole�nosti

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky

4

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny

Spole�nost a národy:
- národní hnutí v Evrop� a v �eských
zemích, �esko-n�mecké vztahy, postavení
minorit
- dualismus v habsburské monarchii, vznik
národního státu v N�mecku

0

Ob�anská nauka

Novov�k - 19. století, spole�nost a národyT2 - objasní vznik novodobého �eského národa a jeho
úsilí o emancipaci
- popí�e �esko-n�mecké vztahy a postavení �id� a
Rom� ve spole�nosti 18. a 19. stol.

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

2

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- stát, politický systém

Modernizace spole�nosti:
- technická, pr�myslová, komunika�ní
revoluce, urbanizace, demografický vývoj
- evropská koloniální expanze

Modernizovaná spole�nost a jedinec:
- sociální struktura spole�nosti, postavení
�en, sociální zákonodárství, vzd�lání

0

Ob�anská nauka

Novov�k - 19. století, modernizace spole�nosti,
modernizovaná spole�nost a jedinec

T3 - charakterizuje proces modernizace spole�nosti
- popí�e evropskou koloniální expanzi

- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace

2

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
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1Pololetní zkou�kaT4B2

0

Celkem za blok B2 denní8distan�ní 1

- seznámení s u�ivem 2. pololetí 1Úvod do u�iva 2. pololetíT1B3

0

Vztahy mezi velmocemi :
-  pokus o revizi rozd�lení sv�ta první
sv�tovou válkou
- �eské zem� za sv�tové války, první odboj
- povále�né uspo�ádání Evropy a sv�ta
- vývoj v Rusku

0

Ob�anská nauka
�eský jazyk a literatura

Novov�k - 20. století, vztahy mezi velmocemiT2 - vysv�tlí rozd�lení sv�ta v d�sledku koloniální
expanze a rozpory mezi velmocemi
- popí�e první sv�tovou válku a objasní významné
zm�ny ve sv�t� po válce

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

6

- �e�ení konflikt�

Demokracie a diktatura:
- �eskoslovensko v mezivále�ném období
- autoritativní a totalitní re�imy, nacismus v
N�mecku a komunismus v Rusku a SSSR
- velká hospodá�ská krize
- mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech,
r�st nap�tí a cesta k válce
- druhá sv�tová válka
- �eskoslovensko za války, druhý �s.odboj
- vále�né zlo�iny v�etn� holocaustu,
d�sledky války

0

Ob�anská nauka
�eský jazyk a literatura

Novov�k - 20. století, demokracie a diktaturaT3 - charakterizuje první �eskoslovenskou republiku a
srovná její demokracii se situací za tzv. druhé
republiky (1938-39)
- objasní vývoj �esko-n�meckých vztah�
- vysv�tlí projevy a d�sledky velké hospodá�ské krize
- charakterizuje fa�ismus a nacismus, srovná
nacisitcký a komunistický totalitarismus
- popí�e mezinárodní vztahy v dob� mezi první a
druhou sv�tovou válkou, objasní, jak do�lo k
do�asné likvidaci �SR
- objasní cíle vál�ících stran ve druhé sv�tové válce,
její totální charakter a její výsledky, popí�e vále�né
zlo�iny v�ten� holocaustu

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

8

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- stát, politický systém
,- morálka

Sv�t v blocích:
- povále�né uspo�ádání v Evrop� a ve
sv�t�, povále�né �eskoslovensko
- studená válka
- komunisitcká diktatura v �eskoslovensku
a její vývoj
- demokratický sv�t, USA - sv�tová
supervelmoc
- sov�tský blok, SSSR - sopue�ící
supervelmoc
- t�etí sv�t a dekolonizace
- konec bipolarity Východ - Západ
D�jiny studovaného oboru

0

Ob�anská nauka

Novov�k - 20. století, sv�t v blocích, d�jiny
studovaného oboru

T4 - objasní uspo�ádání sv�ta po druhé sv�tové válce a
d�sledky pro �eskoslovensko
- popí�e projevy a d�sledky studené války
- charakterizuje komunistický re�im v �SR v jeho
vývoji a v souvislostech se zm�nami v celém
komunistickém bloku
- popí�e vývoj ve vysp�lých demokraciích a vývoj
evropské integrace
- popí�e dekolonizaci a objasní problémy t�etího
sv�ta
- vysv�tlí rozpad sov�tského bloku
- uvede p�íklady úsp�ch� v�dy a techniky ve 20.
století
- orientuje se v historii svého oboru - uvede její
významné mezníky a osobnosti, vyvs�tlí p�ínos
studovaného oboru pro �ivot lidí

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání

8

- soudobý sv�t
,- solidarita
,- politika
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Preambule:

P�edm�t Ekonomické v�dy poskytuje �ák�m odborné znalosti p�edev�ím z oblasti ekonomiky podniku, tr�ního hospodá�ství, ú�etnictví, managementu a
marketingu. Napomáhá �ák�m orientovat se v ekonomických jevech a procesech, osvojit si základní ekonomické pojmy a p�isp�t k poznání základních
ekonomických �inností souvisejících s provozem podniku a s jeho hospoda�ením. P�edm�t Ekonomické v�dy vzbuzuje v �ácích pot�ebu efektivn�
vyu�ívat marketingové a mana�erské nástroje k operativnímu i strategickému �ízení provozu v oblasti cestovního ruchu. P�edm�t pozitivn� ovliv�uje
samostatné rozhodování �ák�, a p�ispívá k jejich celkovému intelektuálnímu rozvoji. P�ispívá také k formování �ádoucích rys� osobnosti �ák�, jako je
vytrvalost, pe�livost, kriti�nost a výrazn� se podílí na rozvoji jejich logického a ekonomického my�lení. �áci díky p�edm�tu rozvíjejí svou finan�ní
gramotnost.

Obecné cíle:

Vyu�ovací p�edm�t Ekonomické v�dy vychází z po�adavk� vzd�lávací oblasti a obsahového okruhu Ekonomika a podnikání v Rámcovém vzd�lávacím
programu oboru Hotelnictví a oboru Cestovní ruch.

Obsah u�iva p�edm�tu Ekonomické v�dy je rozlo�en do dvou ro�ník�. Druhý ro�ník je pro �áky vstupní branou do sv�ta ekonomiky, kdy se �áci
seznamují s podstatou fungování tr�ní ekonomiky, se základními ekonomickými pojmy, s podnikáním podle �ivnostenského zákona a Zákona o
obchodních korporacích. Dále je pozornost soust�ed�na na oblast podnikové ekonomiky, zejména pak na �innosti související s chodem podniku, jako je
hlavní, zásobovací, investi�ní nebo personální �innost. V tomto ro�níku je �ák�m rovn�� p�ibli�ována struktura finan�ního trhu a �innost centrálních i
obchodních bank. Ke komplexnosti ekonomického pov�domí �ák� p�ispívá také studium národního hospodá�ství a soustavy makroekonomických
ukazatel� v kontextu ekonomiky celé Evropské unie. Ve t�etím ro�níku studia se �áci seznamují nejprve se základy finan�ního hospoda�ení a s da�ovou
problematikou. Následn� je probírána oblast ú�etnictví, ve které se �ák�m p�ibli�ují základní pojmy, podstata a zákonitosti vedení ú�etnictví a je rozvíjena
dovednost ú�tování b��ných ú�etních p�ípad�. Druhá polovina t�etího ro�níku je vyhrazena pro studium marketingových nástroj� a základních
mana�erských funkcí. V obou ro�nících je dán prostor pro souhrnné opakování probraného u�iva. V rámci mezip�edm�tových vztah� je nejsiln�j�í vazba
na p�edm�t Matematika a okrajov� pak i Ob�anská nauka.

V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
�-jednali odpov�dn�, samostatn�, vyjad�ovali svoje názory a úvahy na daná ekonomická témata
�-dokázali vzít do svých rukou odpov�dnost za své pracovní úsp�chy a neúsp�chy i za prosperitu jimi vedených kolektiv�
�-dodr�ovali legislativu, jednali v souladu s morálními principy a podnikatelskou etikou
�-um�li hospoda�it s pen�zi, orientovali se v cenách na trhu a v nabídce finan�ních produkt� s ohledem na svoje pot�eby
�-poznatky podrobili kritickému výb�ru v závislosti na konkrétních podmínkách a tv�r�ím zp�sobem je vnesli do �ivota
�-byli ochotní tvo�it si vlastní úsudek, zalo�ený na nezbytných znalostech a intelektových dovednostech
�-osvojili si techniku a metody ú�tování
�-byli vedeni k p�esnosti, pe�livosti a zodpov�dnosti za sv��enou práci a úkoly
�-aplikovali aktuální právní normy v oblasti ú�etnictví a daní
�-analyzovali informace z ú�etního systému podniku a byli schopni vytvá�et hodnocení ekonomické situace podniku
�-poznali nezbytnost da�ové zát��e
�-vytvo�ili si ucelenou p�edstavu o vztahu mezi ekonomickou realitou a jejím �íselným vyjád�ením
�-dokázali p�i zpracování úkol� vyu�ívat vhodné po�íta�ové programy a relevantní internetové �i jiné zdroje ekonomických informací

Kombinovaná forma výuky tohoto p�edm�tu zahrnuje p�edev�ím distan�ní hodiny, které jsou dopln�ny prezen�ními hodinami. Na za�átku ka�dého
pololetí jsou �áci seznámeni s obsahem u�iva daného pololetí, s metodami komunikace s vyu�ujícím, s podmínkami studia, se zp�soby hodnocení, apod.
Distan�ní výuka pak probíhá p�es e-learningové prost�edí Moodle, kde je formou propracovaných studijních materiál� �ák�m p�edáváno ve�keré u�ivo
p�edm�tu. �áci jsou vedeni samostudiem k �e�ení zadaných úkol� a k pln�ní dal�ích studijních povinností. U�ivo Ekonomických v�d je rozd�leno do
blok�, kterým je p�id�len hodinový rozsah výuky.

Strategie výuky p�edm�tu Ekonomické v�dy je zalo�ena na výkladovém pojetí studijních materiál�, které �ák�m p�ibli�ují u�ivo poutavou formou a
zárove� jim poskytují dostate�nou oporu p�i samostudiu. P�i výuce Ekonomických v�d je t�eba po�ítat s tím, �e �asto dochází k celé �ad� legislativních
zm�n, na které musíme ve výuce reagovat. Je t�eba �áky nau�it zm�ny vyhledávat a p�izp�sobit se jim. Sou�ástí vzd�lání je nejen osvojení v�domostí a
dovedností, ale zejména metod vedoucích k získávání dal�ích poznatk� v celo�ivotním vzd�lávání.

D�le�itým aspektem výuky je vzájemná komunikace mezi �áky a vyu�ujícím. K té slou�í mo�nosti e-learningového prost�edí Moodle, p�edev�ím mo�nost
zanechání zprávy, reakce v diskusním fóru nebo chatu daného p�edm�tu, p�ípadn� odevzdání zadaných prací. Mimo to je umo�n�no s vyu�ujícím
komunikovat e-mailem, telefonicky, �i osobn� na konzulta�ních hodinách daného vyu�ujícího.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení v p�edm�tu Ekonomické v�dy vychází z Pravidel pro hodnocení výsledk� vzd�lávání. U kombinovaného studia tohoto p�edm�tu se jedná o
prov��ení znalostí a dovedností písemným pololetním testem. P�i hodnocení je rovn�� zohled�ována pr�b��ná práce �ák� v prost�edí Moodle a úrove�
kvality zpracování zadaných úkol�.

P�i hodnocení �ák� se nejvíce oce�uje:
- schopnost myslet v souvislostech a vystihnout podstatu problém�
- hloubka porozum�ní poznatk�m, schopnost je aplikovat p�i �e�ení problém�
- schopnost pou�ívat vhodné odborné termíny p�i slovním, ale i písemném vyjad�ování
- schopnost kritického my�lení
- dovednost práce s texty a kritický p�ístup k nim
- samostatnost úsudku a schopnost výsti�n� formulovat my�lenky, argumentovat a diskutovat
- pe�livost a v�cná správnost p�i pln�ní zadaných úkol�
- dodr�ení stanoveného postupu p�i �e�ení zadaných úkol�

Hodnocení:

P�edm�t Ekonomické v�dy rozvíjí zejména:

Kompetence k u�ení
U�itel vede �áky k tomu, aby ke svému u�ení vyu�ívali r�zné informa�ní zdroje, tedy nejen výkladové studijní materiály u�itele, u�ebnice, odborné
publikace, ale i internetové a jiné zdroje. �áci se p�i p�íprav� u�í získané znalosti a zku�enosti systematizovat a zárove� aplikovat ve své profesi i v
b��ném �ivot�. U�itel se sna�í informace prezentovat v�dy na praktických p�íkladech. �áci jsou pravideln� konfrontováni s hodnocením svých výsledk�
u�itelem, co� jim umo��uje sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování svých cíl� u�ení.

Kompetence k �e�ení problém�
U�itel �áky systematicky vede k obez�etnému posuzování problémových situací, ke schopnosti nahlí�et na problém z r�zných úhl� pohledu (a nep�ijímat
tak automaticky jediný my�lenkový postup/jedinou interpretaci), zva�ovat r�zné formy �e�ení a navrhovat �e�ení situací na základ� ji� osvojených
ekonomických poznatk�. P�i vzájemných diskusích prost�ednictvím prost�edk� výpo�etní techniky argumentují a hodnotí zvolené postupy �e�ení, rovn��
zva�ují mo�né pozitivní a negativní dopady svého �e�ení.

Komunikativní kompetence

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:
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Komunikativní kompetence
U�itel vede �áky k tomu, aby si osvojili schopnost souvislého, samostatného a kultivovaného projevu a um�li jej pou�ít adekvátn� k sociální situaci a
prost�edí, v n�m� komunikace probíhá. �áci by m�li být schopni se ú�eln�, správn� a srozumiteln� vyjad�ovat, a to nejen v rámci ústní, ale i písemné
komunikace. U�itel podporuje schopnost �ák� prezentovat sv�j názor, sv�j postoj obhájit v diskusi �i písemn� shrnout. U�itel také podn�cuje �áky k
�ízené diskusi a k vzájemné vým�n� postoj� a názor�, a to v rámci konzultací prost�ednictvím elektronické podpory studia.

Personální a sociální kompetence
U�itel vede �áky k p�ipravenosti �e�it své sociální i ekonomické zále�itosti (finan�ní gramotnost).  Rozvíjení kompetencí vede k p�ipravenosti �ák�
stanovovat si na základ� poznání své osobnosti p�im��ené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní; �áci se u�í spolupracovat s ostatními a
p�ispívat k utvá�ení dobrých mezilidských vztah�. U�itel vede �áky k tomu, aby plánovali rozvoj svých schopností, své dal�í vzd�lávání a profesní dráhu.
Systematicky je vede k rozvíjení schopnosti spolupráce, kooperace a uv�dom�ní si významu této kooperace pro úsp��né zvládání r�zných problémových
situací.

Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí
�áci jsou vedeni k tomu, aby chápali podstatu demokratické spole�nosti, dodr�ovali zákony a respektovali práva a osobnost druhých lidí. U�itel pravideln�
�áky vybízí k samostatnému sledování legislativních zm�n a jejich novelizací. �ák si tak uv�domí pot�ebu neustálého sledování trend� a zm�n fungování
ekonomiky. V rámci diskusí prost�ednictvím prost�edk� výpo�etní techniky v �ácích podn�cuje pot�ebu aktivního zájmu o spole�enské a politické d�ní u
nás i ve sv�t�.

Kompetence k pracovnímu uplatn�ní a podnikatelským aktivitám
Smyslem rozvíjení t�chto kompetencí je u �ák� budování vztahu a zájmu k budoucímu profesnímu uplatn�ní a k pochopení pot�eby celo�ivotního
vzd�lávání. �áci jsou seznamováni prost�ednictvím prezentací pracovních pozic s aktuální podobou trhu práce, a to s d�razem na ekonomické oblasti
studovaného oboru. U �ák� se buduje schopnost srovnávání po�adavk� kladených zam�stnavateli se svými p�edstavami a profesními p�edpoklady.
U�itel �áky vede k tomu, aby m�li p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu práce, aby získané informace um�li správn� vyhodnotit a aby vyu�ívali
dostupné poradenské a zprost�edkovatelské slu�by v oblasti vzd�lávání i sv�ta práce. U�itel �áky pou�uje o základních pracovn� právních vztazích. �áci
se u�í porozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít p�edstavu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání a v neposlední �ad�, aby dokázali vyhledávat a posuzovat podnikatelské p�íle�itosti v souladu s realitou tr�ního prost�edí, svými
p�edpoklady a dal�ími mo�nostmi.

Matematické kompetence
U�itel systematicky vede �áky k tomu, aby byli schopni funk�n� vyu�ívat matematické dovednosti v r�zných situacích (nap�. p�i rozhodování o osobních
financích, p�i zaú�tování základních ú�etních p�ípad�, p�i orientaci v mikro a makroekonomických ukazatelích). �áci tak aplikují matematické postupy a
znalosti p�i �e�ení ryze praktických p�íklad�, které mají souvislost se studovaným oborem. �áci se p�i výuce hojn� setkávají se statistickými informacemi,
grafy, tabulkami a schématy. Jsou vedeni k jejich správnému pochopení a následné interpretaci p�edkládaného �e�ení, p�íp. k vytvá�ení grafického
znázorn�ní �e�ení.

Kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi
Kompetence jsou rozvíjeny v pr�b�hu celého studia, co� je mimo jiné dáno samotnou formou vzd�lávání �ák�. U�itel sm��uje �áky k získávání informací
z otev�ených zdroj�, aby pracovali s internetem jako se specifickým informa�ním zdrojem a dokázali k jeho obsahu p�istupovat kriticky a obez�etn�. �áci
si v�t�pují schopnost nalézat relevantní informace z webového prost�edí. P�i pln�ní studijních povinností �áci rozvíjejí dovednost práce s po�íta�ovými
programy (textové editory, tabulkové procesory a prezenta�ní programy). P�i výuce ú�etnictví jsou �ák�m prezentovány mo�nosti vyu�ití moderních
aplikací a softwarových ú�etních program�.

Kompetence jednat ekonomicky a v souladu se strategií udr�itelného rozvoje
�áci se pod dohledem u�itele p�i pln�ní praktických cvi�ení a p�ípadových studií seznamují s významem, ú�elem a u�ite�ností vykonávané práce a s
jejím finan�ním �i spole�enským ohodnocením. Pomocí konkretizování problém� a podávání reálných p�íklad� se �áci ekonomicky rozvíjejí, jsou schopni
p�i plánování a posuzování ur�ité �innosti zohled�ovat náklady, výnosy a zisk, stejn� tak vliv na �ivotní prost�edí a p�ípadné sociální dopady. �áci jsou
vedeni k efektivnímu hospoda�ení s finan�ními prost�edky a s ekologickým a hlavn� ekonomickým nakládáním s materiály, energiemi, odpady, vodou a
jinými látkami. Tyto kompetence jsou rozvíjeny v pr�b�hu celého studia.

Kompetence vykonávat a organizovat odborné �innosti slu�eb cestovního ruchu
V oblasti cestovního ruchu jsou velmi �astým jevem r�zné formy partnerství a spolupráce subjekt� p�i zaji��ování díl�ích slu�eb cestovního ruchu. �áci
jsou konfrontováni s reálnými p�íklady z praxe a díky tomu doká�ou charakterizovat metody spolupráce soukromých i komunálních subjekt� p�i vytvá�ení
nabídky slu�eb cestovního ruchu.

Kompetence vykonávat obchodn�-podnikatelské aktivity v hotelnictví a ve slu�bách cestovního ruchu
�áci jsou u�itelem sm��ováni k tomu, aby znali základy fungování trhu a zp�soby podnikání v Evropské unii. Jednotlivé odborné kompetence se u �ák�
rozvíjejí �e�ením nastolených problém� a reálných i smy�lených situací. �áci jsou vedeni k tomu, aby zvládali vyu�ívat marketingové nástroje k prezentaci
podniku �i slu�eb, aby uplat�ovali moderní formy nabídky a prodeje svých výrobk� a slu�eb, aby dokázali provád�t pr�zkumy trhu a správn�
vyhodnocovali získané informace a výsledky. �áci se díky zvoleným metodám u�í zvládat b��né podnikové �innosti jako je zásobování, kalkulace cen,
vedení podnikové administrativy, evidence stavu a pohybu majetku a finan�ních prost�edk�, personální �ízení, operativní a dlouhodobé programování �i
plánování, znát zp�soby po�ízení a vyu�ití ob��ného a dlouhodobého majetku v hlavní �innosti podniku. U�itel �ák�m v�t�puje schopnost vyu�ívat
v�echny dostupné ekonomické informace ke správnému �ízení provozních úsek� a zp�sobilost k vyhodnocování výsledk� hospoda�ení.

Mezi konkrétní rozvíjené kompetence pat�í:
� ����-znát základ fungování trhu a zp�soby podnikání v EU
� �-organizovat pr�zkum trhu, výsledky vyhodnocovat, smluvn� zabezpe�ovat odbyt výrobk� a slu�eb
� ��-orientovat se v moderních formách nabídky a prodeje výrobk� a slu�eb
� ���-vyu�ívat marketingových nástroj� k prezentaci hotelu, k nabídce slu�eb cestovního ruchu
� ������-organizovat a evidovat zásobovací �innosti
� �������-kalkulovat cenu výrobk� a slu�eb
� ���-zaji��ovat základní operace personálního �ízení, vyhotovovat návrhy pracovní smlouvy
� ������-vyu�ívat ekonomické informace k �ízení provozních úsek�, znát zp�sob vyhodnocování výsledk� hospoda�ení 
� ��-vést podnikovou administrativu, evidovat pohyb majetku, surovin, výrobk� a slu�eb, finan�ního toku
� �����-sestavovat operativní a dlouhodob�j�í programy
� �-znát zp�sob zabezpe�ení hlavní �innosti ob��ným i dlouhodobým majetkem
� ��������-posuzovat reáln� své fyzické a du�evní mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a chování v r�zných situacích
� ������-stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a �ivotních podmínek
� �������-reagovat adekvátn� na hodnocení svého vystupování a zp�sobu jednání ze strany jiných lidí, p�ijímat radu i kritiku 
�-ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat názory, postoje a jednání jiných lidí
� ����-mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí 
�-adaptovat se na m�nící se �ivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností a mo�ností je pozitivn� ovliv�ovat, být p�ipraven �e�it své sociální i

����ekonomické zále�itosti, být finan�n� gramotný
� �-pracovat v týmu a podílet se na realizaci spole�ných pracovních a jiných �inností
� �����-p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly
� �������-podn�covat práci týmu vlastními návrhy na zlep�ení práce a �e�ení úkol�, nezaujat� zva�ovat názory druhých
� ��-p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m, nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu k druhým
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� �-ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it vhodný studijní re�im a podmínky
�-vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
� �������-sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl� svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého u�ení od jiných lidí
� ��-znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání, zejména v oboru a povolání
� �-znát zp�sob zabezpe�ení hlavní �innosti ob��ným i dlouhodobým majetkem
� �����-zaji��ovat základní operace personálního �ízení
� ��-vést podnikovou administrativu, evidovat pohyb majetku, produkt� a slu�eb, finan�ního toku
� ��-kalkulovat ceny produkt� a slu�eb, smluvn� zabezpe�ovat jejich odbyt
� ����-sestavovat operativní a dlouhodob�j�í programy
� ��-vyu�ívat marketingové nástroje k sestavení nabídky a propagaci produkt� a slu�eb cestovního ruchu, organizovat pr�zkum trhu a výsledky vyhodnocovat
� ��-vyu�ívat ekonomické informace k �ízení, znát zp�soby vyhodnocování výsledk� hospoda�ení
� ��-znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení 
�-zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité �innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�) mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní prost�edí,

�sociální dopady
� �����-efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
� �-nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na �ivotní prost�edí
� ��-�íst a vytvá�et r�zné formy grafického znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
� ��-efektivn� aplikovat matematické postupy p�i �e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných situacích
�-mít odpov�dný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzd�lávání, uv�domovat si význam celo�ivotního u�ení a být p�ipraveni p�izp�sobovat se

���m�nícím se pracovním podmínkám
�-mít reálnou p�edstavu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o po�adavcích zam�stnavatel� na pracovníky a um�t je srovnat se svými

����p�edstavami a p�edpoklady
�-um�t získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzd�lávacích p�íle�itostech, vyu�ívat poradenských a zprost�edkovatelských slu�eb jak z oblasti

����sv�ta práce, tak vzd�lávání
� ���-znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel� a pracovník�
�-rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít p�edstavu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého

�����podnikání, dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské p�íle�itosti v souladu s realitou tr�ního prost�edí, svými p�edpoklady a dal�ími mo�nostmi
� ��-jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn� nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
� ��-dodr�ovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti, xenofobii a diskriminaci
� ���-zajímat se aktivn� o politické a spole�enské d�ní u nás a ve sv�t�
� ��-pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií
� ������-u�it se pou�ívat nové aplikace
� ���-získávat informace z otev�ených zdroj�, zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
�-pracovat s informacemi z r�zných zdroj� nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím prost�edk�

����informa�ních a komunika�ních technologií
�-porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro problému, získat informace pot�ebné k �e�ení problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�. varianty �e�ení a

����zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
� �������-uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody my�lení (logické, matematické, empirické) a my�lenkové operace
�-volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a v�domostí

�nabytých d�íve
� ���-spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi (týmové �e�ení)
� �������-vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn� se prezentovat
� ��-ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
� �-zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i odborná témata
� �-vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
�-charakterizovat metody spolupráce v rámci principu partnerství na místní a regionální úrovni p�i vytvá�ení nabídky slu�eb cestovního ruchu

Vzd�lávací obsah p�edm�tu Ekonomické v�dy je �iroký, prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�, zejména
Matematiky a v men�í mí�e i Ob�anské nauky. �áci si b�hem studia mohou získané ekonomické v�domosti ov��it b�hem �kolních i soukromých praxí.

P�edm�t Ekonomické v�dy napl�uje ve svém pojetí p�edev�ím pr��ezová témata:

Ob�an v demokratické spole�nosti - výuka klade d�raz na osvojení si pot�ebných znalostí z oblasti ekonomické, spole�enské a politické problematiky.
�ák by si m�l uv�domovat svoji odpov�dnost za volné a ve�ejné statky a slu�by, neplýtvat s nimi a chránit je. �áci jsou vedeni k tomu, aby p�emý�leli o
vazbách mezi osobní svobodou a sociální odpov�dností, budují si vhodnou míru sebev�domí, odpov�dnosti a schopnosti morálního úsudku a u�í se
odolávat my�lenkové manipulaci (jsou vedeni ke kritické reflexi mediálních sd�lení). Pr��ezové téma je realizováno formou diskusí o citlivých nebo
kontroverzních otázkách, vysv�tlováním a u�itím p�íklad� (informace z masmédií a odborné literatury). Pr��ezové téma je v neposlední �ad� rozvíjeno
pomocí kontinuálního seznamování �ák� s legislativními normami. P�íkladem je u�ivo v�nované finan�ní gramotnosti, pracovnímu právu, podnikání,
managementu atd.

�lov�k a �ivotní prost�edí - cílem realizace pr��ezového tématu je p�íprava �ák� k ekologickému my�lení a jednání v souladu s principy udr�itelného
rozvoje a k v�domí odpov�dnosti za udr�ení kvality �ivotního prost�edí. �ák je veden k tomu, aby neplýtval zdroji jak ekonomickými tak p�írodními, co�
následn� vede k minimalizaci náklad�, maximalizaci zisku a zárove� k ochran� �ivotního prost�edí. U�itel �áky vede tak, aby si uv�domili oboustrannost
interakce �lov�k - p�íroda, pochopili význam lidských aktivit ve vztahu k p�írod� a porozum�li souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a
sociálními aspekty (ve vztahu k udr�itelnému rozvoji). U�itel klade d�raz na vedení diskusí, realizace pr��ezového tématu je zalo�ena na uv�dom�ní si
vztahu ekonomiky a p�írody.

�lov�k a sv�t práce - v rámci aplikace tohoto tématu se �áci seznamují s významem práce pro plnohodnotný �ivot, se základními principy fungování trhu
práce, s rolí státu v oblasti zam�stnanosti a se situací na trhu práce v �eské republice a Evropské unii.  Prost�ednictvím kontinuálního za�azování ukázek
mo�ného pracovního uplatn�ní �áci p�ijímají za svou pot�ebu pru�n� reagovat na po�adavky pracovního trhu a pot�ebu celo�ivotního vzd�lávání
a zdokonalování se. M�li by si uv�domit význam podnikatelské aktivity pro fungování moderního ekonomického systému a pracovat s p�íslu�nou právní
úpravou podnikání, vedení ú�etnictví a ostatních �inností podniku. Pr��ezové téma je realizováno nap�. formou diskusí, prezentováním vlastních
zku�eností z profesního �ivota nebo praktickými úkoly, p�i nich� �áci vyu�ívají dostupných zdroj�.

Informa�ní a komunika�ní technologie - po�íta�ová technika je vyu�ívána individuáln�. Realizaci pr��ezového tématu u�itel uplat�uje zejména, jestli�e
�áci vyhledávají pot�ebné informace k �e�ení úkol�, p�i nich� je nutné u�ívat internetové zdroje - úkoly tedy vy�adují znalost práce s PC a se základním
softwarem. �áci se také u�í vyhledávat, zpracovávat, uchovávat a dále p�edávat informace, texty, obrázky apod. Pravideln� jsou ve výuce za�azována
taková zadání, která vy�adují zpracování výstupu v jednom z typ� softwarových program� (textové editory, tabulkové procesory, prezenta�ní programy).
To vede k rozvoji celkové po�íta�ové gramotnosti, která je dnes na trhu práce pova�ována za standard.

T��i�t� vyu�ování p�edm�tu Ekonomické v�dy spo�ívá v pochopení pojm�, vztah�, vazeb, souvislostí a proces�. �áky vedeme k cílev�domému úsilí o
dobré znalosti, které jsou nezbytné pro odpov�dné rozhodování jedince ve spole�nosti dne�ní doby.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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65-41-L/01 GastronomieEkonomické v�dyP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- seznámení s u�ivem 1. pololetí
- seznámení s podmínkami absolvování
p�edm�tu

1Úvod do u�iva 1. pololetíT1B1 - pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky

0- informa�ní a komunika�ní technologie

- základní ekonomické pojmy - pot�eby,
statky, slu�by, spot�eba, �ivotní úrove�,
výroba, výrobní faktory, hospodá�ský cyklus
- trh, tr�ní subjekty
- poptávka, nabídka, zbo�í, cena

0

Matematika

Podstata fungování tr�ní ekonomikyT2 - pou�ívá a aplikuje základní ekonomické pojmy
- na p�íkladu popí�e fungování tr�ního mechanismu
- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku
- stanoví cenu jako sou�et náklad�, zisku a DPH a
vysv�tlí, jak se cena li�í podle zákazník�, místa a
období
- rozpozná b��né cenové triky a klamavé nabídky

- znát základ fungování trhu a zp�soby podnikání
v EU
,- adaptovat se na m�nící se �ivotní a pracovní
podmínky a podle svých schopností a mo�ností je
pozitivn� ovliv�ovat, být p�ipraven �e�it své
sociální i ekonomické zále�itosti, být finan�n�
gramotný
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)

8

- informa�ní a komunika�ní technologie
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- podnikání a jeho právní formy
- zp�sob podnikání v rámci EU
- základní ustanovení Zákona o
obchodních korporacích (d�íve Obchodní
zákoník) a Ob�anského zákoníku
vztahující se k p�edm�tu podnikání
- vzájemné uznávání kvalifikace ob�an�
EU

0PodnikáníT3B1 - orientuje se v právních formách podnikání v �R a
EU a dovede charakterizovat jejich základní znaky
- posoudí vhodné právní formy podnikání ve svém
oboru
- vytvo�í podnikatelský zám�r
- zná základní povinnosti podnikatele v��i státu
- vyhledá pot�ebné informace v p�íslu�ných
legislativních normách
- �e�í jednoduché právní situace v oboru
- zná právní p�edpisy upravující uznávání kvalifikací
ob�an� EU

- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- znát základ fungování trhu a zp�soby podnikání
v EU
,- pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- mít odpov�dný postoj k vlastní profesní
budoucnosti, a tedy i vzd�lávání, uv�domovat si
význam celo�ivotního u�ení a být p�ipraveni
p�izp�sobovat se m�nícím se pracovním
podmínkám
,- mít reálnou p�edstavu o pracovních, platových a
jiných podmínkách v oboru a o po�adavcích
zam�stnavatel� na pracovníky a um�t je srovnat
se svými p�edstavami a p�edpoklady
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání, dokázat
vyhledávat a posuzovat podnikatelské p�íle�itosti
v souladu s realitou tr�ního prost�edí, svými
p�edpoklady a dal�ími mo�nostmi

8- osobnost a její rozvoj
,- pot�ebné právní minimum pro soukromý a ob�anský �ivot
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje ekonomické
,- informa�ní a komunika�ní technologie
,- hlavní oblasti sv�ta práce
,- informace jako kritéria rozhodování o dal�í profesní a vzd�lávací
dráze
,- soukromé podnikání
,- podstata a formy podnikání
,- rozdíly mezi podnikáním a zam�stnaneckým pom�rem
,- výhody a rizika podnikání
,- nej�ast�j�í formy podnikání
,- �innosti, s nimi� je t�eba p�i podnikání po�ítat
,- orientace v �ivnostenském zákon�
,- orientace v obchodním zákoníku
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- majetek podniku a hospoda�ení s ním
- zásobovací �innost
- hlavní �innost
- náklady a výnosy
- investi�ní �innost, druhy investic v oboru

0

Matematika

Podnikové �innostiT4B1 - orientuje se ve struktu�e podnikových �inností
- na p�íkladech charakterizuje pr�b�h výrobní
�innosti
- provede jednoduché propo�ty spot�eby a velikosti
nákupu
- ur�í optimální vý�i zásob
- rozli�uje druhy a zdroje investic, na p�íkladech
uvede jejich vyu�ití, vypo�ítá zhodnocení investice
- vypo�te hodnotu majetku a podíl jednotlivých slo�e
- vypo�te hodnoty zdroj� majetku

- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích
,- znát zp�sob zabezpe�ení hlavní �innosti
ob��ným i dlouhodobým majetkem
,- vést podnikovou administrativu, evidovat pohyb
majetku, produkt� a slu�eb, finan�ního toku
,- vyu�ívat ekonomické informace k �ízení, znát
zp�soby vyhodnocování výsledk� hospoda�ení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- organizovat a evidovat zásobovací �innosti
,- vyu�ívat ekonomické informace k �ízení
provozních úsek�, znát zp�sob vyhodnocování
výsledk� hospoda�ení
,- vést podnikovou administrativu, evidovat pohyb
majetku, surovin, výrobk� a slu�eb, finan�ního tok
,- znát zp�sob zabezpe�ení hlavní �innosti
ob��ným i dlouhodobým majetkem

7

- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje ekonomické
,- �innosti, s nimi� je t�eba p�i podnikání po�ítat

- základní ustanovení Zákoníku práce
- zákonná úprava mezd, druhy mezd
- výpo�et �isté mzdy, zákonné odvody

0

Matematika
Ob�anská nauka

Personální �innostT5 - orientuje se v zákonné úprav� mezd a provádí
mzdové výpo�ty, zákonné odvody, vyhotovuje
mzdové doklady

- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít reálnou p�edstavu o pracovních, platových a
jiných podmínkách v oboru a o po�adavcích
zam�stnavatel� na pracovníky a um�t je srovnat
se svými p�edstavami a p�edpoklady
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zaji�	ovat základní operace personálního �ízení,
vyhotovovat návrhy pracovní smlouvy
,- zaji�	ovat základní operace personálního �ízení

7

- odpov�dnost
,- pot�ebné právní minimum pro soukromý a ob�anský �ivot
,- informa�ní a komunika�ní technologie
,- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: mzda
,- charakteristické znaky práce: pracovní doba
,- zákoník práce
,- pracovní pom�r
,- pracovní smlouva
,- práva a povinnosti zam�stnance a zam�stnavatele
,- mzda - její slo�ky a výpo�et
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1Pololetní zkou�kaT6B1 - ov��í si své získané v�domosti a dovednosti - sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí

Celkem za blok B1 denní30distan�ní 2

- seznámení s u�ivem 2. pololetí
- seznámení s podmínkami absolvování
p�edm�tu

1Úvod do u�iva 2. pololetíT1B2 - ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve

- informa�ní a komunika�ní technologie

- struktura finan�ního trhu
- bankovní soustava, �innost bank
- platební styk v národní a zahrani�ní m�n�
- úroková míra, RPSN
- základní �innost poji�	oven

0

Matematika

Finan�ní trhT2 - charakterizuje finan�ní trh a jeho jednotlivé subjekty
- orientuje se v �innosti bank, v platebním styku
- pou�ívá nejb��n�j�í platební nástroje, sm�ní
peníze podle kursovního lístku
- vysv�tlí zp�soby stanovení úrokových sazeb a
rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN
- orientuje se v �innosti poji�	oven
- vybere nejvýhodn�j�í pojistný produkt s ohledem
na své pot�eby

- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

9

- soudobý sv�t
,- odpov�dnost
,- výhody a rizika podnikání
,- informa�ní a komunika�ní technologie

- struktura národního hospodá�ství
- �initelé ovliv�ující úrove� národního
hospodá�ství
- subjekty p�sobící v národním
hospodá�ství
- vliv EU na rozvoj národního hospodá�ství

0Národní hospodá�ství a EUT3 - uvede p�íklady vazby cestovního ruchu na dal�í
odv�tví národního hospodá�ství
- srovná úlohu velkých a malých podnik� v
ekonomice státu
- zhodnotí ekonomický význam cestovního ruchu v
zemích EU
- uvede vliv jednotného trhu EU na národní
hospodá�ství, zejména z pohledu odstra�ování
barier obchodu a slu�eb

- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)

2- stát, politický systém
,- politika
,- soudobý sv�t
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje ekonomické
,- principy udr�itelnosti rozvoje
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- hrubý domácí produkt
- inflace

0

Matematika

Ukazatele národního hospodá�ství I.T4B2 - vysv�tlí význam ukazatel� vývoje národního
hospodá�ství ve vztahu k oboru
- vysv�tlí podstatu inflace a její d�sledky na finan�ní
situaci obyvatel a na p�íkladu uká�e jak se bránit
jejím nep�íznivým d�sledk�m, odhadne vliv na
vyu�ívání slu�eb v cestovním ruchu

- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

9

- stát, politický systém
,- politika
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje ekonomické
,- informa�ní a komunika�ní technologie

- nezam�stnanost
- platební bilance
- státní rozpo�et

0Ukazatele národního hospodá�ství II.T5 - objasní p�í�iny a druhy nezam�stnanosti
- na p�íkladech vysv�tlí p�íjmy a výdaje státního
rozpo�tu

- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- um�t získávat a vyhodnocovat informace o
pracovních i vzd�lávacích p�íle�itostech, vyu�ívat
poradenských a zprost�edkovatelských slu�eb jak
z oblasti sv�ta práce, tak vzd�lávání
,- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

9- trh práce, jeho ukazatele
,- trh práce - v�eobecné vývojové trendy
,- hlavní oblasti sv�ta práce
,- podpora státu sfé�e zam�stnanosti
,- podpora nezam�stnaným
,- informa�ní, poradenské a zprost�edkovatelské slu�by v oblasti
volby povolání a hledání zam�stnání a rekvalifikací

- opakování u�iva 2. ro�níku
- aktualizace informací

0Souhrnné opakování u�iva 2. ro�níkuT6 - prohloubí a upevní si své v�domosti a dovednosti - ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve

1

1Pololetní zkou�kaT7 - ov��í si své získané v�domosti a dovednosti - sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí

Celkem za blok B2 denní30distan�ní 2

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 60 4
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- seznámení s u�ivem 1. pololetí
- seznámení s podmínkami absolvování
p�edm�tu

1Úvod do u�iva 1. pololetíT1B1 - volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií

- informa�ní a komunika�ní technologie

- náklady, výnosy, výsledek hospoda�ení
- základy ekonomické statistiky

0

Matematika

Základy finan�ního hospoda�eníT2 - rozli�í jednotlivé nákladové a výnosové druhy
- �e�í jednoduché výpo�ty výsledku hospoda�ení
- vypo�ítá jednoduché kalkulace ceny
- je seznámen se základy ekonomické statistiky

- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- vyu�ívat ekonomické informace k �ízení, znát
zp�soby vyhodnocování výsledk� hospoda�ení
,- kalkulovat ceny produkt� a slu�eb, smluvn�
zabezpe�ovat jejich odbyt
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích
,- kalkulovat cenu výrobk� a slu�eb
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- vyu�ívat ekonomické informace k �ízení
provozních úsek�, znát zp�sob vyhodnocování
výsledk� hospoda�ení

4
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- význam daní
- dan� p�ímé a nep�ímé
- dan� z p�íjm�
- da�ová evidence

0

Matematika

Da�ová soustavaT3B1 - rozli�í princip daní p�ímých a nep�ímých
- �e�í p�íklady výpo�tu dan� z p�idané hodnoty
- vede da�ovou evidenci pro plátce a neplátce DPH
- vyhotoví da�ové p�iznání

- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími
prost�edky informa�ních  a komunika�ních
technologií
,- adaptovat se na m�nící se �ivotní a pracovní
podmínky a podle svých schopností a mo�ností je
pozitivn� ovliv�ovat, být p�ipraven �e�it své
sociální i ekonomické zále�itosti, být finan�n�
gramotný
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání, dokázat
vyhledávat a posuzovat podnikatelské p�íle�itosti
v souladu s realitou tr�ního prost�edí, svými
p�edpoklady a dal�ími mo�nostmi
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

7

- stát, politický systém
,- solidarita
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje ekonomické
,- prevence negativních jev�
,- informa�ní a komunika�ní technologie

- vymezení ú�etnictví
- ú�etní doklady, ú�etní knihy

0Ú�etnictvíT4 - zná podstatu ú�etnictví a jeho úlohu p�i �ízení
podniku
- vyhotovuje ú�etní doklady, ov��uje nále�itosti,
zaji�	uje ob�h, archivaci
- vypl�uje doklady související s pohybem pen�z a
evidencí majetku

- u�it se pou�ívat nové aplikace
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- vést podnikovou administrativu, evidovat pohyb
majetku, produkt� a slu�eb, finan�ního toku
,- vést podnikovou administrativu, evidovat pohyb
majetku, surovin, výrobk� a slu�eb, finan�ního tok

3- informa�ní a komunika�ní technologie

- podstata a funkce rozvahy
- aktiva a pasiva
- praktické sestavení rozvahy
- zm�ny rozvahových polo�ek

0RozvahaT5 - orientuje se ve struktu�e rozvahy
- sestavuje rozvahu
- ovládá zm�ny rozvahových polo�ek

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- vést podnikovou administrativu, evidovat pohyb
majetku, surovin, výrobk� a slu�eb, finan�ního tok
,- vést podnikovou administrativu, evidovat pohyb
majetku, produkt� a slu�eb, finan�ního toku
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve

6- informa�ní a komunika�ní technologie
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- ú�et - jeho forma, podstata, funkce a druhy
- ú�etní osnova pro podnikatele, ú�tový
rozvrh
- krátkodobý finan�ní majetek
- pohledávky a závazky
- náklady a výnosy
- ú�etní uzáv�rka a záv�rka

0

Matematika

Základy ú�továníT6B1 - ú�tuje b��né ú�etní p�ípady podle ú�etní osnovy
pro podnikatele
- ovládá ú�etní uzáv�rku a záv�rku
- zaú�tuje výsledek hospoda�ení, zná principy jeho
rozd�lení a pou�ití

- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích
,- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- u�it se pou�ívat nové aplikace
,- vyu�ívat ekonomické informace k �ízení
provozních úsek�, znát zp�sob vyhodnocování
výsledk� hospoda�ení
,- vést podnikovou administrativu, evidovat pohyb
majetku, surovin, výrobk� a slu�eb, finan�ního tok
,- vyu�ívat ekonomické informace k �ízení, znát
zp�soby vyhodnocování výsledk� hospoda�ení
,- vést podnikovou administrativu, evidovat pohyb
majetku, produkt� a slu�eb, finan�ního toku

10

1Pololetní zkou�kaT7 - ov��í si své získané v�domosti a dovednosti - sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí

Celkem za blok B1 denní30distan�ní 2

- seznámení s u�ivem 2. pololetí
- seznámení s podmínkami absolvování
p�edm�tu

1Úvod do u�iva 2. pololetíT1B2 - pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky

- informa�ní a komunika�ní technologie
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- pojem marketing
- marketingový plán, analýza SWOT
- pr�zkum trhu, konkurence
- produkt
- cena, tvorba ceny
- distribuce - prodejní cesty
- propagace - reklama, podpora prodeje,
osobní prodej, publicita

0MarketingT2B2 - vysv�tlí co je marketing
- zná nástroje marketingu
- provede jednoduchý pr�zkum, zpracuje
marketingový plán
- ur�í fázi �ivotního cyklu u konkrétních produkt�
- ur�í metodu tvorby ceny a stanoví vhodnou úrove�
ceny
- na p�íkladu uká�e prodejní cesty
- vybere vhodný reklamní prost�edek pro ur�itý
produkt
- vyu�ívá znalosti psychologie nabídky, v�ímá si
vliv� p�sobících na zákazníka a vyhodnocuje jejich
silné a slabé stránky
- vyhodnocuje chování prodejc�
- sestaví marketingový mix
- pou�ije nástroje podpory prodeje
- posoudí dopady publicity
- seznamuje se s p�ístupem konkuren�ních firem,
vyhodnocuje jejich silné a slabé stránky

- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání, dokázat
vyhledávat a posuzovat podnikatelské p�íle�itosti
v souladu s realitou tr�ního prost�edí, svými
p�edpoklady a dal�ími mo�nostmi
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími
prost�edky informa�ních  a komunika�ních
technologií
,- kalkulovat ceny produkt� a slu�eb, smluvn�
zabezpe�ovat jejich odbyt
,- sestavovat operativní a dlouhodob�j�í programy
,- vyu�ívat marketingové nástroje k sestavení
nabídky a propagaci produkt� a slu�eb
cestovního ruchu, organizovat pr�zkum trhu a
výsledky vyhodnocovat
,- organizovat pr�zkum trhu, výsledky
vyhodnocovat, smluvn� zabezpe�ovat odbyt
výrobk� a slu�eb
,- orientovat se v moderních formách nabídky a
prodeje výrobk� a slu�eb
,- vyu�ívat marketingových nástroj� k prezentaci
hotelu, k nabídce slu�eb cestovního ruchu
,- kalkulovat cenu výrobk� a slu�eb
,- sestavovat operativní a dlouhodob�j�í programy

15- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- masová média
,- komunikace
,- soudobý sv�t
,- informa�ní a komunika�ní technologie
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje ekonomické
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje technické, technologické
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje informa�ní
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- pojem management
- plánování
- organizování
- rozhodování
- motivace a vedení lidí
- kontrola
- partnerství subjekt� v cestovním ruchu
- management destinací
- satelitní ú�et cestovního ruchu, jeho
význam

0

Profesní komunikace

ManagementT3B2 - vysv�tlí pojem management
- vysv�tlí �ásti procesu �ízení, popí�e jejich funkci
- provede jednoduché propo�ty p�i sestavení plánu
a kontrole jeho pln�ní
- vytvo�í typový p�íklad organiza�ní struktury firmy
- uvede na p�íkladu rozhodovací metody
- hodnotí vhodnost a ú�innost motiva�ních nástroj�
- na vzorovém p�íkladu provede kontrolní �innosti a
z výsledk� vyvodí záv�ry
- charakterizuje trh práce ve slu�bách, popí�e
mo�nosti a metody získávání pracovník� pro slu�by
- na p�íkladu uvede vyu�ití výsledk� finan�ní
analýzy hospoda�ení k �ízení
- orientuje se ve specifických rysech tr�ní
ekonomiky slu�eb cestovního ruchu
- vysv�tlí pojem destinace
- orientuje se ve statistikách cestovního ruchu, zná
význam satelitního ú�tu cestovního ruchu
- vysv�tlí pojem destinace
- na p�íkladu uvede zp�sob vytvá�ení partnerství

- posuzovat reáln� své fyzické a du�evní
mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a
chování v r�zných situacích
,- stanovovat si cíle a priority podle svých
osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a �ivotních podmínek
,- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí
,- reagovat adekvátn� na hodnocení svého
vystupování a zp�sobu jednání ze strany jiných
lidí, p�ijímat radu i kritiku
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly
,- podn�covat práci týmu vlastními návrhy na
zlep�ení práce a �e�ení úkol�, nezaujat� zva�ovat
návrhy druhých
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- sestavovat operativní a dlouhodob�j�í programy
,- sestavovat operativní a dlouhodob�j�í programy
,- zaji�	ovat základní operace personálního �ízení
,- zaji�	ovat základní operace personálního �ízení,
vyhotovovat návrhy pracovní smlouvy
,- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání
,- um�t získávat a vyhodnocovat informace o
pracovních i vzd�lávacích p�íle�itostech, vyu�ívat
poradenských a zprost�edkovatelských slu�eb jak
z oblasti sv�ta práce, tak vzd�lávání
,- charakterizovat metody spolupráce v rámci
principu partnerství na místní a regionální úrovni
p�i vytvá�ení nabídky slu�eb cestovního ruchu

14

- osobnost a její rozvoj
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- morálka
,- odpov�dnost
,- kultura
,- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
,- informa�ní a komunika�ní technologie
,- hlavní oblasti sv�ta práce
,- charakteristické znaky práce: mo�nosti kariéry
,- charakteristické znaky práce: spole�enská presti�

- opakování u�iva 3. ro�níku
- aktualizace informací

0Souhrnné opakování u�iva 3. ro�níkuT4 - prohloubí a upevní si své v�domosti a dovednosti - ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve

1- informa�ní a komunika�ní technologie
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1Pololetní zkou�kaT5B2 - ov��í si své získané v�domosti a dovednosti - sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí

Celkem za blok B2 denní30distan�ní 2

3Celkem za ro�ník dennídistan�ní 60 4

Celkem za p�edm�t Ekonomické v�dy dennídistan�ní 120 8



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 90Informatika Forma: Kombinovaná

Preambule:

Výuka p�edm�tu Informatika sm��uje k prohloubení orientace �ák� ve vyu�ívání sou�asných dostupných technických i programových prost�edk� vybavení
po�íta�e, a to nejen pro uplatn�ní se v praxi, ale i pro pot�eby dal�ího vzd�lávání. �áci budou efektivn� pracovat s informacemi a komunika�ními
prost�edky, správn� se orientovat p�i �e�ení problém� spojených s vyu�íváním prost�edk� IKT a komunikovat pomocí internetu, p�ípadn� pomocí dal�ích
médií. Získají praktické dovednosti pro práci s texty, výpo�ty, grafikou a za pomoci vhodných prost�edk� budou prokazovat tyto dovednosti. To v�e p�i
zohledn�ní dosa�eného dosavadního vzd�lání v p�edm�tu a v�kové kategorie �ák�.

Obecné cíle:

P�edm�t Informatika se vyu�uje v prvním ro�níku vzd�lávání. U�ivo tohoto p�edm�tu vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze
vzd�lávací oblasti Vzd�lávání v informa�ních a komunika�ních technologiích. Vzd�lávání v p�edm�tu Informatika sm��uje k dal�ímu rozvoji �ákovy
osobnosti v p�edm�tu. Cílem je p�ipravit �áka na smysluplný, odpov�dný, úsp��ný a osobní ob�anský i pracovní �ivot v podmínkách neustále se
m�nícího a vyvíjejícího se sv�ta. To v�e se d�je na úrovni a strategiemi odpovídajícími pot�ebám dosp�lých. V rámci mezip�edm�tových vztah� je
nejsiln�j�í vazba na p�edm�ty Angli�tina, Matematika a okrajov� pak i Ob�anská nauka.

Kombinovaná forma výuky tohoto p�edm�tu je rozd�lena na distan�ní a prezen�ní hodiny. Na za�átku ka�dého pololetí jsou �áci seznámeni s obsahem
u�iva daného pololetí, s metodami komunikace s vyu�ujícím, s podmínkami studia, se zp�soby hodnocení, apod.

Distan�ní výuka pak probíhá p�es e-learningové prost�edí Moodle, kde je formou propracovaných studijních materiál� �ák�m p�edáváno ve�keré u�ivo
p�edm�tu. �áci jsou vedeni samostudiem k �e�ení zadaných úkol� a k pln�ní dal�ích studijních povinností. U�ivo je rozd�leno do blok�, kterým je p�id�len
hodinový rozsah výuky. Konzultace kombinovaného studia p�edm�tu Informatika probíhají v po�íta�ových u�ebnách vybavených dataprojektorem,
tiskárnami a pracovními stanicemi vybavenými pot�ebným SW, propojenými prost�ednictvím serveru do lokální sít�. �áci sedí p�ed po�íta�i a bu� si
po�izují poznámky p�i výkladu nebo opakují operace (úkony) p�edvád�né u�itelem na dataprojektoru nebo samostatn� vypracovávají zadané úkoly na
po�íta�i. �áci mají mo�nost si nové poznatky prakticky vyzkou�et spln�ním zadaných úkol�, vybíraných podle mo�ností v souladu s u�ebním oborem, na
po�íta�i. Z metod výuky jsou zejména zastoupeny Informa�n�- receptivní metoda (výklad u�itele), heuristická metoda a názorn� demonstra�ní metoda.

Z forem výuky jsou preferovány zejména samostatná práce �ák�, cvi�ení a hromadná (frontální) forma výuky. D�le�itým aspektem výuky je vzájemná
komunikace mezi �áky a vyu�ujícím. K té slou�í mo�nosti e-learningového prost�edí Moodle, p�edev�ím mo�nost zanechání zprávy, reakce v diskusním
fóru nebo chatu daného p�edm�tu, p�ípadn� odevzdání zadaných prací. Mimo to je umo�n�no s vyu�ujícím komunikovat e-mailem, telefonicky, �i osobn�
na konzulta�ních hodinách daného vyu�ujícího.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Informatika vychází z Pravidel hodnocení výsledk� vzd�lávání. �áci jsou hodnoceni v�dy za ka�dé pololetí písemnou prací a
pr�b��nými úkoly a testy, které má v ur�itý �as k dispozici p�es e-learningové prost�edí LMS Moodle. K �ák�m se specifickými poruchami u�ení a chování
je p�i klasifikaci p�istupováno individuáln� podle jejich pot�eb. Pro hodnocení �ák� m��e být pou�ita i individuální vztahová norma.

Hodnocení:

P�edm�t Informatika zejména p�ispívá k rozvoji kompetencí vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s informacemi a k
rozvoji kompetencí komunikativních:
- pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií,
- rozvíjet práci s b��ným základním a aplika�ním programovým vybavením v�etn� nových aplikací,
- vyu�ívat vhodné prost�edky online a off-line komunikace,
- získávat informace z otev�ených zdroj� a dále je zpracovávat,
- uv�domovat si nutnost posuzovat rozdílnou v�rohodnost r�zných informa�ních zdroj� a kriticky p�istupovat k získaným informacím,
- formulovat své my�lenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn�
- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek, diskusí, porad apod.).
P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí
P�edm�t Informatika zejména p�ispívá k rozvoji kompetencí vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s informacemi a k
rozvoji kompetencí komunikativních:
- pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií,
- rozvíjet práci s b��ným základním a aplika�ním programovým vybavením v�etn� nových aplikací,
- vyu�ívat vhodné prost�edky online a off-line komunikace,
- získávat informace z otev�ených zdroj� a dále je zpracovávat,
- uv�domovat si nutnost posuzovat rozdílnou v�rohodnost r�zných informa�ních zdroj� a kriticky p�istupovat k získaným informacím,
- formulovat své my�lenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn�
- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek, diskusí, porad apod.).

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

P�edm�t Informatika zejména p�ispívá k prohlubování pr��ezového tématu Informa�ní a komunika�ní technologie. �áci prohlubují toto téma zejména
prací s po�íta�em a jeho programovým vybavením, prací s informacemi a elektronickou komunikací. Z mezip�edm�tových vztah� jsou zastoupeny
zejména �eský jazyk a literatura p�i písemném a mluveném projevu, Matematika a Ekonomické v�dy p�i zpracování dat v tabulkovém procesoru,
Anglický jazyk p�i práci s odbornými termíny v p�edm�tu Informatika a p�i tvorb� poutavého multimediálního dokumentu a D�jepis p�i výkladu vývoje
po�íta�ových sítí, po�íta�ové grafiky a informa�ních zdroj�.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Úvodní hodina
- seznámení s vyu�ovacím p�edm�tem a
obsahem u�iva
- bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci,
hygiena práce, po�ární prevence
- seznámení s provozním �ádem u�ebny
Práce s po�íta�em, opera�ní systém,
soubory, adresá�ová struktura, souhrnné
cíle
- hardware, software, osobní po�íta�,
principy fungování, �ásti, periferie
- základní a aplika�ní programové vybavení
- opera�ní systém, jeho nastavení
- data, soubor, slo�ka, souborový mana�er
- komprese dat
- prost�edky zabezpe�ení dat p�ed
zneu�itím a ochrany dat p�ed zni�ením
- ochrana autorských práv
- algoritmizace
- nápov�da, manuál

1Seznámení s p�edm�tem, �ádem u�ebny a
osobním po�íta�em

T1B1 - charakterizuje p�edm�t Informatika
- dodr�uje ustanovení týkající se bezpe�nosti a
ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence v
u�ebn� informa�ní techniky
- pou�ívá po�íta� a jeho periferie (obsluhuje je,
detekuje chyby, vym��uje spot�ební materiál)
- je si v�dom mo�ností a výhod, ale i rizik
(zabezpe�ení dat p�ed zneu�itím, ochrana
dat p�ed zni�ením, poru�ování autorských
práv) a omezení (zejména technických a
technologických) spojených s pou�íváním výpo�etní
techniky
- aplikuje vý�e uvedené- zejména aktivn� vyu�ívá
prost�edky zabezpe�ení dat p�ed zneu�itím a
ochrany dat p�ed zni�ením
- pracuje s prost�edky správy opera�ního systému,
na základní úrovni konfiguruje opera�ní systém,
nastavuje jeho u�ivatelské prost�edí
- orientuje se v b��ném systému - chápe
strukturu dat a mo�nosti jejich ulo�ení, rozumí a
orientuje se v systému adresá��, ovládá základní
práce se soubory (vyhledávání, kopírování, p�esun,
mazání),
odli�uje a rozpoznává základní typy soubor� a
pracuje s nimi
- ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje
algoritmy �e�ení konkrétních úloh (dekompozice
úlohy na jednotlivé elementárn�j�í �innosti za
pou�ití p�im��ené míry abstrakce)
- vyu�ívá nápov�dy a manuálu pro práci se
základním a aplika�ním programovým vybavením i
b��ným hardware
- má vytvo�eny p�edpoklady u�it se pou�ívat nové
aplikace, zejména za pomoci manuálu a nápov�dy,
rozpoznává a vyu�ívá analogií ve funkcích a ve
zp�sobu ovládání r�zných aplikací
- vybírá a pou�ívá vhodné programové vybavení pro
�e�ení b��ných konkrétních úkol�

- pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími
prost�edky informa�ních  a komunika�ních
technologií
,- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)

6- osobnost a její rozvoj
,- informa�ní a komunika�ní technologie

Celkem za blok B1 denní6distan�ní 1

Práce se standardním aplika�ním
programovým vybavením
- textový procesor (MS Word)

6

Anglický jazyk

Textový procesorT1B2 - vytvá�í, upravuje a uchovává strukturované
textové dokumenty (ovládá typografická pravidla,
formátování, práce se �ablonami, styly, objekty,
hromadnou korespondenci, tvo�í tabulky, grafy,
makra)
- pou�ívá b��né základní a aplika�ní programové
vybavení
- orientuje se v získaných informacích, t�ídí je,
analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výb�r a dále
je zpracovává

- pracovat s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením
,- u�it se pou�ívat nové aplikace 6

- informa�ní a komunika�ní technologie

Celkem za blok B2 denní6distan�ní 6
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo
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Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Práce v lokální síti, elektronická
komunikace, komunika�ní a p�enosové
mo�nosti Internetu
- po�íta�ová sí	, server, pracovní stanice
- p�ipojení k síti a její nastavení
- specifika práce v síti, sdílení dokument�
a prost�edk�
- e-mail, organizace �asu a plánování, chat,
messenger, videokonference, telefonie,
FTP...

1

�eský jazyk a literatura

Práce a komunikace v lokální sítiT1B3 - chápe specifika práce v síti (v�etn� rizik), vyu�ívá
jejích mo�ností a pracuje s jejími prost�edky
- komunikuje elektronickou po�tou, ovládá i zaslání
p�ílohy, �i naopak její p�ijetí a následné otev�ení
- vyu�ívá dal�í funkce po�tovního klienta (
organizování, plánování...)
- ovládá dal�í b��né prost�edky online a offline
komunikace a vým�ny dat

- komunikovat elektronickou po�tou a vyu�ívat
dal�í prost�edky online a off-line komunikace

2

- informa�ní a komunika�ní technologie

Celkem za blok B3 denní2distan�ní 1

Práce se standardním aplika�ním
programovým vybavením, opakování
- software pro tvorbu prezentací
- spolupráce �ástí balíku kancelá�ského
software (sdílení a vým�na dat, import a
export dat...)
(MS Power Point)
- dal�í aplika�ní programové vybavení

6

Anglický jazyk

Prezenta�ní software, opakováníT1B4 - vytvá�í jednoduché multimediální dokumenty (tedy
dokumenty v nich� je spojena textová, zvuková a
obrazová slo�ka informace) v n�kterém vhodném
formátu (HTML dokument, dokument textového
procesoru, dokument vytvo�ený specializovaným
SW pro tvorbu prezentací atp.)

- pracovat s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením
,- u�it se pou�ívat nové aplikace
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�

6

- informa�ní a komunika�ní technologie

Celkem za blok B4 denní6distan�ní 6

Práce se standardním aplika�ním
programovým vybavením
- grafika (rastrová, vektorová, formáty,
komprese, základy práce v SW nástrojích)
- stru�ná historie oboru, barevné modely

3Po�íta�ová grafikaT1B5 - zná základní typy grafických formát�, volí
odpovídající programové vybavení pro práci s nimi a
na základní úrovni grafiku tvo�í a upravuje
- pou�ívá b��né základní a aplika�ní programové
vybavení (aplikace dodávané s opera�ním
systémem, dále pracuje zejména s aplikacemi
tvo�ícími tzv. kancelá�ský SW jako celkem)
- pracuje s dal�ími aplikacemi pou�ívanými v
p�íslu�né profesní oblasti

- u�it se pou�ívat nové aplikace
,- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)

6- informa�ní a komunika�ní technologie

Celkem za blok B5 denní6distan�ní 3

Práce se standardním aplika�ním
programovým vybavením
- tabulkový procesor
- databáze
- základy tvorby maker a jejich pou�ití
(MS Excel)

8Tabulkový procesorT1B6 - pracovat s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením
,- u�it se pou�ívat nové aplikace 20- informa�ní a komunika�ní technologie

Celkem za blok B6 denní20distan�ní 8
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Denní

Informa�ní zdroje, celosv�tová
po�íta�ová sí	 Internet, opakování
- informace, práce s informacemi
- informa�ní zdroje
- Internet
- opakování

3

D�jepis

Informa�ní zdroje, internet, opakováníT1B7 - orientuje se v získaných informacích, t�ídí je,
analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výb�r a dále
je zpracovává
- zaznamenává a uchovává textové, grafické
i numerické informace zp�sobem umo��ujícím
jejich rychlé vyhledání a vyu�ití
- získává a vyu�ívá informace z otev�ených
zdroj�, zejména pak z celosv�tové sít� Internet,
ovládá jejich vyhledávání, v�etn� pou�ití filtrování
- volí vhodné informa�ní zdroje k vyhledávání
po�adovaných informací
a odpovídající techniky (metody, zp�soby)
k jejich získávání
- uv�domuje si nutnost posouzení validity
informa�ních zdroj� a pou�ití informací relevantních
pro pot�eby �e�ení konkrétního
problému
- správn� interpretuje získané informace a výsledky
jejich zpracování následn� prezentuje vhodným
zp�sobem s ohledem na jejich dal�í u�ivatele
- rozumí b��ným i odborným graficky ztvárn�ným
informacím (schémata, grafy apod.)

- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- uv�domovat si nutnost posuzovat rozdílnou
v�rohodnost r�zných informa�ních zdroj� a
kriticky p�istupovat k získaným informacím, být
mediáln� gramotní
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�

10

- vyhledávání a posuzování informací o povoláních
,- práce s informa�ními médii p�i vyhledávání pracovních p�íle�itostí

Profesní elektronická komunikace
- mo�nosti vyu�ití elektronické komunikace
pro danný typ studia
-typy zákazník� a psychologické základy
jednání
- pravidla spole�enského chování na
internetu
- profesní vystupování a komunikace
- zásady asertivní komunikace
- národní zvyklosti a tradice r�zných etnik
ve vazb� na zp�sob komunikace

2

Profesní komunikace

Profesní elektronická komunikaceT2 - vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- pracovat s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením
,- komunikovat elektronickou po�tou a vyu�ívat
dal�í prost�edky online a off-line komunikace
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet

4

- komunikace
,- informa�ní a komunika�ní technologie
,- hlavní oblasti sv�ta práce

Celkem za blok B7 denní14distan�ní 5

1Celkem za ro�ník dennídistan�ní 60 30

Celkem za p�edm�t Informatika dennídistan�ní 60 30



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 240Matematika Forma: Kombinovaná

Preambule:

Obecným cílem matematického vzd�lávání je výchova p�emý�livého �lov�ka, který bude um�t pou�ívat matematiku v r�zných �ivotních situacích (v
odborné slo�ce vzd�lávání, v dal�ím studiu, v osobním �ivot�, budoucím zam�stnání, volném �ase apod.). Matematika rozvíjí schopnost správn�
pracovat s r�znými informa�ními zdroji a vede ke srozumitelné a v�cné argumentaci. Je nezastupitelná p�i rozvoji analytického my�lení, zejména
schopností správn� vyhodnotit problémové situace a následn� zvolit optimální postupy pro jejich �e�ení.

Obecné cíle:

Charakteristika u�iva

Matematika je vyu�ována ve v�ech ro�nících studia. U�ivo tohoto p�edm�tu vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze vzd�lávací
oblasti Matematické vzd�lávání a navazuje na znalosti získané na základní �kole, které dále roz�i�uje. V pr�b�hu studia se �áci seznámí s �íselnými
obory, s prací s mocninami a odmocninami, s algebraickými výrazy a funkcemi, osvojí si metody �e�ení r�zných typ� rovnic a pochopí vlastnosti
posloupností. Roz�í�í své znalosti z oblasti planimetrie a stereometrie a doplní je o poznatky analytické geometrie. Seznámí se se základními metodami
kombinatoriky, statistiky a ur�ování pravd�podobnosti jev�. Znalosti z matematiky, p�edev�ím procentuální po�et a po�ítání s reálnými �ísly, uplatní �áci v
dal�ích p�edm�tech, nap�. Základy p�írodních v�d, ekonomické p�edm�ty, Technika p�ípravy pokrm�, Technika obsluhy slu�eb.

U�ivo tohoto p�edm�tu vychází z po�adavk� znalostí k maturit� z matematiky, konkrétn� z dokumentu "Katalog po�adavk� zkou�ek spole�né �ásti
maturitní zkou�ky", které dne 24. 4. 2014 schválilo M�MT a v dob� tvorby tohoto �VP je platný. V pr�b�hu 1. - 3. ro�níku je probrána v�t�ina u�iva
matematiky (1 tematický celek je ponechán na za�átek 4. ro�níku). 4. ro�ník je koncipován jako matematický seminá�, který shrnuje nápl� p�edm�tu
matematika za p�edchozí 3 roky studia.

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí
Výuka matematiky sm��uje k tomu, aby �áci:
- získali pozitivní postoj k matematickému vzd�lávání, motivaci k celo�ivotnímu vzd�lávání spolu s d�v�rou ve vlastní schopnosti, vytrvalost, hou�evnatost
a kriti�nost
- objevili, �e matematika nachází uplatn�ní v mnoha oborech lidské �innosti (nap�. v ekonomii, technice, ale i ve spole�enských v�dách), �e je
ovliv�ována vn�j�ími podn�ty (nap�íklad z oblasti p�írodních v�d) a �e moderní technologie jsou u�ite�ným pomocníkem matematiky a naopak
- poznali, �e matematika je nezbytnou sou�ástí lidské kultury a je výsledkem slo�itého multikulturního historického vývoje spojeného s mnoha
významnými osobnostmi lidských d�jin
- rozvíjeli své abstraktní a analytické my�lení, logické usuzování a prostorovou p�edstavivost
- usilovali o srozumitelnou a v�cnou argumentaci s cílem najít spí�e objektivní pravdu ne� uhájit vlastní názor
- osvojili si schopnost správné formulace problému jeho analýzy a vhodného zvolení metody �e�ení
- získali schopnost hodnotit správnost postupu p�i odvozování tvrzení, vyslovovat a ov��ovat hypotézy, odhalovat klamné záv�ry, p�ípadn� hledat nové
efektivn�j�í cesty k dosa�ení cíle
- um�li pracovat samostatn� i v týmu a podíleli se na realizaci a prezentaci spole�ných pracovních úkol�

Matematika se vyu�uje po celou dobu studia. V ka�dém ro�níku je celkem 30 hodin prezen�ní formou a 30 hodin distan�ní formou. U�ivo je rozd�leno do
dvanácti tematických celk�, které na sebe logicky navazují. P�i výuce je základem návaznost nového u�iva na p�edchozí dovednosti a znalosti a jejich
postupné roz�i�ování.  Vzhledem k propojení jednotlivých matematických postup� dochází pr�b��n� k opakování star�í probírané látky, na konci ka�dého
ro�níku pak ke shrnutí u�iva probraného v daném ro�níku. Ve 4. ro�níku jsou v�echny tematické celky zopakovány s ohledem na pot�eby p�ípravy na
maturitní zkou�ku.

P�i výuce je na úvod volena zejména metoda výkladu, p�i kterém se vychází z d�ív�j�ích znalostí, pokud dané u�ivo není pro �áky zcela nové. Poté je
d�raz kladen na praktické procvi�ení vylo�ené látky, kde hlavní aktivita le�í na �ácích. Vyu�ívá se zde p�edev�ím samostatná práce a domácí p�íprava.
Studenti mají k dispozici studijní materiály vytvo�ené ve studijní zón�.

Na samostatné �i skupinové práce jsou vyu�ívány nap�. pracovní listy, které obsahují jak opakování základních znalostí, tak konkrétní p�íklady.  P�i výuce
jsou vyu�ívány prost�edky moderních informa�ních a komunika�ních technologií.  P�edev�ím na téma funkce, planimetrie nebo stereometrie lze vyu�ívat
nap�. program Geogebra pro jasné p�edvedení tvar� funkcí nebo jejich chování p�i zm�n� v rovnici funkce.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu matematika vychází z Pravidel hodnocení výsledk� vzd�lávání.  U kombinovaného studia tohoto p�edm�tu se jedná o
prov��ení znalostí a dovedností písemným pololetním testem. �áci absolvují také n�kolik men�ích písemných test� zahrnujících pouze omezenou oblast
u�iva. P�i hodnocení je rovn�� zohled�ována pr�b��ná práce �ák� v prost�edí Moodle, odevzdání a úrove� kvality zpracování zadaných úkol�.

Ov��ují se teoretické, ale zejména praktické po�etní znalosti a schopnosti aplikovat získané poznatky p�i �e�ení problémových úloh.

P�i hodnocení je kladen d�raz na:
- hloubku porozum�ní poznatk�m, schopnost je aplikovat p�i �e�ení problém�
- schopnost volby a vyu�ití vhodných metod k �e�ení úloh
- schopnost propojit znalosti
- samostatnost úsudku a schopnost jasn� formulovat my�lenky, argumentovat a diskutovat

P�i klasifikaci je zohled�ován celkový p�ístup �áka k vyu�ovacímu procesu a pln�ní studijních povinností (aktivita v hodin�, pln�ní domácích úloh,
pr�b��ná práce �ák� v prost�edí Moodle).

�áci s SPU jsou hodnocení specificky - v souladu s doporu�ením pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení:

Ve výuce matematiky jsou krom� matematických kompetencí rozvíjeny také ostatní klí�ové kompetence (kompetence k u�ení, k �e�ení problém�,
komunika�ní, personální a sociální). Vzhledem k tomu, �e jsou do výuky za�azovány pr�b��n� podle práv� pou�ívaných forem a metod výuky, nejsou ji�
blí�e specifikovány v tabulce �VP (p�i�azeny ke konkrétním témat�m).

Kompetence k u�ení

P�i výuce matematiky vede u�itel �áky k tomu, aby byli schopni ovládat r�zné techniky u�ení, um�li si vytvo�it vhodný studijní re�im a podmínky. Aby se s
pomocí ve �kole �e�ených vzorových p�íklad� sami sna�ili �e�it obdobná zadání �i uvedené postupy aplikovali na jinak upravené úlohy. Díky vyu�ití
netradi�n� zadávaných úloh nebo matematických her získávají studenti pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání.

Matematické kompetence
U�itel systematicky vede �áky k tomu, aby byli schopni funk�n� vyu�ívat matematické dovednosti v r�zných situacích (nap�. p�i rozhodování o osobních
financích, p�i technických aspektech otázky bydlení ). Klade d�raz na správné pou�ívání a p�evád�ní b��ných jednotek, se kterými se �áci setkávají  v
b��ném �ivot� pom�rn� �asto. Schopnost provád�t reálný odhad výsledku �e�ení dané úlohy je d�le�itá pro zp�tnou vazbu a kontrolu, zda získané
výsledky mohou být správné. �áci se u�í rozum�t b��ným termín�m kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu. U�itel rozvíjí schopnost �ák�
nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i �e�ení praktických úkol� na vymezení popis a správné vyu�ití pro dané �e�ení �áci se p�i výuce setkávají s

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:
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Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 240Matematika Forma: Kombinovaná
nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i �e�ení praktických úkol�, na vymezení, popis a správné vyu�ití pro dané �e�ení. �áci se p�i výuce setkávají s
r�znými zp�soby grafického znázorn�ní jako jsou tabulky, grafy, diagramy a schémata, která se u�í nejen �íst a chápat, ale také vytvá�et svá �e�ení.
Výuka planimetrie a stereometrie prohlubuje schopnost aplikovat znalosti o základních tvarech p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i prostoru.

Dále p�edm�t Matematika rozvíjí:
Kompetence k �e�ení problém�
U�itel p�i spole�ném �e�ení p�íklad� vede �áky k tomu, aby porozum�li zadání úkolu nebo ur�ili jádro problému a na základ� prvních údaj� byli schopni
ur�it, které dal�í informace budou pot�ebné k �e�ení problému, navrhli zp�sob �e�ení, um�li ho srozumiteln� zd�vodnit, vyhodnotit a zp�tn� ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�eného výsledku. U�itel �áky usm�r�uje, upozor�uje na mo�ná rizika �patn� zvoleného postupu a vede je k jasnému
a v�em srozumitelnému vyjad�ování. Vzhledem k provázanosti jednotlivých témat v matematice jsou �áci vedeni k vyu�ití zku�eností a v�domostí
nabytých d�íve, na základ� �eho� mohou volit prost�edky a zp�soby vhodné pro spln�ní jednotlivých aktivit. Nedílnou sou�ástí získaných dovedností je
také schopnost pracovat s vhodnými studijními materiály, kterými jsou v matematice p�edev�ím matematické tabulky. Vyu�ívání skupinové práce pak
vy�aduje kooperaci �ák� vedoucí ke kolektivnímu �e�ení problému.

Personální a sociální kompetence
V pr�b�hu výuky, p�edev�ím p�i skupinové práci, se �áci u�í spolupracovat s ostatními a p�ispívat k utvá�ení dobrých mezilidských vztah�. U�itel
systematicky �áky vede k rozvíjení schopnosti spolupráce, kooperace a uv�dom�ní si významu této kooperace pro úsp��né zvládání r�zných
problémových situací. Prací v týmu a zejména jejím zp�tným rozborem se �áci u�í adekvátn� reagovat na hodnocení svého vystupování a zp�sobu
jednání ze strany druhých, p�ijímají jejich radu i kritiku, v návaznosti na to se také u�í ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat názory, postoje a
jednání jiných lidí. Pokud �áci pracují v týmu, u�í se zodpov�dnému p�ístupu ke sv��eným úkol�m, zji��ují, �e v týmu je místo ka�dého �lena
nezastupitelné a d�le�ité.

Matematické znalosti jsou nedílnou sou�ástí dal�ích p�edm�t�. Zejména jsou to:
�Ekonomické v�dy - vyu�ití procent p�i výpo�tu mzdy, znalost základních po�etních operací s reálnými �ísly

�Základy p�írodních v�d - jednotky SI (p�evody, vyjád�ení pomocí mocnin), nejmen�í spole�ný násobek (vyu�ití p�í vy�íslování chemických rovnic), lineární
rovnice (výpo�ty, vyjád�ení neznámé ze vzorce)
Technologie p�ípravy pokrm�, Technika obsluhy a slu�eb - jednotky SI (p�evody), lineární rovnice (výpo�ty)

Výuka matematiky p�ispívá k napln�ní n�kterých pr��ezových témat.

Ob�an v demokratické spole�nosti
Výuka si krom� získání znalostí v oblasti matematiky klade za cíl rozvíjet schopnost komunikovat, smyslupln� a srozumiteln� prezentovat své my�lenky.
�áci se u�í jednat s lidmi, diskutovat o zp�sobech �e�ení problému a respektovat odli�né názory.

�lov�k a sv�t práce
V rámci aplikace tohoto tématu se �áci seznamují se zp�soby výpo�tu mzdy, s praktickým vyu�itím procentuálního po�tu, bez kterého se neobjedou v
osobním a zpravidla ani profesním �ivot�.

Informa�ní a komunika�ní technologie
P�edev�ím v tematickém celku Statistika vede u�itel �áky k �e�ení úkol�, p�i nich� je nutné u�ívat internetové zdroje - úkoly tedy vy�adují znalost práce s
PC a se základním softwarem. �áci se u�í data nejen vyhledávat na internetu, ale také zpravidla p�ehledn� zpracovávat a dále p�edávat  v podob� textu,
grafu, obrázku apod. To vede k rozvoji celkové po�íta�ové gramotnosti, která je dnes na trhu práce pova�ována za standard.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- aritmetické operace s �ísly v �íselných
oborech N, Z, Q a R
- r�zné zápisy reálného �ísla, jeho
vlastnosti
- zlomky, desetinná �ísla
- d�litelnost p�irozených �ísel - znaky
d�litelnosti
- základní pojmy - prvo�íslo, slo�ené �íslo,
�íslo opa�né a p�evrácené
- vlastnosti prvo�ísel

3

Ekonomické v�dy

�íselné obory (OPAKOVÁNÍ A ROZ�I�OVÁNÍ
U�IVA Z�)

T1B1 - provádí aritmetické operace v mno�in�
p�irozených, celých, racionálních a reálných �ísel
(s�ítá, od�ítá, násobí a d�lí)
- u�ívá r�zné zápisy reálného �ísla
- znázorní reálné �íslo nebo jeho aproximace na
�íselné ose
- porovnává reálná �ísla, ur�í vztahy mezi reálnými
�ísly
- úpravy �íselných výraz�
- rozli�í základní pojmy (prvo�íslo a slo�ené �íslo,
�íslo opa�né a p�evrácené)
- rozlo�í �íslo na sou�in prvo�ísel
- ur�í NSN a NSD

- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích
,- pou�ívat pojmy kvantifikujícího charakteru

4

- operace s �íselnými mno�inami (pr�nik,
sjednocení, rozdíl, dopln�k)
- intervaly jako �íselné mno�iny
- zápis a znázorn�ní intervalu

1Intervaly (OPAKOVÁNÍ A ROZ�I�OVÁNÍ U�IVA
Z�)

T2 - zapí�e interval a znázorní na �íselné ose
- provádí, znázorní a zapí�e operace s intervaly
(sjednocení, pr�nik, rozdíl, dopln�k) 1

- absolutní hodnota reálného �ísla
- geometrický význam abs. hodnoty

2Absolutní hodnota (OPAKOVÁNÍ A ROZ�I�OVÁNÍ
U�IVA Z�)

T3 - ur�í absolutní hodnotu �ísla a chápe její
geometrický význam
- pou�ívá absolutní hodnotu

- pou�ívat pojmy kvantifikujícího charakteru

2

- u�ití procentového po�tu
- slovní úlohy
- troj�lenka

2

Ekonomické v�dy
Základy p�írodních v�d

Procenta (OPAKOVÁNÍ A ROZ�I�OVÁNÍ U�IVA
Z�)

T4 - odvodí základ, po�et procent a procentovou �ást
- �e�í praktické úlohy s vyu�itím troj�lenky,
procentového po�tu a pom�ru ve vztahu k danému
oboru vzd�lání
- �e�í slovní úlohy s vyu�itím troj�lenky
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy
,- nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i
�e�ení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat
a správn� vyu�ít pro dané �e�ení
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

2

Celkem za blok B1 denní9distan�ní 8

- mocniny - exponent p�irozený, celý,
racionální
- druhé a t�etí mocniny
- v�ty pro po�ítání s mocninami
- úpravy mocnin
- zápis �ísla ve tvaru a.10n

3

Základy p�írodních v�d

Mocniny (MOCNINY A ODMOCNINY)T1B2 - pou�ívá druhé a t�etí mocniny a odmocniny
- provádí po�etní operace s mocninami s
exponentem N, Z, Q
- zjednodu�í komplikovan�j�í tvary mocnin na
jednodu��í
- �e�í praktické úkoly s mocninami s racionálním
exponentem
- zapí�e �ísla ve tvaru a.10n

- pou�ívat pojmy kvantifikujícího charakteru

4

- v�ty  pro po�ítání s odmocninami
- druhá a t�etí odmocnina
- p�evod odmocniny na mocninu s rac.
exponentem
- �áste�né odmoc�ování
- usm�r�ování zlomku
- úpravy odmocnin

2

Základy p�írodních v�d

Odmocniny (MOCNINY A ODMOCNINY)T2 - u�ívá mocniny s racionálním exponentem a
provádí po�etní operace s odmocninami
- provádí �áste�né odmoc�ování
- usm�rní zlomek s odmocninou ve jmenovateli
- zjednodu�í komplikovan�j�í tvary odmocnin na
jednodu��í
- �e�í praktické úkoly s odmocninami
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- pou�ívat pojmy kvantifikujícího charakteru

2

Celkem za blok B2 denní6distan�ní 5



Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- �íselné výrazy
- algebraické výrazy
- mnoho�leny
- hodnota a defini�ní obor algebraického
výrazu
- výrazy s prom�nnými
- nulové body
- slovní úlohy
- operace s výrazy

2

Základy p�írodních v�d

Základní po�etní operace s výrazy
(ALGEBRAICKÉ VÝRAZY)

T1B3 - pou�ívá pojem �len, koeficient, stupe� �lenu,
stupe� mnoho�lenu
- chápe pojem výraz
- provádí po�etní operace s mnoho�leny
- ur�í defini�ní obor a hodnotu výrazu, nulové body
- ur�í, pro kterou hodnotu je výraz roven nule
- sestaví výraz na základ� zadání
- modeluje jednoduché reálné situace u�itím výraz�
zejména ve vztahu k danému oboru vzd�lání
- interpretuje výraz s prom�nnými zejména ve
vztahu k danému oboru vzd�lávání
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy

2

- vytýkání z algebraického výrazu
- rozklady mnoho�len� podle rozkladových
vzorc�

3Rozklad výrazu na sou�in (ALGEBRAICKÉ
VÝRAZY)

T2 - rozkládá mnoho�leny na sou�in vytýkáním,
postupným vytýkáním
- u�ívá vzorce pro druhou a t�etí mocninu sou�tu a
rozdílu
- provádí umocn�ní dvoj�lenu pomocí vzorc�
- rozkládá mnoho�leny na sou�in

- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy

3

- hledání nulového bodu, podmínky
lomeného výrazu
- defini� obor lomeného výrazu
- úpravy lomených výraz� - krácení, s�ítání
a od�ítání, násobení a d�lení
- výrazy s mocninami a odmocninami

3Lomené výrazy (ALGEBRAICKÉ VÝRAZY)T3 - ur�í podmínky lomeného výrazu a nulové body
- provádí po�etní operace s lomenými výrazy
- ur�í defini�ní obor lomeného výrazu
- provádí operace s výrazy obsahujícími mocniny a
odmocniny

- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy

3

Celkem za blok B3 denní8distan�ní 8

- úpravy rovnic
- lineární rovnice o jedné neznámé
- lin. rovnice s neznámou ve jmenovateli
- lineární nerovnice o jedné neznámé
- �e�ení rovnic a nerovnic v sou�inovém a
podílovém tvaru
- soustavy lineárních rovnic o dvou
neznámých (s�ítací, dosazovací metoda)
- soustavy lineárních nerovnic o jedné
neznámé
- vyjád�ení neznámé ze vzorce
- slovní úlohy �e�ení pomocí lin. rovnic a
nerovnic

4

Základy p�írodních v�d

Lineární rovnice a nerovnice (LINEÁRNÍ
ROVNICE, NEROVNICE A FUNKCE)

T1B4 - t�ídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní
- stanoví defini�ní obor rovnice a nerovnice, nulové
body
- �e�í lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé
a rovnice s neznámou ve jmenovateli
- vyjád�í neznámou ze vzorce
- u�ívá rovnice p�i �e�ení slovních úloh
- �e�í po�etn� soustavu dvou rovnic o dvou
neznámých
- �e�í soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé
- �e�í rovnice a nerovnice v sou�inovém a
podílovém tvaru
- �e�ení nerovnice zapí�e jako interval nebo
mno�inu bod�
- u�ívá rovnic, nerovnic a jejich soustav k �e�ení
reálných problém�, zejména ve vztahu k danému
oboru vzd�lání
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy
,- nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i
�e�ení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat
a správn� vyu�ít pro dané �e�ení
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

4
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Kompetence
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Dist.

Denní

- základní pojmy - funkce, defini�ní obor,
obor hodnot funkce, pr�b�h funkce
- graf funkce, funk�ní hodnota v daném
bod�
- vlastnosti funkcí - monotónnost, sudá,
lichá, prostá, omezená, maxima/ minima

1

Základy p�írodních v�d

Funkce - základní vztahy (LINEÁRNÍ ROVNICE,
NEROVNICE A FUNKCE)

T2B4 - u�ívá s porozum�ním pojmy: defini�ní obor, obor
hodnot, hodnota funkce v bod� a graf funkce
- rozhodne o základních vlastnostech funkce (sudá -
lichá, prostá, omezená, periodická, rostoucí,
klesající, konstantní), stanoví intervaly monotonie a
body lokálních i globálních extrém�
- ur�í hodnoty prom�nné pro dané funk�ní hodnoty
- ur�í sou�adnice pr�se�íku grafu funkce s osami
sou�adnic
- rozli�í jednotlivé kvadranty kartézské soustavy
sou�adnic
- p�i�adí p�edpis funkce ke grafu a naopak

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

1

- lineární funkce - p�edpis, graf, sestrojení
- význam parametr� a, b v p�edpisu funkce
y = ax + b
- ur�ování p�edpisu lineární funkce
- graf p�ímé a nep�ímé úm�rnosti - p�edpis,
graf, vlastnosti
- lineární lomená funkce - p�edpis, graf,
vlastnosti
- �e�ení reálných problém� pomocí lin. fce
a nep�ímé úm�rnosti - slovní úlohy
- grafické �e�ení rovnic, nerovnic a jejich
soustav
- úprava výraz� obsahujících funkce

2

Základy p�írodních v�d

Lineární funkce, lineární lomená funkce
(LINEÁRNÍ ROVNICE, NEROVNICE A FUNKCE)

T3 - u�ívá r�zná zadání funkce v R
- ur�í lineární funkci a její graf
- vyu�ívá geometrický význam parametr� a,b v
p�edpisu funkce y=ax+b
- ur�í p�edpis funkce z daných bod� nebo z grafu
- �e�í reálné problémy pomocí lineární funkce
- u�ívá pojem a vlastnosti p�ímé úm�rnosti, sestrojí
graf
- u�ívá pojem a vlastnosti nep�ímé úm�rnosti,
sestrojí graf
- sestrojí graf lineární lomené funkce, popí�e její
vlastnosti
- rozli�uje jednotlivé druhy funkcí, na�rtne jejich
grafy a ur�í jejich vlastnosti
- graficky znázorní �e�ení lineární rovnice, nerovnice
nebo jejich soustav
- p�evádí jednoduché reálné situace do
matematických struktur, pracuje s matematickým
modelem reálných situací a výsledek vyhodnotí
vzhledem k realit�
- �e�í reálné problémy s pou�itím uvedených funkcí
zejména ve vztahu k danému oboru vzd�lání
- aplikuje v úlohách poznatky o funkcích p�i
úpravách výraz� a rovnic

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

2

Celkem za blok B4 denní7distan�ní 7

- opakování u�iva 1. ro�níku 2Opakování u�iva 1. ro�níkuT1B5
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Celkem za blok B5 denní0distan�ní 2

1Celkem za ro�ník dennídistan�ní 30 30
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Denní

- kvadratické rovnice - �e�ené p�es
diskriminant
- vztahy mezi ko�eny a koeficienty
kvadratické rovnice - Vietovy vzorce
- �e�ení neúplných kvadratických rovnic
- kvadratické nerovnice - po�etní a grafické
�e�ení
- slovní úlohy �e�ené kvadratickou nerovnic
- rovnice s neznámou pod odmocninou

3Kvadratické rovnice a nerovnice (KVADRATICKÉ
ROVNICE, NEROVNICE A FUNKCE)

T1B1 - �e�í kvadratické rovnice a nerovnice
- �e�í neúplné i úplné kvadratické rovnice
- pou�ívá vztahy mezi ko�eny a koeficienty
kvadratické rovnice (Vietovy vzorce)
- u�ívá kvadratickou rovnici p�i �e�ení slovních úloh
- �e�í po�etn� i graficky kvadratické nerovnice
- �e�í rovnice s neznámou pod odmocninou
- u�ívá rovnic, nerovnic a jejich soustav k �e�ení
reálných problém�, zejména ve vztahu k danému
oboru vzd�lání
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy
,- nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i
�e�ení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat
a správn� vyu�ít pro dané �e�ení
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

4

- kvadratická funkce a její graf - vlastnosti
- význam parametr� v p�edpisu kvadratické
funkce
- pravidla pro posouvání grafu funkcí
- �e�ení reálných problém� pomocí kvadr.
fce - slovní úlohy
- úprava výraz� obsahujících funkce

3Kvadratické funkce (KVADRATICKÉ ROVNICE,
NEROVNICE A FUNKCE)

T2 - ur�í kvadratickou funkci, vysv�tlí význam
parametr� v p�edpisu kvadratické funkce, sestrojí
graf
- stanoví defini�ní obor a obor hodnot, ur�í intervaly
monotonie a bod v n�m� funkce nabývá extrém
- rozli�uje jednotlivé druhy funkcí, na�rtne jejich
grafy a ur�í jejich vlastnosti
- �e�í reálné problémy pomocí kvadratické funkce
- p�evádí jednoduché reálné situace do
matematických struktur, pracuje s matematickým
modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem k realit�

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

3

Celkem za blok B1 denní7distan�ní 6

- expon. rovnice - �e�ení pomocí p�evedení
na spole�ný základ
- metoda substituce
- metoda vytýkání

4Exponenciální rovnice (EXPONENCIÁLNÍ A
LOGARITMICKÉ ROVNICE A FUNKCE)

T1B2 - �e�í exponenciální rovnice - �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.) 4

- exponenciální funkce - vlastnosti a graf
- význam základu v p�edpisu funkce
- úprava výraz� obsahujících funkce
- slovní úlohy

2Exponenciální funkce (EXPONENCIÁLNÍ A
LOGARITMICKÉ ROVNICE A FUNKCE)

T2 - ur�í exponenciální funkci a sestrojí její graf
- s vyu�itím grafu exp. funkce �e�í jednoduché exp.
nerovnice
- aplikuje poznatky o exponenciálních  funkcích p�i
�e�ení reálných problém�

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.) 2

- logaritmus a jeho u�ití - v�ty pro po�ítání
s logaritmy
- logaritm. rovnice - �e�ení pomocí
p�evedení na spole�ný základ
- metoda substituce

4

Základy p�írodních v�d

Logaritmické rovnice (EXPONENCIÁLNÍ A
LOGARITMICKÉ ROVNICE A FUNKCE)

T3 - pou�ívá vlastností logaritm� p�i �e�ení
logaritmických rovnic
- �e�í logaritmické rovnice
- u�ívá logaritmu a jeho vlastnosti
- �e�í exponenciální rovnice vyu�itím logaritmování

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.) 4

- logaritmické funkce - vlastnosti a graf
- význam základu v p�edpisu funkce
- úprava výraz� obsahujících funkce
- slovní úlohy

2Logaritmické funkce (EXPONENCIÁLNÍ A
LOGARITMICKÉ ROVNICE A FUNKCE)

T4 - u�ívá s porozum�ním pojem inverzní funkce pro
definování logaritmické funkce
- ur�í logaritmickou funkci a sestrojí její graf
- aplikuje poznatky o logaritmických funkcích p�i
�e�ení reálných problém�

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.) 2

Celkem za blok B2 denní12distan�ní 12
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Denní

- poznatky o posloupnostech
- ur�ení posloupnosti - vzorec pro n-tý �len;
rekurentní vzorec, graficky, vý�tem �len�

2Posloupnost a její vlastnosti (POSLOUPNOSTI A
JEJICH VYU�ITÍ)

T1B3 - vysv�tlí posloupnost jako zvlá�tní p�ípad funkce
- ur�í posloupnost: vzorcem pro n-tý �len, vý�tem
prvk�, rekurentn�, graficky
- aplikuje znalosti o funkcích p�i úvahách a �e�ení
úloh o posloupnostech

- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy

2

- vlastnosti, základní vzorce
- diference - význam
- slovní úlohy
- vyu�ití posloupností pro �e�ení úloh z
praxe

3Aritmetická posloupnost (POSLOUPNOSTI A
JEJICH VYU�ITÍ)

T2 - pozná aritmetickou posloupnost a ur�í její
vlastnosti
- ur�í aritmetickou posloupnost a pou�ívá pojem
diference, u�ívá základní vzorce pro aritmetickou
posloupnost
- u�ívá poznatk� o aritmetické posloupnosti p�i
�e�ení úloh v reálných situacích , zejména ve
vztahu k oboru vzd�lávání

- nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i �e�ení
praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat a
správn� vyu�ít pro dané �e�ení 3

- vlastnosti, základní vzorce
- kvocient - význam
- slovní úlohy
- vyu�ití posloupností pro �e�ení úloh z
praxe

3Geometrická posloupnost (POSLOUPNOSTI A
JEJICH VYU�ITÍ)

T3 - pozná geometrickou posloupnost a ur�í její
vlastnosti
- ur�í geometrickou posloupnost a pou�ívá pojem
kvocient, u�ívá základní vzorce pro geometrickou
posloupnost
- rozli�í aritmetickou a geometrickou posloupnost
- u�ívá poznatk� o geometrické posloupnosti p�i
�e�ení úloh v reálných situacích , zejména ve
vztahu k oboru vzd�lávání

- nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i �e�ení
praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat a
správn� vyu�ít pro dané �e�ení 3

- slo�ené úrokování
- vyu�ití posloupností pro �e�ení úloh z
praxe, finan�ní matematika

2

Ekonomika
Ú�etnictví

Základy finan�ní matematiky (POSLOUPNOSTI A
JEJICH VYU�ITÍ)

T4 - pou�ívá pojmy finan�ní matematiky: zm�ny cen
zbo�í, sm�na pen�z, dan�ní, úrok, úro�ení,
jednoduché úrokování, spo�ení, úv�ry, splátky úv�r�
- provádí výpo�ty finan�ních zále�itostí: zm�ny cen
zbo�í, sm�na pen�z, dan�ní, úrok, jednoduché
úrokování, spo�ení, úv�ry, splátky úv�r�
- vyu�ívá poznatk� v reálných situacích, zejména v
úlohách finan�ní matematiky a dal�ích praktických
problémech
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i �e�ení
praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat a
správn� vyu�ít pro dané �e�ení
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

3

- mzda - její slo�ky a výpo�et

Celkem za blok B3 denní11distan�ní 10

- opakování u�iva 2. ro�níku 2Opakování u�iva 2. ro�níkuT1B4

0

Celkem za blok B4 denní0distan�ní 2

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 30 30
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Denní

- základní planimetrické pojmy (bod,
p�ímka, polop�ímka, rovina, polorovina,
úhel)
- polohové vztahy rovinných útvar�
- metrické vlastnosti rovinných útvar�
- typy úhl�
- mno�iny bod� dané vlastnosti
- konstruk�ní úlohy
- shodnost a podobnost
- shodná a podobná zobrazení v rovin�,
jejich vlastnosti a jejich uplatn�ní

1Základní pojmy a vztahy (PLANIMETRIE A
TRIGONOMETRIE)

T1B1 - chápe polohové a metrické vztahy v rovin�
- u�ívá základní pojmy a vztahy: bod, úse�ka,
p�ímka, rovina, polorovina
- úhly: vedlej�í, vrcholové, st�ídavé, souhlasné,
st�edové a obvodové
- u�ívá s porozum�ním polohové a metrické vztahy
mezi geom. útvary v rovin�: rovnob��nost, kolmost
a odchylka dvou p�ímek, délka úse�ky a velikost
úhlu, vzdálenost bodu a p�ímky, vzdálenost dvou
rovnob��ek
- rozli�í konvexní a nekonvexní útvary
- vyu�ívá poznatky o mno�inách v�ech bod� dané
vlastnosti v konstruk�ních úlohách
- vyu�ívá v�t o shodnosti a podobnosti trojúhelníku
- popí�e a ur�í shodná zobrazení (soum�rnosti,
posunutí, oto�ení) a u�ívá jejich vlastnosti
- popí�e a ur�í stejnolehlost nebo podobnost útvar�
a u�ívá jejich vlastnosti

- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- aplikovat znalosti o základních tvarech
p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i
prostoru
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

1

- trojúhelník - strana, vnit�ní a vn�j�í úhly,
vý�ky, ortocentrum, t��nice, t��i�t�, st�ední
p�í�ky, kru�nice opsaná a vepsaná
- pravoúhlý trojúhelník - jeho �ásti a vztahy
mezi nimi
- �e�ení pravoúhlého trojúhelníku
- Pythagorova v�ta, Euklidovy v�ty,
goniometrické funkce ostrého úhlu
- shodnost a podobnost trojúhelník�
- konstruk�ní úlohy

2Trojúhelníky (PLANIMETRIE A TRIGONOMETRIE)T2 - pojmenuje základní objekty v trojúhelníku (strany,
vnit�ní a vn�j�í úhly, osy stran a úhl�, vý�ky,
t��nice, st�ední p�í�ky, kru�nice opsaná a vepsaná),
správn� u�ívá jejich vlastností
- pojmenuje základní objekty v pravoúhlém
trojúhelníku (odv�sny, p�epona), správn� u�ívá
jejich vlastností
- aplikuje poznatky o trojúhelnících (o, S, v, t, T,
Pythagorova a Euklidovy v�ty) v úlohách po�etní
geometrie
- aplikuje poznatky v úlohách konstruk�ní geometrie
- u�ívá v�ty o shodnosti a podobnosti trojúhelníku v
po�etních i konstruk�ních úlohách
- graficky rozd�lí úse�ku v daném pom�ru
- graficky zm�ní velikost úse�ky v daném pom�ru

- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- aplikovat znalosti o základních tvarech
p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i
prostoru
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

2

- trigonometrie obecného trojúhelníku -
v�ta sinová a kosinová
- �e�ení pravoúhlého a obecného
trojúhelníku
- obsah trojúhelníku pomocí vzorc� s
goniometrickými funkcemi, Heronova vzorce
- vyu�ití goniometrických funkcí k ur�ení
stran a úhl� v trojúheníku

2V�ta sinová a kosinová (PLANIMETRIE A
TRIGONOMETRIE)

T3 - �e�í praktické úlohy u�itím trigonometrie obecného
a pravoúhlého trojúhelníku
- u�ívá sinovou a kosinovou v�tu pro výpo�et
velikosti úhl� a stran v obecném trojúhelníku
- ur�í obsah obecného trojúhelníku - Heron�v vzorec
- s pou�itím goniometrických funkcí ur�í ze
zadaných údaj� velikost stran a úhl� v pravoúhlém
a obecném trojúhelníku
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

2
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- rovinné obrazce - obvod a obsah
- rovinné útvary - kru�nice, kruh a jejich
�ásti, mnohoúhelníky, pravidelné
mnohoúhelníky, slo�ené útvary, konvexní a
nekonvexní útvary
- �ty�úhelník  - základní druhy, jejich popis
a vlastnosti (�tverec, obdélník,
koso�tverec, kosodélník, lichob��ník)
- �ty�úhelník - strana, vnit�ní a vn�j�í úhly,
vý�ky, kru�nice vepsaná a opsaná
- kruh / kru�nice - popis a vlastnosti
- pravidelné mnohoúhelníky - popis a
vlastnosti

3Obvod a obsah rovinných obrazc�
(PLANIMETRIE A TRIGONOMETRIE)

T4B1 - u�ívá a p�evádí jednotky délky a obsahu
- popí�e rovinné útvary, ur�í jejich obvod a obsah
- rozli�í základní druhy �ty�úhelník�, popí�e a
správn� u�ívá jejich vlastnosti
- pojmenuje, znázorní a správn� pou�ívá základní
objekty ve �ty�úhelníku (strany, úhly, osy,
úhlop�í�ky, vý�ky, kru�nice opsaná a vepsaná)
- pou�ívá poznatky o �ty�úhelníku (o, S, vlastnosti
úhlop�í�ek a kru�nice opsané a vepsané) a
mnohoúhelníku v úlohách po�etní geometrie
- pojmenuje, znázorní a správn� u�ívá základní
objekty v kru�nici a kruhu, popí�e a u�ívá jejich
vlastnosti (t�tiva, kru�nicový oblouk, kruhová výse�
a úse�, mezikru�í)
- u�ívá polohové vztahy mezi body, p�ímkami a
kru�nicemi
- pou�ívá vlastností a vztah� goniometrických funkcí
k �e�ení vztah� v rovinných útvarech
- aplikuje poznatky o kru�nicích a kruzích (o, S,
velikost obvodového a st�edového úhlu) v po�etních
úlohách
- �e�í úlohy na polohové a metrické vlastnosti
rovinných útvar� zejména ve vztahu k danému
oboru vzd�lávání
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- aplikovat znalosti o základních tvarech
p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i
prostoru
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

4

Celkem za blok B1 denní9distan�ní 8

- polohové vztahy prostorových útvar�
- metrické vlastnosti prostorových útvar�
- charakteristika t�les

1Základní pojmy a vztahy (STEREOMETRIE)T1B2 - ur�uje vzájemnou polohu bod� a p�ímek, bod� a
roviny, dvou p�ímek, p�ímky a roviny, dvou rovin,
- ur�í odchylku dvou p�ímek, p�ímky a roviny, dvou
rovin,
- ur�uje vzdálenost bod�, p�ímek a rovin
- u�ívá s porozum�ním polohové a metrické vztahy
mezi geom. útvary v prostoru: rovnob��nost,
r�znob��nost, kolmost p�ímek a rovin, vzdálenost
bod� od roviny, odchylka

- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- aplikovat znalosti o základních tvarech
p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i
prostoru

1
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- t�lesa a jejich sít�
- t�lesa - krychle, kvádr, hranol, rota�ní
válec a ku�el, jehlan, koule, komolý jehlan,
komolý ku�el
- slo�ená t�lesa
- výpo�et objemu a povrchu t�les,
slo�ených t�les

3Povrchy a objemy t�les (STEREOMETRIE)T2B2 - u�ívá a p�evádí jednotky objemu, hmotnosti
- pou�ívá základní terminologii t�les (vrchol, hrana,
st�na, podstava, plá�	)
- charakterizuje jednotlivá t�lesa (krychle, kvádr,
hranol, jehlan, rota�ní válec a ku�el, komolý jehlan
a ku�el, koule a její �ásti)ur�uje povrch a objem
základních t�les s vyu�itím funk�ních vztah�
- vyu�ívá sít� t�les p�i výpo�tu povrchu a objemu
t�les
- aplikuje poznatky o t�lesech v praktických
úlohách, zejména ve vztahu k danému oboru
vzd�lání
- ur�í povrch a objem t�lesa v�etn� slo�eného
t�lesa s vyu�itím funk�ních vztah� a trigonometrie
- pou�ívá vlastností a vztah� goniometrických funkcí
k �e�ení vztah� v prostorových útvarech
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- aplikovat znalosti o základních tvarech
p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i
prostoru

4

Celkem za blok B2 denní5distan�ní 4

- orientovaný úhel - stup�ová a oblouková
míra
- jednotková kru�nice
- goniometrické funkce obecného úhlu,
jejich definice, vlastnosti a grafy - sin, cos,
tg, cotg
- úprava výraz� obsahujících
goniometrické funkce

4Goniometrické funkce (GONIOMETRIE)T1B3 - u�ívá pojmy: orientovaný úhel, velikost úhlu
- ur�í velikost úhlu ve stupních a v obloukové mí�e a
jejich p�evody
- vy�te z jednotkové kru�nice hodnoty funkcí sin a
cos
- definuje goniometrické funkce v R
- graficky znázorní goniometrické funkce v oboru
reálných �ísel
- ur�í defini�ní obor a obor hodnot goniometrických
funkcí, ur�í jejich vlastnosti v�etn� monotonie a
extrém�
- pou�ívá vztahy mezi goniometrickými funkcemi
- ur�í hodnoty gon. fcí pro základní (tabulkové)
velikosti úhl�

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.) 4

- goniometrické rovnice 3Základní goniometrické rovnice (GONIOMETRIE)T2 - pou�ívá vlastností a vztah� goniometrických funkcí
p�i �e�ení goniometrických rovnic

3

Celkem za blok B3 denní7distan�ní 7

- faktoriál
- kombina�ní �ísla
- po�ítání s faktoriály a kombina�ními �ísly
- základní kombinatorická pravidla sou�inu
a sou�tu
- permutace, variace, kombinace bez
opakování
- variace s opakováním
- vyu�ití v slovních úlohách

4

Základy p�írodních v�d

Kombinatorika (KOMBINATORIKA,
PRAVD�PODOBNOST A STATISTIKA)

T1B4 - �e�í jednoduché kombinatorické úlohy úvahou
(pou�ívá základní kombinatorická pravidla)
- po�ítá s faktoriály a kombina�ními �ísly
- rozpozná kombinatorické skupiny (variace bez
opakování, variace s opakováním, permutace bez
opakování, kombinace bez opakování)
- u�ívá vztahy pro po�et variací, permutací a
kombinací bez opakování
- u�ívá poznatk� z kombinatoriky p�i �e�ení úloh v
reálných situacích
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

4
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- náhodný pokus, výsledek náhodného
pokusu, mno�ina výsledk� náhodného
pokusu
- náhodný jev
- u�ití pojm� opa�ný jev, nemo�ný, jistý jev
- výpo�et pravd�podobnosti náhodného jevu
- nezávislost jev�
- aplika�ní úlohy

3Pravd�podobnost (KOMBINATORIKA,
PRAVD�PODOBNOST A STATISTIKA)

T2B4 - ur�í pravd�podobnost náhodného jevu, sjednocení
a pr�niku dvou jev�
- u�ívá pojmy: náhodný pokus, výsledek náhodného
pokusu,  nezávislost jev�,  náhodný jev a jeho
pravd�podobnost, nemo�ný a opa�ný jev, jistý jev,
mno�ina výsledk� náhodného pokusu
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

3

- statistický soubor, jeho charakteristika
- terminologie a výpo�et - statistický
soubor, rozsah souboru, statistický znak
kvantitativní a kvalitativní, hodnota znaku,
relativní a absolutní �etnost znaku
- charakteristiky polohy a variability -
aritmetický pr�m�r, medián, modus, rozptyl
a sm�rodatná odchylka
- statistická data v grafech a tabulkách -
sestrojení grafu, tabulky, jejich vyhodnocení
- aplika�ní úlohy

2

Ekonomika
Ú�etnictví

Statistika (KOMBINATORIKA,
PRAVD�PODOBNOST A STATISTIKA)

T3 - vysv�tlí a u�ívá pojmy: statistický soubor, rozsah
souboru, statistická jednotka, statistický znak
kvalitativní a kvantitativní, absolutní �etnost a
relativní �etnost, hodnota znaku, aritmetický pr�m�r
- vypo�ítá �etnost a relativní �etnost hodnoty znaku,
sestaví tabulku �etností, graficky znázorní rozd�lení
�etností
- ur�í charakteristiky polohy (aritmetický pr�m�r,
medián, modus, percentil) a variability ( rozptyl,
sm�rodatná odchylka)
- �te a vyhodnotí statistická data v tabulkách,
diagramech a grafech
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

2

Celkem za blok B4 denní9distan�ní 9

- opakování u�iva 3. ro�níku 2Opakování u�iva 3. ro�níkuT1B5

0

Celkem za blok B5 denní0distan�ní 2

3Celkem za ro�ník dennídistan�ní 30 30
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- sou�adnice bodu
- st�ed úse�ky
- vzdálenost bod�
- vektor - jeho umíst�ní, sou�adnice
vektoru a velikost vektoru
- operace s vektory - sou�et vektor�,
násobek vektoru reálným �íslem, skalární
sou�in vektor�
- velikost úhlu dvou vektor�

3Sou�adnice bodu a vektoru na p�ímce a v rovin�
(ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVIN�)

T1B1 - ur�í vzdálenost dvou bod�, vzdálenost bodu od
p�ímky a sou�adnice st�edu úse�ky
- u�ívá pojmy: vektor a jeho umíst�ní, sou�adnice
bodu, vektoru a velikost vektoru
- provádí operace s vektory (sou�et vektor�,
násobek vektoru reálným �íslem, skalární sou�in
vektor�)
- u�ije grafickou interpretaci operací s vektory
- ur�í velikost úhlu dvou vektor�
- u�ije vlastnosti kolmých a kolineárních vektor�

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- aplikovat znalosti o základních tvarech
p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i
prostoru

3

- p�ímka v rovin� a její analytické vyjád�ení
- parametrické vyjád�ení p�ímky, obecná
rovnice p�ímky a sm�rnicový tvar rovnice
p�ímky v rovin�
- polohové vztahy bod� a p�ímek v rovin�
- metrické vlastnosti bod� a p�ímek v
rovin�

4P�ímka v rovin� (ANALYTICKÁ GEOMETRIE V
ROVIN�)

T2 - ur�í vzdálenost dvou bod�, vzdálenost bodu od
p�ímky a sou�adnice st�edu úse�ky
- u�ívá pojmy: vektor a jeho umíst�ní, sou�adnice
bodu, vektoru a velikost vektoru
- provádí operace s vektory (sou�et vektor�,
násobek vektoru reálným �íslem, skalární sou�in
vektor�)
- u�ije grafickou interpretaci operací s vektory
- ur�í velikost úhlu dvou vektor�
- u�ije vlastnosti kolmých a kolineárních vektor�

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- aplikovat znalosti o základních tvarech
p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i
prostoru

4

Celkem za blok B1 denní7distan�ní 7

- po�etní operace s p�irozenými, celými,
racionálními a reálnými �ísly
- d�litelnost p�irozených �ísel
- troj�lenka
- procentový po�et
- �ísla na �íselné ose
- absolutní hodnota a intervaly

3

Ekonomické v�dy
Základy p�írodních v�d

Základní poznatky (SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ)T1B2 - provádÍ aritmetické operace s �ísly z obor� N, Z,
Q, R
- u�ívá d�litelnost ve slovních úlohách (nejv�t�í
spole�ný d�litel, nejmen�í spole�ný násobek)
- �e�í praktivké úlohy procentového po�tu, u�ívá
troj�lenku
- znázorní reálné �íslo nebo jeho aproximaci na
�íselné ose
- ur�í absolutní hodnotu reálného �ísla a chápe její
geometrický význam
- zapí�e a znázorní intervaly, ur�í jejich pr�nik a
sjednocení

- pou�ívat pojmy kvantifikujícího charakteru
,- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy 3

- po�etní operace s mnoho�leny
- rozklad výrazu na sou�in
- po�etní operace s lomenými výrazy
- po�etní operace s výrazy obsahujícími
mocniny a odmocniny

2Algebraické výrazy (SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ)T2 - ur�í hodnotu výrazu
- ur�í nulové body výrazu
- provádí po�etní operace s mnoho�leny, výrazy a
lomenými výrazy
- ur�í defini�ní obor lomeného výrazu
- rozlo�í mnoho�len na sou�in u�itím vzorc� a
vytýkáním
- provádí operace s výrazy obsahujícími mocniny a
odmocniny
- provádí operace s mocninami s celo�íselným a
racionálním exponentem

- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy

3
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- lineární rovnice o jedné neznámé
- rovnice s neznámou ve jmenovateli o
jedné neznámé
- soustavy dvou lineárních rovnic
- vyjád�ení neznámé ze vzorce
- slovní úlohy
- lineární nerovnice o jedné neznámé a
jejich soustavy
- kvadratické rovnice - vztahy mezi ko�eny,
diskriminant
- kvadratické nerovnice
- exponenciální rovnice
- logaritmus
- logaritmické rovnice

5Rovnice a nerovnice (SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ)T3B2 - �e�í lineární rovnice o jedné neznámé
- vyjád�í neznámou ze vzorce
- u�ívá lineární rovnice p�i �e�ení slovní úlohy
- �e�í po�etn� i graficky soustavu dvou lineárních
rovnic o dvou neznámých
- �e�í rovnice s neznámou ve jmenovateli o jedné
neznámé
- �e�í lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich
soustavy
- �e�í rovnice a nerovnice v sou�inovém a
podílovém tvaru
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací
- �e�í neúplné i úplné kvadratické rovnice
- u�ívá vztahy mezi ko�eny a koeficienty kvadratické
rovnice
- u�ívá kvadratickou rovnici p�i �e�ení slovní úlohy
- �e�í kvadratické nerovnice
- �e�í jednoduché exponenciální rovnice - metoda
úprava na spole�ný základ, vytýkání, substituce
- u�ívá exponenciální rovnice p�i �e�ení praktických
úloh
- u�ívá logaritmu a jeho vlastností, upraví výrazy
obsahující logaritmus
- �e�í jednoduché logaritmické rovnice - metoda
úprava na jeden logaritmus, substituce
- �e�í exponenciální rovnice vyu�itím logaritmování

- nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i �e�ení
praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat a
správn� vyu�ít pro dané �e�ení
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích
,- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy

5
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- funkce - definice, popis, vlastnosti
(základní pojmy)
- lineární funkce - p�edpis, graf, vlastnosti,
význam parametr�
- lineární lomená funkce, nep�ímá úm�rnost
- kvadratické funkce - p�edpis, graf,
vlastnosti, význam parametr�
- exponenciální funkce - p�edpis, graf,
vlastnosti, význam parametr�
- logaritmické funkce - p�edpis, graf,
vlastnosti, význam parametr�
- stup�ová a oblouková míra
- jednotková kru�nice
- graf goniometrických funkcí - p�edpis,
vlastnosti
- jednoduché goniometrické rovnice

2Funkce (SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ)T4B2 - u�ívá r�zná zadání funkce a pou�ívá s
porozum�ním pojmy: defini�ní obor, obor hodnot,
hodnota funkce v bod�, graf funkce
- ur�í pr�se�íky grafu funkce s osami soustavy
sou�adnic
- ur�í lineární funkci, sestrojí její graf
- objasní geometrický význam parametr� a, b v
p�edpisu funkce y = ax + b
- u�ívá pojem a vlastnosti nep�ímé úm�rnosti,
lineární lomená funkce, na�rtne její graf
- ur�í kvadratickou funkci, stanoví defini�ní obor a
obor hodnot, sestrojí graf kvadratické funkce
- vysv�tlí význam parametr� v p�edpisu kvadratické
funkce, ur�í intervaly monotonie a bod, v n�m�
nabývá funkce extrému
- ur�í exponenciální a logaritmickou funkci, u ka�dé
z nich stanoví defini�ní obor a obor hodnot, sestrojí
jejich grafy
- vysv�tlí význam základu v p�edpisech obou funkcí,
monotonie
- u�ívá pojm� úhel, stup�ová míra, oblouková míra
- definuje goniometrické funkce v pravoúhlém
trojúhelníku
- definuje goniometrické funkce v intervalu <0; 360
>, resp. <- 90 ; 90> �i <0; 180 > , u ka�dé z nich
ur�í defini�ní obor a obor hodnot, sestrojí graf
- u�ívá vlastností goniometrických funkcí, ur�í
intervaly monotonie, p�ípadn� body, v nich� nabývá
funkce extrému
- ur�í hodnoty goniometrických funkcí pro tabulkové
hodnoty úhl�

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

2
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- základní planimetrické pojmy
- polohové a metrické vztahy mezi objekty
v rovin�
- mno�iny bod� dané vlastnosti
- trojúhelník - základní pojmy, popis
trojúhelníku
- pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova v�ta,
Euklidovy v�ty, trigonometrie pravoúhlého
trojúheníku
- obecný trojúhelník - trigonometrie, v�ta
sinová a cosinová
- základní �ty�úhelníky a pravidelné
mnohoúhelníky - popis, vlastnosti, výpo�et
obvodu a obsahu
- kruh a kru�nice - popis, vlastnosti,
výpo�et obvodu a obsahu
- slovní úlohy
- shodná zobrazení (soum�rnosti,
posunutí, oto�ení)

2Planimetrie (SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ)T5B2 - správn� u�ívá planimetrické pojmy
- u�ívá s porozum�ním polohové a metrické vztahy
mezi geometrickými útvary v rovin�
- ur�í objekty v trojúhelníku, znázorní je a správn�
u�ívá jejich základních vlastností, pojm� u�ívá s
porozum�ním
- p�i �e�ení úloh argumentuje s vyu�itím poznatk�
v�t o shodnosti a podobnosti trojúhelník�
- aplikuje poznatky o trojúhelnících (obvod, obsah,
velikost vý�ky, Pythagorova v�ta, poznatky o
t��nicích a t��i�ti, Euklidovy v�ty) v úlohách po�etní
geometrie
- �e�í praktické úlohy s u�itím trigonometrie
pravoúhlého trojúhelníku a obecného trojúhelníku
(sinová v�ta, kosinová v�ta, obsah trojúhelníku
ur�eného sus)
- rozli�í základní druhy �ty�úhelník�, popí�e a
správn� u�ívá jejich vlastnosti
- u�ívá s porozum�ním poznatky o �ty�úhelníku
(obvod, obsah, vlastnosti úhlop�í�ek a kru�nice
opsané nebo vepsané) v úlohách po�etní geometrie
- pojmenuje, znázorní a správn� u�ívá základní
pojmy týkající se kru�nice a kruhu, popí�e a u�ívá
jejich vlastnosti, vypo�ítá obvod a obsah
- popí�e a ur�í shodná zobrazení (soum�rnosti,
posunutí, oto�ení) a u�ívá jejich vlastnosti

- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- aplikovat znalosti o základních tvarech
p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i
prostoru
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

3

- charakteristika základních t�les
- výpo�et povrch� a objem�
- slovní úlohy

2Stereometrie (SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ)T6 - charakterizuje jednotlivá t�lesa, vypo�ítá jejich
objem a povrch (krychle, kvádr, hranol, jehlan,
rota�ní válec, rota�ní ku�el, komolý jehlan a ku�el,
koule a její �ásti)
- vyu�ívá poznatk� o t�lesech v praktických úlohách
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- aplikovat znalosti o základních tvarech
p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i
prostoru
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

3

- posloupnost jako funkce
- ur�ení posloupnosti - vzorec pro n-tý �len,
rekurentní vzorec
- aritmetická posloupnost - diference
- geometrická posloupnost - kvocient
- slovní úlohy
- základní pojmy finan�ní matematiky
- vyu�ití posloupností pro �e�ení úloh z
finan�ní matematiky

2Posloupnosti a finan�ní matematika (SOUHRNNÉ
OPAKOVÁNÍ)

T7 - aplikuje znalosti o funkcích p�i úvahách o
posloupnostech a p�i �e�ení úloh o posloupnostech
- ur�í posloupnost vzorcem pro n-tý �len, rekurentní
vzorec, graficky, vý�tem prvk�
- u�ívá základní vzorce pro aritmetickou a
geometrickou posloupnost
- u�ívá poznatk� o aritmetické a geometrické
posloupnosti p�i �e�ení úloh v reálných situacích
- vyu�ívá poznatk� o posloupnostech p�i �e�ení
finan�ní matematiky v reálných situacích
- �e�í úlohy finan�ní matematiky
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- provád�t reálný odhad výsledku p�i �e�ení dané
úlohy
,- nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i
�e�ení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat
a správn� vyu�ít pro dané �e�ení
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

2
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Kompetence
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Dist.

Denní

- po�ítání s faktoriály a kombina�ními �ísly
- základní kombinatorická pravidla sou�inu
a sou�tu
- permutace, variace, kombinace bez
opakování
- variace s opakováním
- vyu�ití v slovních úlohách
- výpo�et pravd�podobnosti náhodného jevu
- statistický soubor, jeho charakteristika
- terminologie a výpo�et - statistický
soubor, rozsah souboru, statistický znak
kvantitativní a kvalitativní, hodnota znaku,
relativní a absolutní �etnost znaku
- charakteristiky polohy a variability -
aritmetický pr�m�r, medián, modus, rozptyl
a sm�rodatná odchylka
- statistická data v grafech a tabulkách -
sestrojení grafu, tabulky, jejich vyhodnocení
- aplika�ní úlohy

2Kombinatorika, pravd�podobnost a statistika
(SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ)

T8B2 - po�ítá s faktoriály a kombina�ními �ísly
- u�ívá vztahy pro po�et variací, permutací a
kombinací bez opakování
- u�ívá poznatk� z kombinatoriky p�i �e�ení úloh v
reálných situacích
- ur�í pravd�podobnost náhodného jevu, sjednocení
a pr�niku dvou jev�
- vypo�ítá �etnost a relativní �etnost hodnoty znaku,
sestaví tabulku �etností, graficky znázorní rozd�lení
�etností
- ur�í charakteristiky polohy (aritmetický pr�m�r,
medián, modus, percentil) a variability ( rozptyl,
sm�rodatná odchylka)
- �te a vyhodnotí statistická data v tabulkách,
diagramech a grafech
- p�i �e�ení úloh ú�eln� vyu�ívá digitální technologie
a zdroje informací

- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

2

Celkem za blok B2 denní23distan�ní 20

3Opakování k maturitní zkou�ceT1B3

0

Celkem za blok B3 denní0distan�ní 3

4Celkem za ro�ník dennídistan�ní 30 30

Celkem za p�edm�t Matematika dennídistan�ní 120 120
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Preambule:

Vzd�lávání v p�edm�tu N�mecký jazyk se významn� podílí na p�íprav� �ák� na jejich pozd�j�í aktivní �ivot ve spole�nosti, tento p�edm�t p�edev�ím
rozvíjí jednotlivce v oblasti komunikace, a to jak v soukromém, tak profesním �ivot�. V této souvislosti p�ipravuje �áky také na efektivní ú�ast v p�ímé i
nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m. N�mecký jazyk zárove� rozvíjí sociokulturní znalosti o zemích dané jazykové oblasti a tím
umo��uje �ák�m pochopit roli jednotlivce jako sou�ásti odli�ných spole�enských skupin a kultur. Vede �áky k tomu, aby chápali vlastní kulturní a národní
identitu v rámci plurality a multikulturního sou�ití a aby krom� hodnot a tradic svého národa uznávali i jiné evropské a sv�tové kultury.

Obecné cíle:

U�ivo N�meckého jazyka vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze vzd�lávací oblasti Vzd�lávání a komunikace v cizím jazyce.
Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu N�mecký jazyk nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací oblasti, ale také z klí�ových a odborných kompetencí a profilu
absolventa. Obsah u�iva p�edm�tu N�mecký jazyk je rozlo�en do t�ech ro�ník�. Na konci 3. ro�níku by m�li �áci dosáhnout minimální jazykové úrovn�
A2 podle Spole�ného evropského referen�ního rámce pro jazyky. V p�ípad� dal�ího zájmu �áka o tento p�edm�t je mu umo�n�no ve 4. ro�níku vyu�ít
Seminá� n�meckého jazyka.
P�edm�t N�mecký jazyk vede k osvojení �e�ových dovedností a jazykových prost�edk� za ú�elem komunikace v osobním i profesním �ivot�. U�ivo v
p�edm�tu N�mecký jazyk obsahuje �e�ové dovednosti receptivní i produktivní, jazykové prost�edky, tematické okruhy, komunika�ní situace a jazykové
funkce, poznatky o zemích a kulturách. P�edm�t N�mecký jazyk úzce souvisí p�edev�ím s p�edm�tem �eský jazyk a literatura, podobnosti lze nalézt také
s Anglickým jazykem, dal�ími blízkými p�edm�ty jsou nap�íklad Profesní komunikace a U�ební praxe.

U�ivo je �azeno dle obtí�nosti od nejjednodu��ího po obtí�n�j�í s d�razem na pr�b��né opakování a upev�ování získaných znalostí a odborných
dovedností. Za tímto ú�elem se �áci krom� obecné slovní zásoby u�í odbornou slovní zásobu týkající se nap�. p�ípravy pokrm�, frází a rozhovor� v
restauraci �i na pracovi�ti - nap�íklad na hotelové recepci �i v cestovní kancelá�i. Odborná slovní zásoba tvo�í alespo� 15% z celkové slovní zásoby. Dále
p�edm�t N�mecký jazyk seznamuje �áky s kulturou, geografií, tradicemi a spole�enskými zvyklostmi zemí p�íslu�né jazykové oblasti.
V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
- m�li vhodnou míru sebev�domí v komunikaci v druhém cizím jazyce
- volili adekvátní komunika�ní strategie a jazykové prost�edky pro konkrétní obecná �i odborná témata
- m�li pozitivní vztah k výuce cizích jazyk� a chápali znalost cizího jazyka jako d�le�itou sou�ást osobního a profesního �ivota
- efektivn� pracovali s cizojazy�ným textem, tj. aby jej um�li zpracovat a vyt��it z n�j pot�ebné informace a aby jim slou�il zárove� i jako prost�edek ke
zkvalit�ování svých jazykových znalostí a dovedností
- chápali národní kulturu jako sou�ást kultury evropské a sv�tové (reálie týkající se geografie, jazyka, historie, gastronomie a tradic).
- byli schopni sebehodnocení

Kombinovaná forma výuky tohoto p�edm�tu zahrnuje p�ibli�n� stejný po�et prezen�ních a distan�ních hodin. Distan�ní výuka probíhá p�es e-learningové
prost�edí Moodle, kde si �áci prost�ednictvím r�zných cvi�ení prohlubují u�ivo z prezen�ní výuky.

U�ivo p�edm�tu N�mecký jazyk se sna�íme �ák�m p�edat zajímavou formou, která je stimuluje a vede k rozvoji klí�ových kompetencí. Hlavní metodou ve
výuce je metoda komunikativní s d�razem na aktivitu �áka (�ák�). Do výuky jsou za�azeny metody aktivizující, konkrétn� metody diskuzní, situa�ní a
metoda didaktických her. Dále jsou ve výuce pou�ívány r�zné formy výuky, a to p�edev�ím samostatná práce �ák� prost�ednictvím e-learningu, dále pak
výuka skupinová, práce ve dvojicích, a individualizovaná výuka (k �ák�m je p�istupováno jako k jednotlivci).  Jako u�ební pom�cku �áci pou�ívají vedle
u�ebnice také �etné vizuální a audiovizuální materiály jako nap�. obrázky, fotografie, mapy, filmy, videa, interaktivní tabule, internetové výukové programy
apod. D�le�itým aspektem výuky je také vzájemná komunikace mezi �áky a vyu�ujícím. K té slou�í mo�nosti e-learningového prost�edí Moodle,
p�edev�ím mo�nost zanechání zprávy, reakce v diskusním fóru daného p�edm�tu, p�ípadn� odevzdání zadaných prací. Mimo to je umo�n�no s
vyu�ujícím komunikovat e-mailem, telefonicky, �i osobn� na konzulta�ních hodinách daného vyu�ujícího.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu N�mecký jazyk vychází z Pravidel pro hodnocení výsledk� vzd�lávání.
�áci se hodnotí z ústního a písemného projevu, které reflektují jejich receptivní a produktivní �e�ové dovednosti, znalosti jazykových prost�edk� a
poznatky o zemích p�íslu�né jazykové oblasti. Toto hodnocení probíhá u kombinovaného studia v�t�inou v rámci písemného pololetního testu, zárove� je
také ov�em zohled�ována pr�b��ná práce �ák� v prost�edí Moodle a úrove� kvality zpracování zadaných úkol�. P�i hodnocení jsou �áci s SPU
hodnoceni specificky dle doporu�ení pedagogicko-psychologické poradny.

P�i hodnocení �ák� se nejvíce oce�uje:
�-rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
�-fonetické aspekty projevu (u ústního zkou�ení)
�-ú�elnost
�-stylistické aspekty projevu (u samostatného písemného projevu)
�-pe�livost a v�cná správnost p�i pln�ní zadaných úkol�

Hodnocení:

P�edm�t N�mecký jazyk rozvíjí p�edev�ím kompetence komunikativní. Mezi dal�í rozvíjené kompetence pak pat�í také kompetence k celo�ivotnímu
u�ení, kompetence personální a sociální a také n�které z kompetencí ob�anských.
Jak ji� bylo uvedeno, st��ejními klí�ovými kompetencemi jsou v rámci výuky N�meckého jazyka kompetence komunikativní. Jedná se p�edev�ím o to,
aby se �áci nau�ili:
�-vyjad�ovat p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn� se prezentovat - �áci by se m�li nau�it

komunikovat v b��ných v�ednodenních situacích
�-formulovat své my�lenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn� - �áci by m�li být schopni se vyjád�it v b��ných

tématech, jako nap�íklad popsat sv�j zdravotní stav, vyjád�it pocity a názor k ur�itému tématu, popsat svou dovolenou, po�así, hovo�it o své rodin� a
jejich �lenech, popsat své koní�ky apod.
�-dodr�ovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
�-zvládat komunikaci nejmén� v jednom cizím jazyce p�i b��né komunikaci v cizojazy�ném prost�edí
�-vyu�ívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (nap�. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodu��ím odborném

textu) - �áci aktivn� i pasivn� pou�ívají odbornou slovní zásobu, dodr�ují odpovídající jazykové normy a odbornou terminologii - �áci vytvo�í jídelní a
nápojový lístek, popí�ou vybavení restaurace a kuchyn�, pracovní pozice v restauraci, vytvo�í objednávku jídla, hovo�í o zdravé strav�, zdravém �ivotním
stylu, pou�ívají odbornou slovní zásobu z oblasti hotelu, cestovní kancelá�e atd.
�-chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní i pracovní uplatn�ní, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celo�ivotním u�ení

(�ák by si m�l být nap�. schopen napsat sv�j �ivotopis, p�ípadn� také motiva�ní dopis)
Dal�í nedílnou sou�ástí výuky p�edm�tu N�mecký jazyk tvo�í klí�ové kompetence k celo�ivotnímu u�ení, kdy volbou zajímavých forem a metod výuky se
sna�í u�itel u �ák� vytvo�it pozitivní vztah k u�ení nejen aktuálnímu, ale p�edev�ím tomu celo�ivotnímu, aby �áci byli schopni p�ekonávat p�eká�ky a byli
vytrvalí v zájmu úsp��nosti u�ení. Dále pak si mají �áci vytvo�it schopnost získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednost, vyhledávat a
vyu�ívat dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a podporu. P�i pravidelném hodnocení �áci sledují a hodnotí pokrok p�i dosahování cíl� svého
u�ení, a zárove� p�ijímají hodnocení výsledk� svého u�ení i od jiných lidí (spolu�ák�, u�itele).
S vý�e uvedenými kompetencemi úzce souvisí také Kompetence k �e�ení problém�, díky jejich� nabytí by m�li �áci být schopni porozum�t zadání úkolu
nebo ur�it jádro problému a navrhnout zp�sob �e�ení a zárove� mo�né pozitivní i negativní dopady.
Klí�ové kompetence Personální a sociální vedou �áky k tomu, aby byli schopni nekonfliktního sou�ití s druhými lidmi, nepodléhali p�edsudk�m a
stereotyp�m (to se týká zvlá�t� pak témat ze sociokulturní oblasti studovaného jazyka). Dále pak vede u�itel �áky k tomu, aby dokázali spolupracovat s
ostatními lidmi odpov�dn� se podíleli na realizaci r�zných spole�ných �inností Jednou z d�le�itých kompetencí je také mít odpov�dný vztah ke svému

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:
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ostatními lidmi, odpov�dn� se podíleli na realizaci r�zných spole�ných �inností. Jednou z d�le�itých kompetencí je také mít odpov�dný vztah ke svému
zdraví, pe�ovat o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí - tato kompetence je aplikována p�ímo v
tématu Pé�e o t�lo a zdraví.
Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí - tyto kompetence jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé výuky n�meckého jazyka, �áci se v�echny t�i roky
postupn� seznamují s kulturami zemí p�íslu�né jazykové oblasti, u�í se uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy r�zných nábo�enských nebo etnických
skupin a pot�ebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním sou�ití, zajímat se o politické a spole�enské d�ní u nás i ve sv�t� a být schopni kriticky
p�istupovat k realit� a vá�it si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních sv�tových civilizací.

Vzd�lávací obsah p�edm�tu N�mecký jazyk je propojen se vzd�lávacími obsahy n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�, jako jsou nap�íklad �eský
jazyk a literatura, Anglický jazyk, Základy p�írodních v�d �i Ob�anská nauka.  Znalosti dvou prvn� zmín�ných vyu�ijí �áci zejména k osvojení
gramatických a stylistických jev� a ke kultu�e ústního projevu. S literární a kulturní výchovou a také s Ob�anskou naukou souvisí jakákoliv �ást výuky, kde
jsou zahrnuty poznatky o zemích studovaného jazyka. Se Základy p�írodních v�d pak souvisí nap�íklad téma Pé�e o t�lo a zdraví. Témata zabývající se
cestováním lze pak vhodn� propojit s p�edm�tem Cestovní ruch na oboru Hotelnictví, resp. Zem�pis cestovního ruchu na oboru Cestovní ruch.
Krom� mezip�edm�tových vztah� jsou v rámci výuky N�meckého jazyka realizována také n�která pr��ezová témata, zejména pak Ob�an v demokratické
spole�nosti, v rámci n�ho� jsou realizovaná nejvíce tato díl�í témata: Osobnost a její rozvoj, komunikace, vyjednávání, �e�ení konflikt� - �áci jsou ve
výuce vedeni k tomu, aby chápali d�le�itost znalosti N�meckého jazyka v osobním i profesním �ivot� a dovedli komunikovat p�edev�ím ústní formou. Za
tímto ú�elem vedou �áci v hodinách diskuze, rozhovory a samostatné ústní projevy na témata ka�dodenního �ivota. Dále �áci procvi�ují situace, ve
kterých vyjednávají s ostatními lidmi a to jak ve skupinách, tak ve dvojicích. Vyjednávání je sou�ástí v�ech diskuzí v hodinách, p�i�em� se �áci u�í vyjád�it
sv�j vlastní názor, respektovat názory ostatních a dojít ke spole�nému �e�ení. U práce ve dvojicích se jedná p�edev�ím o nácvik jednotlivých dialogických
situací, jako nap�íklad domluvení sch�zky, party �i spole�né dovolené.
Dal�í dv� spolu úzce související podtémata v rámci pr��ezového tématu Ob�an v demokratické spole�nosti, která jsou hojn� implementována do výuky
N�meckého jazyka, jsou kultura a soudobý sv�t -  s prvn� jmenovaným úzce souvisí postupné nabývání n�kterých základních informací o zemích
p�íslu�né jazykové oblasti, kde si �áci pomocí text� �i videí osvojují poznatky o n�mecky mluvících zemích. Na základ� t�chto znalostí jsou vedeni k
tomu, aby si v rámci plurality a multikulturního sou�ití uv�domili vlastní kulturní, národní a osobní identitu a zárove� tolerovali kultury odli�né.
Mezi dal�í realizovaná pr��ezová témata (i kdy� ve srovnání s prvn� jmenovaným spí�e okrajov�) pat�í �lov�k a �ivotní prost�edí (v rámci n�ho� se jím
p�edm�t N�mecký jazyk zabývá nap�íklad ve svém tématu Pé�e o t�lo a zdraví) a �lov�k a sv�t práce (toto p�ichází na �adu p�i tématech jako jsou
vzd�lání a zam�stnání).

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:

2018_Ko_S_H4,CR,GA_Nj2_1



Hodin

65-41-L/01 GastronomieN�mecký jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 1 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh: Úvod do jazyka + osobní
údaje:
- p�ivítání a rozlou�ení se
- sd�lení d�le�itých informací o sob�
- získávání a p�edávání informací o
ostatních
- po�ítání od 1 do 1000

Jazykové prost�edky:
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
- grafická podoba jazyka a pravopis
- n�mecká abeceda
- �íslovky 1 - 1000
- osobní zájmena
- �asování pravidelných sloves v
p�ítomném �ase
- �asování slovesa sein v p�ítomném �ase
- tvo�ení jednoduchých v�t x otázek
(zji�	ovacích x dopl�ovacích)

�e�ové dovednosti:
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky

4

�eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika

Úvod do jazyka + osobní údajeT1B1 - rozli�uje základní zvukové prost�edky n�meckého
jazyka
- vyslovuje a �te nahlas foneticky správn�
jednoduché texty
- pozdraví, p�edstaví se a doká�e získat základní
informace o ostatních
- po�ítá od 1 do 1000
- doká�e vy�asovat pravidelná slovesa v p�ítomném
�ase a sloveso sein
- získává a sd�luje informace
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení

4

- osobnost a její rozvoj
,- komunikace

Tematický okruh: Lidé a jejich
charakteristika, volný �as:
- sd�lování údaj� o jiných osobách (v�k,
zam�stnání, koní�ky)
- pojmenování �len� rodiny
- komunika�ní situace: získávání a
p�edávání informací
- jazykové funkce: obraty p�i zahájení a
ukon�ení rozhovoru

Jazykové prost�edky:
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba):
- p�ítomný �as slovesa haben
- sklo�ování podstatných jmen se �lenem
ur�itým a neur�itým v jednotném �ísle
- zápor (nein, nicht, kein)
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová =
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky
- jednoduchý p�eklad

Odborná slovní zásoba a fráze:
- seznámení s odbornou slovní zásobou

4

�eský jazyk a literatura

Mezilidské vztahy, volný �asT2 - sd�luje informace o ostatních osobách, v�etn� své
rodiny
- pojmenuje jednotlivé �leny rodiny, doká�e popsat
vztahy v rodin�
- sd�lí, jaké jsou jeho zájmy a co se mu líbí
- doká�e sklo�ovat podstatná jména
- vy�asuje sloveso haben
- doká�e vytvo�it oznamovací v�tu v záporu
- odhaduje význam neznámých výraz� podle
kontextu a zp�sobu tvo�ení
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních rozhovorech

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- mít odpov�dný postoj k vlastní profesní
budoucnosti, a tedy i vzd�lávání, uv�domovat si
význam celo�ivotního u�ení a být p�ipraveni
p�izp�sobovat se m�nícím se pracovním
podmínkám
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

4

- osobnost a její rozvoj
,- komunikace
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh: Volný �as, ka�dodenní
�ivot, slu�by:
- volno�asové aktivity, ka�dodenní �ivot -
slu�by
- komunika�ní situace: získání a p�edání
informací, vy�ízení vzkazu
- jazykové funkce: obraty p�i zahájení a
ukon�ení rozhovoru, vyjád�ení prosby,
díku, radosti

Jazykové prost�edky:
- grafická podoba jazyka a pravopis
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba):
- p�edlo�ky s 3. pádem
- p�edlo�ky se 4. pádem
- sklo�ování osobních zájmen

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová =
poslech s porozm�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková =
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky
- jednoduchý p�eklad
- interakce ústní

Poznatky o zemích:
- informace ze sociokulturního prost�edí v
kontextu znalostí o �eské republice

Odborná slovní zásoba

5

Profesní komunikace
Ob�anská nauka

Volný �as, ka�dodenní �ivot, slu�byT3B1 - pojmenuje �innosti ve svém volném �ase a vypráví
o nich
- vyjmenuje p�edlo�ky s 3., resp. se 4. pádem
- doká�e sklo�ovat osobní zájmena
- odhaduje význam neznámých výraz� podle
kontextu a zp�sobu tvo�ení
- sd�lí a zd�vodní sv�j názor
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech
- dodr�uje základní pravopisné normy v písemném
projevu, opravuje chyby
- pou�ívá stylisticky vhodné obraty umo��ující
nekonfliktní vztahy a komunikaci (nap�íklad p�i
nakupováná)
- uplat�uje v komunikaci vhodn� vybraná
sociolokulturní specifika daných zemí

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí

5

- komunikace
,- �e�ení konflikt�
,- tolerance
,- vyjednávání

Celkem za blok B1 denní13distan�ní 13
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický celek: Jídlo a nápoje, zábava:
- názvy potravin a hotových jídel
- stravovací návyky
- objednávka v restauraci
- komunika�ní situace: získávání a
p�edávání informací, nap�. objednávka
slu�by
- jazykové funkce: obraty p�i zahájení a
ukon�ení rozhovoru, vyjád�ení �ádosti,
radosti
- zem� dané jazykové oblasti

Jazykové prost�edky:
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba):
- p�ivlast�ovací zájmena a jejich sklo�ování
- �asování sloves se zm�nou kmene v
p�ítomném �ase
- ur�ování �asu
- grafická podoba jazyka a pravopis
- slovní zásoba a její tvo�ení

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost zraková =
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky
(rozhovor v restauraci)
- interakce ústní
- interakce písemná

Poznatky o zemích:
- vybrané poznatky v�eobecného i
odborného charakteru k poznání zem�
(zemí) p�íslu�né jazykové oblasti, kultury,
tradic a spole�enských zvyklostí
- informace ze sociolkulturního prost�edí v
kontextu znalostí o �eské republice

Odborná slovní zásoba

5

Profesní komunikace
U�ební praxe

Jídlo a nápoje, zábavaT1B2 - pojmenuje názvy potravin a hotových jídel a
vyjád�í, �emu dává p�ednost
- vypráví o stravovacích návycích svých i své rodiny
a vyjad�uje na n� sv�j názor
- doká�e si objednat a zaplatit v restauraci
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- �asuje slovesa se zm�nou kmene v p�ítomném
�ase
- sklo�uje a v praxi pou�ívá p�ivlast�ovací zájmena
- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo
fakta týkající se studovaného oboru
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopakování sd�lené
informace, pokud nezachytí p�esn� význam sd�lení
- pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého studijního oboru
- domluví se v b��ných situacích; získá i poskytne
informace

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

5

- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
,- kultura
,- svoboda
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh: Opakování:
- opakování v�ech tematických celk� 1.
ro�níku

Jazykové prost�edky:
- slovní zásoba a její tvo�ení
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba)
- grafická podoba jazyka a pravopis

�e�ové dovednosti:
- jednoduchý p�eklad
- receptivní �e�ová dovednost zraková =
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky

Odborná slovní zásoba

2Opakování 1. ro�níkuT2B2 - rozpozná význam obecných sd�lení a hlá�ení
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im��ené
texty, orientuje se v textu
- pronese jednodu�e zformulovaný monolog p�ed
publikem
- p�elo�í text a pou�ívá slovníky i elektronické
- zapojí se do hovoru bez p�ípravy

- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí

2- komunikace
,- osobnost a její rozvoj
,- kultura
,- nutnost celo�ivotního u�ení,

Celkem za blok B2 denní7distan�ní 7

1Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 20
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh: Opakování 1. ro�níku
- komunika�ní situace: získávání a
p�edávání informací
- jazykové funkce: obraty p�i zahájení a
ukon�ení rozhovoru

Jazykové prost�edky:
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
- slovní zásoba a její tvo�ení
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba)
- grafická podoba jazyka a pravopis

�e�ové dovednosti:
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky

Odborná slovní zásoba:
- opakování odborné slovní zásoby

2Opakování 1. ro�níkuT1B1 - si p�ipomene u�ivo 1. ro�níku tak, aby byl schopen
komunikovat v daném cizím jazyce
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í a d�le�ité
informace
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech
- vyplní jednoduchý neznámý formulá�

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

2- osobnost a její rozvoj
,- komunikace

Tematický okruh: D�m a domov:
- popis domu a jeho interiéru
- poloha bytu/domu
- bydlení na venkov� x ve m�st�

Jazykové prost�edky:
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
- slovní zásoba a její tvo�ení)
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba):
- mno�né �íslo podstatných jmen a jeho
sklo�ování
- p�edlo�ky se 3. a 4. pádem
- p�ítomný sloves vá�ících se k popisu
polohy (liegen, stehen x legen, stellen)
- vazba es gibt

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová =
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková =
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky

Poznatky o zemích:
- informace ze sociokulturního prost�edí v
kontextu znalostí o �eské republice

5

�eský jazyk a literatura

D�m a domovT2 - popisuje sv�j domov a jeho sou�ásti
- definuje typ bydlení, polohu svého domova a jeho
vybavení
- doká�e s nápomocí (nap�íklad slovníku) vytvo�it
mno�né �íslo podstatných jmen
- správn� pou�ívá vazbu es gibt
- vhodn� umis	uje p�edlo�ky se 3. a 4. pádem
- uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v jazyce
- vyjad�uje se ústn� i písemn� k témat�m osobního
�ivota a k témat�m z oblasti zam��ení studijního
oboru
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech
- vyjád�í písemn� sv�j názor na text

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�

5

- komunikace
,- kultura
,- tolerance
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�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh: Jídlo a nápoje,
nakupování:
- p�íprava oslavy
- nakupování (v�etn� oble�ení a barev)
- rozhovory na jednoduchá témata
- komunika�ní situace: získávání a
p�edávání informací, nap�. sjednání
sch�zky, vy�ízení vzkazu
- jazykové funkce: obraty p�i zahájení a
ukon�ení rozhovoru, vyjád�ení �ádosti,
pozvání, odmítnutí

Jazykové prost�edky:
- slovní zásoba a její tvo�ení
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba):
- sklo�ování zájmen dieser/jeder (alle)
- �asování zp�sobových sloves a slovesa
wissen
- ozna�ení míry, hmotnosti a mno�ství po
�íslovkách
- grafická podoba jazyka a pravopis

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová =
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky
- interakce písemná

Poznatky o zemích:
- informace ze sociokulturního prost�edí v
kontextu znalostí o �eské republice

Odborná slovní zásoba

5

�eský jazyk a literatura
U�ební praxe
Profesní komunikace

Jídlo a nápoje, nakupováníT3B1 - doká�e si sepsat seznam na nákup
- pojmenuje základní druhy potravin, v�etn� nápoj�,
ovoce a zeleniny
- vyjmenuje základní druhy oble�ení a barev
- sd�lí a zd�vodní sv�j názor
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b��ných,
p�edvídatelných situacích
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tematických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib
- pou�ívá stylisticky vhodné obraty umo��ující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
- zaznamená vzkazy volajících
- po�adá o up�esn�ní nebo zopakování sd�lené
informace, pokud nezachytí p�esn� význam sd�lení
- rozpozná význam obecných sd�lení a hlá�ení

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí

5

- komunikace
,- vyjednávání
,- kultura

Celkem za blok B1 denní12distan�ní 12



Hodin

65-41-L/01 GastronomieN�mecký jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh: Ka�dodenní �ivot,
vzd�lávání:
- ur�ování �asu, denní doby a jiných
�asových údaj�
- pojmenování �inností v ka�dodenním
�ivot�
- vypráv�ní o svém dnu
- popis pr�b�hu dne jiných osob

Jazykové prost�edky:
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
- slovní zásoba (pou�ití früh x bald) a její
tvo�ení
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba):
- slovesa s neodlu�itelnými a odlu�itelnými
p�edponami
- zvratná slovesa a jejich �asování

�e�ové dovednosti:
- produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky
- interaktce ústní

Poznatky o zemích:
- informace ze sociolkulturního prost�edí v
kontextu znalostí o �eské republice

Odborná slovní zásoba

6

�eský jazyk a literatura
Anglický jazyk

Ka�dodenní �ivot, vzd�láváníT1B2 - doká�e se zeptat na otázku: Kolik je hodin? a
odpov�d�t na ni v r�zných denních dobách
- doká�e pojmenovat r�zné �asové údaje (dny v
týdnu, m�síce, ro�ní obdob apod.)
- pojmenuje �innosti ve svém ka�dodenním �ivot� a
vypráví o nich, popisuje pr�b�h dne i jiných osob
- rozli�uje mezi früh a bald
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky, popí�e své
pocity
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tematických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib
- domluví se v b��ných situacích; získá i poskytne
informace
- pou�ívá stylisticky vhodné obraty umo��ující
nekonflitktní vztahy a komunikaci
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích,
p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu

6

- osobnost a její rozvoj
,- komunikace
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny

Tematický okruh: Opakování 2. ro�níku:
- opakování v�ech tematických okruh� 2.
ro�níku

Jazykové prost�edky:
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
- slovní zásoba a její tvo�ení
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba)
- grafická podoba jazyka a pravopis

�e�ové dovednosti:
- jednoduchý p�eklad
- interaktivní �e�ové dovednosti = st�ídání
receptivních a produktivních �inností

2Opakování 2. ro�níkuT2 - si zopakuje v�echny tematické celky 2. ro�níku
- odhaduje význam neznámých výraz� podle
kontextu a zp�sobu tvo�ení
- nalezne v promluv� hlavní a vedle�jí my�lenky a
d�le�ité informace
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky, popí�e své
pocity
- sd�lí a zd�vodní sv�j názor
- vy�e�í v�t�inu b��ných denních situací, které se
mohou odehrát v cizojazy�ném prost�edí
- uplat�uje r�zné techniky �tení textu
- uplat�uje v komunikaci vhodn� vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení

2- nutnost celo�ivotního u�ení,
,- osobnost a její rozvoj
,- komunikace

Celkem za blok B2 denní8distan�ní 8

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 20



Hodin

65-41-L/01 GastronomieN�mecký jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh: Opakování 2. ro�níku:
- komunika�ní situace: získávání a
p�edávání informací
- jazykové funkce: obraty p�i zahájení a
ukon�ení rozhovoru

Jazykové prost�edky:
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba)

�e�ové dovednosti:
- interakce ústní
- interakce písemná

Odborná slovní zásoba

1Opakování 2. ro�níkuT1B1 - si zopakuje tematické celky 2. ro�níku
- zapojí se do hovoru bez p�ípravy
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech
- vyplní jednoduchý neznámý formulá�

- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní i
pracovní uplatn�ní, být motivováni k prohlubování
svých jazykových dovedností v celo�ivotním u�ení
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu

1- osobnost a její rozvoj
,- nutnost celo�ivotního u�ení,

Tematický okruh: Cestování, po�así:
- n�která zem�pisná jména (v�etn� t�ch
týkající se tematického okruhu �eská
republika)
- vyjád�ení názoru na téma dovolená
- po�así a jeho prom�ny
- popis cesty
- komunika�ní situace: získávání a
p�edávání informací, nap�. objednávka
slu�by
- jazykové funkce: vyjád�ení �ádosti,
prosby, radosti, zklamání, nad�je

Jazykové prost�edky:
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
- slovní zásoba a její tvo�ení
- gramatika:
- stup�ování p�ídavných jmen a p�íslovcí
- p�edlo�ky se zem�pisnými údaji
- spojky

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová =
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková =
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- jednoduchý p�eklad
- produktivní �e�ová dovednost písemná =
zpracování textu v podob� reprodukce,
osnovy, výpsk�, anotací apod.

Poznatky o zemích:
- vybrané poznatky v�eobecného i
odborného charakteru k poznání zemí
p�íslu�né jazykové oblasti, kultury, um�ní a
literatury, tradic a spole�enských zvyklostí

5

Cestovní ruch (H)
Zem�pis cestovního ruchu (CR)

Cestování, po�asíT2 - popisuje, jakému zp�sobu a form� trávení
prázdnin dává p�ednost
- povídá si na téma po�así
- odhaduje význam neznámých výraz� podle
kontextu a zp�sobu tvo�ení
- zaznamená písemn� podstatné my�lenky a
informace z textu, zformuluje vlastní my�lenky a
vytvo�í text o událostech a zá�itcích v podob�
popisu, sd�lení, vypráv�ní, dopisu a odpov�di na
dopis
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- ov��í si i sd�lí získané informace písemn�
- prokazuje faktické znalosti p�edev�ím o
geografických, demografických, hospodá�ských,
politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové
oblasti v�etn� vybraných poznatk� studijního oboru,
a to i z jiných vyu�ovacích p�edm�t�, a uplat�uje je
také v porovnání s reáliemi mate�ské zem�

- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky

5

- komunikace
,- vyjednávání
,- kultura
,- soudobý sv�t
,- tolerance

Celkem za blok B1 denní6distan�ní 6



Hodin

65-41-L/01 GastronomieN�mecký jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh: Vzd�lávání, zam�stnání:
- �ivotopis
- vysn�ná povolání v d�tství x nyní
- pracovní �innost jednotlivých zam�stnání
- pracovní pohovor
- komunika�ní situace: získávání a
p�edávání informací, nap�. sjednání sch�zky
- jazykové funkce: obraty p�i zahájení a
ukon�ení rozhovoru

Jazykové prost�edky:
- grafická podoba jazyka a pravopis
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba)

�e�ové dovednosti:
produktivní �e�ová dovednost ústní =
mluvení zam��ené situa�n� i tematicky
- interakce ústní
- jednoduchý p�eklad

Poznatky o zemích

Odborná slovní zásoba

8

�eský jazyk a literatura

Vzd�lávání, zam�stnáníT1B2 - popí�e svá vysn�ná povolání v d�tství a te� a sv�j
názor od�vodní
- p�i pohovorech, na které je p�ipraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- porozumí �kolním a pracovním pokyn�m
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché a frekventované situace týkající se
pracovní �innosti
- pochopí zp�sob tvo�ení dvou základních minulých
�as� v n�meckém jazyka a pou�ívá je v b��ných
komunika�ních situacích
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích,
p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek
- zapojí se do odborné debaty nebo argumentace,
týká - li se známého tématu

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání
,- stanovovat si cíle a priority podle svých
osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a �ivotních podmínek
,- reagovat adekvátn� na hodnocení svého
vystupování a zp�sobu jednání ze strany jiných
lidí, p�ijímat radu i kritiku

8

- osobnost a její rozvoj
,- komunikace
,- vyjednávání
,- návaznosti jednotlivých druh� vzd�lávání po absolvování st�ední
�koly
,- nutnost celo�ivotního u�ení,
,- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce
,- psaní profesních �ivotopis�

Tematický okruh: Pé�e o t�lo a zdraví:
- názvy �ástí t�la
- zdravotní stav a jeho popis
- názvy b��ných nemocí, jejich popis a
délka jejich trvání
- komunika�ní situace: získávání a
p�edávání informací, nap�. objednávka
slu�by
- jazykové funkce: obraty p�i zahájení a
ukon�ení rozhovoru, vyjád�ení radosti,
zklamání, nad�je

Jazykové prost�edky:
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba):
- 1. budoucí �as
- n�které spojky vedlej�ích v�t

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová =
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- interakce ústní
- jednoduchý p�eklad

Poznatky o zemích:
- informace ze sociokulturního prost�edí v
kontextu znalostí o �eské republice

4

�eský jazyk a literatura
Základy p�írodních v�d

Pé�e o t�lo a zdravíT2 - popisuje jednotlivé �ásti lidského t�la
- sd�luje, jak se cítí, a ptá se také na zdravotní stav
druhého
- doká�e popsat n�které b��né nemoci
- po�ívá aktivn� budoucí �as a pochopí slovosled ve
v�tách vedlej�ích, co� pak aplikuje v jednoduchých
v�tách
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- odhaduje význam neznámých výraz� podle
kontextu a zp�sobu tvo�ení
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im��ené
texty, orientuje se v textu

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si
odpov�dnost za vlastní �ivot a spoluodpov�dnost
p�i zabezpe�ování ochrany �ivota a zdraví
ostatních
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí

4

- vliv prost�edí na lidské zdraví
,- komunikace
,- svoboda
,- odpov�dnost



Hodin

65-41-L/01 GastronomieN�mecký jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh: Opakování 3. ro�níku:
- opakování v�ech tematických okruh� 3.
ro�níku
- tematické okruhy dané zam��ením
studijního oboru

Jazykové prost�edky:
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
- slovní zásoba a její tvo�ení
- gramatika (tvarosloví a v�tná skladba)
- grafická podoba jazyka a pravopis

�e�ové dovednosti:
- interaktivní �e�ové dovednosti = st�ídání
receptivních a produktivních �inností

Poznatky o zemích.
- vybrané poznatky v�eobecného i
odborného charakteru k poznání zemí
p�íslu�né jazykové oblasti, kultury, um�ní a
literatury, tradic a spole�enských zvyklostí

Odborná slovní zásoba

2Opakování 3. ro�níkuT3B2 - rozumí p�im��eným souvislým projev�m a
diskusím rodilých mluv�ích proná�eným ve
standardním hovorovém tempu
- p�ednese p�ipravenou prezentaci ze svého oboru a
reaguje na jednoduché dotazy publika
- doká�e experimentovat, zkou�et a hledat zp�soby
vyjád�ení srozumitelné pro poslucha�e
- vy�e�í v�t�inu b��ných denních situací, které se
mohou odehrát v cizojazy�ném prost�edí
- vyslovuje srozumiteln� co nejblí�e p�irozené
výslovnosti, rozli�uje základní zvukové prost�edky
daného jazyka a koriguje odli�nosti zvukové podoby
jazyka
- uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v jazyce
- uplat�uje v komunikaci vhodn� vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

2- osobnost a její rozvoj
,- komunikace
,- kultura

Celkem za blok B2 denní14distan�ní 14

3Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 20

Celkem za p�edm�t N�mecký jazyk/druhý dennídistan�ní 60 60
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Preambule:

Vyu�ovací p�edm�t Ob�anská nauka se sna�í sm��ovat p�edev�ím k pozitivnímu ovliv�ování hodnotové orientace �ák�. Cílem tohoto p�edm�tu je, aby se
�áci stali slu�nými a o aktuální politické i ob�anské d�ní se zajímajícími jedinci. Dostate�né penzum informací, které �áci nabydou b�hem výuky
Ob�anské nauky, by m�lo poslou�it k tomu, aby se stali aktivními ob�any svého demokratického státu. �áci by se m�li nau�it jednat uvá�liv� a být
zodpov�dní, a to nejen pro sv�j vlastní prosp�ch, ale tento pocit by m�li cítit také ve vztahu k ve�ejnému zájmu a p�edev�ím ke své ob�anské komunit�.
Spole�n� s p�edm�tem D�jepis by  m�la Ob�anská nauka kultivovat také historické v�domí �áka, co� vede zárove� k hlub�ímu porozum�ní sou�asnosti.
Dal�í d�le�itou vlastností, kterou Ob�anská nauka u �ák� rozvíjí, je schopnost uv�domovat si vlastní identitu, nep�ijímat jakýmkoliv zp�sobem
zprost�edkované informace automaticky, nýbr� kriticky myslet a nenechat se manipulovat. Tento p�edm�t dále pozitivn� ovliv�uje samostatné
rozhodování �ák� a p�ispívá k jejich celkovému intelektuálnímu rozvoji. �áci se zde také u�í porozum�t a pochopit spole�nost a sv�t, jeho� jsou sou�ástí,
a zárove� se orientují ve významných okolnostech spole�enského �ivota.

Obecné cíle:

Vyu�ovací p�edm�t Ob�anská nauka vychází z po�adavk� vzd�lávací oblasti a obsahového okruhu Spole�enskov�dní vzd�lávání v Rámcovém
vzd�lávacím programu obor� Hotelnictví a Cestovní ruch.
Obsahem u�iva Ob�anské nauky se �áci zabývají v pr�b�hu prvního ro�níku svého studia. Zcela v úvodu výuky se �áci nau�í chápat �lov�ka jako
individuální lidskou osobnost, zabývají se vývojem �lov�ka a jeho socializací, tedy postupným za�le�ováním �lov�ka do spole�nosti. Dal�í �ást u�iva se
nese v duchu základ� sociologie - �áci pochopí, �e je d�le�ité vnímat �lov�ka jako sou�ást spole�nosti, jednotlivých sociálních útvar� a sociálních skupin.
Diskutují pak o nejd�le�it�j�í sociální skupin� pro �ivot �lov�ka, tj. rodiny, a o tom, pro� je dnes rodina v krizi a jaké má tato skute�nost p�í�iny. V této
souvislosti jsou �áci schopni navrhnout i finan�ní rozpo�et rodiny, orientují se v základních finan�ních produktech, které nám jednotlivé bankovní i
nebankovní instituce nabízejí a navrhují, jak �e�it p�ebytkový �i schodkový rozpo�et domácnosti. �áci dále definují majoritu a minoritu, popí�ou strukturu
sou�asné �eské spole�nosti a pojmenují n�které její aktuální problémy. Jeliko� je nedílnou sou�ástí spole�nosti její kultura, která je utvá�ena také na
základ� víry a nábo�enství, zabývá se Ob�anská nauka smyslem víry a hodnot v �ivot� �lov�ka v�bec a také se v�nuje jednotlivým sv�tovým
nábo�enstvím. Na záv�r prvního pololetí Ob�anské nauky �áci diskutují o smyslu lidského bytí, o filozofických a etických otázkách a v�nují pozornost
vývoji p�ístup� k základním otázkám filozofie a etiky jednotlivých filozof� v historii.
Ve druhém pololetí se pak za�íná základy práva, �áci se tedy nejprve zabývají poznatky z oblasti teorie práva, kdy porozumí základním právním pojm�m,
orientují se v právních vztazích, pochopí, kdo tvo�í a jak probíhá právní ochrana ob�an� v �eské republice. Poté se zabývají jednotlivými právními
odv�tvími, p�i�em� je pozornost zam��ena zvlá�t� na ob�anské a rodinné právo a dále pak na právo trestní. U�itelé se sna�í propojovat teoretickou výuku
práva s tou praktickou - �áci si nap�íklad vytvo�í vlastní fiktivní smlouvu. V druhé �ásti pololetí se �áci v�nují tématu �lov�k jako ob�an, tedy nejprve
popí�ou stát a jeho funkce, rozli�ují mezi národem a státem, vyjmenují mo�nosti získání státního ob�anství �R, ve spojitosti s politickou mocí vysv�tlí
pojmy legitimní a legální. �áci hovo�í o významu demokracie, p�i�em� si zárove� uv�domují její úskalí a problémy, zvlá�t� pak v dne�ním sv�t�. Dále pak
rozli�ují jednotlivé slo�ky státní moci a tyto slo�ky pak konkretizují na politickém systému �eské republiky. Mo�ná nejd�le�it�j�í sou�ástí výuky politologie
je pak praktické seznámení �ák� s mo�nostmi participace ob�ana na politickém �ivot� tak, aby se naplnily cíle tohoto vyu�ovacího p�edm�tu, tedy aby se
z �áka stal aktivní informovaný ob�an. Jeliko� �eská republika není n�jakým izolovaným státem, v�nuje se Ob�anská nauka také mezinárodním vztah�m
a postavení �eské republiky v nich, zvlá�tní d�raz se pak klade na Evropskou unii a vztah �R k ní. �ák si má také uv�domit skute�nost, �e �ije v
globalizovaném sv�t�, který s sebou nese �adu globálních problém� - �ák by m�l o nich diskutovat a navrhovat mo�né zp�soby �e�ení.
V rámci mezip�edm�tových vztah� jsou poznatky získané v p�edm�tu Ob�anská nauka vyu�ívány zejména ve vyu�ovacích p�edm�tech D�jepis, �eský
jazyk a literatura a Ekonomické v�dy.
V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
�-jednali odpov�dn�, samostatn� a vyjad�ovali svoje názory na konkrétní témata Ob�anské nauky
�-komunikovali s jinými lidmi slu�n�, v souladu s morálními principy etiky, a také ve smyslu spole�ensky uznávané etikety a �ili �estn�
�-�lov�ka, který zastává jiné mín�ní (v duchu humanity a demokracie), nepova�ovali za mén�cenného, nýbr� za partnera k diskusi
�-dodr�ovali legislativu a orientovali se v zásadních právních úpravách pro sv�j ob�anský �ivot
�-cítili pot�ebu aktivn� se zapojit do ob�anského �ivota a p�ijímali tak odpov�dnost za svá rozhodnutí a jednání
�-vá�ili si demokracie a usilovali o její zachování a zdokonalování
�-up�ednost�ovali hodnoty demokratické p�ed t�mi nedemokratickými, av�ak zárove� si uv�domovali tu skute�nost, �e je na�e demokracie mladá a �e má

mnoho stinných stránek, mezi n�� pat�í nap�íklad kriminalita �i korupce
�-poznatky získávané ve �kole podrobili kritickému výb�ru a byli ochotní a schopní tvo�it si vlastní úsudek, zalo�ený na nezbytných znalostech a názorové

pluralit�
�-respektovali lidská práva a jednali v jejich duchu a dodr�ovali ono jednoduché pravidlo: "Moje právo kon�í tam, kde za�íná právo druhého"
�-pova�ovali jakéhokoliv dal�ího �lov�ka na sv�t� za sob� rovného a stejn� hodnotného jako jsou oni sami a vyvarovali se tak p�edsude�ného jednání,

které by bylo zalo�eno na xenofobii, rasismu �i nacionální, etnické, nábo�enské a jiné nesná�enlivosti
�-brali za sv�j multikulturní p�ístup k �ivotu
�-uznávali, �e lidský �ivot je vysokou hodnotou, a proto je t�eba si ho vá�it a chránit jej
�-vá�ili si hodnot lidské práce, jednali hospodárn�, odpov�dn� p�istupovali k finan�ním zále�itostem, uv�domovali si nezbytnost da�ové zát��e ob�ana,

orientovali se ve slu�bách konkrétních pen��ních ústav� a dokázali posoudit, zda práv� tyto slu�by jsou pro n� vhodné �i nikoliv
�-pochopili, co lidstvo odjak�iva p�itahuje na ví�e v n�co transcendentálního a uv�domovali si pozitiva i negativa jednotlivých nábo�enství sv�ta
�-kladli si v �ivot� praktické otázky filozofického a etického charakteru (nap�.: Co je moráln� p�ijatelné a co ji� moráln� nep�ijatelné jednání? Kde jsou

meze svobody �lov�ka? Co je smyslem mého �ivota a co se d�je po jeho konci?) a hledali na n� odpov�di jednak ve vnit�ním dialogu sami se sebou, ale
také v diskusi s jinými lidmi, nebo se inspirovali na základ� filozofických a etických p�ístup� jednotlivých filozof�, které lidstvo ovliv�ovali v pr�b�hu
historie

Kombinovaná forma výuky tohoto p�edm�tu zahrnuje p�edev�ím distan�ní hodiny, které jsou dopln�ny n�kolika prezen�ními hodinami. Na za�átku
ka�dého pololetí jsou �áci seznámeni s obsahem u�iva daného pololetí, s metodami komunikace s vyu�ujícím, s podmínkami studia, se zp�soby
hodnocení a podobn�. Distan�ní výuka pak probíhá p�es e-learningové prost�edí Moodle, kde je formou propracovaných studijních materiál� �ák�m
p�edáváno ve�keré u�ivo p�edm�tu. �áci jsou vedeni samostudiem k �e�ení zadaných úkol� a k pln�ní dal�ích studijních povinností. U�ivo Ob�anské
nauky je rozd�leno do jednotlivých blok�, kterým je p�id�len hodinový rozsah výuky.

Strategie výuky p�edm�tu Ob�anská nauka je zalo�ena na výkladovém pojetí studijních materiál�, p�i�em� tyto materiály jsou psány poutavou formou a
zárove� jim poskytují dostate�nou oporu p�i p�i samostudiu. Zárove� je t�eba ale po�ítat také s tím, �e �asto dochází k celé �ad� legislativních zm�n, na
které je pot�eba reagovat - tj. sou�ástí vzd�lávání v rámci Ob�anské nauky je nejen osvojení si v�domostí a dovedností, ale zejména metod vedoucích k
získávání dal�ích poznatk� v celo�ivotním vzd�lávání. P�i této výuce je nutné, aby �áci propojili znalosti a dovednosti z n�kolika p�edm�t�, a to zejména z
D�jepisu, Ekonomických v�d �i z �eského jazyka a literatury. D�le�itou sou�ástí je také vyu�ití mno�ství nejr�zn�j�ího dopl�kového materiálu k výuce, a�
ji� vizuální �i audiovizuální podoby. �áci jsou b�hem této výuky hodnoceni nejen u�itelem, ale jsou vedeni i k vlastnímu sebehodnocení, ke kterému jsou
nabádáni po prostudování ka�dého studijního materiálu.

D�le�itým aspektem výuky je vzájemná komunikace mezi �áky a vyu�ujícím. K té slou�í mo�nosti e-learningového prost�edí Moodle, p�edev�ím mo�nost
zanechání zprávy, reakce v diskusním fóru nebo chatu daného p�edm�tu, p�ípadn� odevzdání zadaných prací. Mimo to je umo�n�no s vyu�ujícím
komunikovat e-mailem, telefonicky, �i osobn� na konzulta�ních hodinách daného vyu�ujícího.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Ob�anská nauka vychází z Pravidel pro hodnocení výsledk� vzd�lávání. U kombinovaného studia tohoto p�edm�tu se jedná
o prov��ení znalostí a dovedností písemným pololetním testem. P�i hodnocení je rovn�� zohled�ována pr�b��ná práce �ák� v prost�edí Moodle a úrove�
kvality zpracování zadaných úkol�.

P�i hodnocení �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:

Hodnocení:
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P�i hodnocení �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
- schopnost myslet v souvislostech a vystihnout podstatu problém�
- míra porozum�ní poznatk�m, schopnost je aplikovat p�i �e�ení problém�
- schopnost výsti�n� formulovat my�lenky, srozumiteln� a slu�n� vyjád�it sv�j vlastní názor, argumentovat a diskutovat
- schopnost pou�ívat vhodné odborné termíny
- dovednost práce s texty a dal�ími dopl�kovými materiály a mít k nim kritický p�ístup
- dodr�ení stanoveného postupu p�i �e�ení zadaných úkol�

P�edm�t Ob�anská nauka rozvíjí zejména:

Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí -  tyto kompetence jsou v rámci Ob�anské nauky ty nejst��ejn�j�í, jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé
výuky. �áci by se m�li nau�it dodr�ovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí a p�ispívat k uplat�ování hodnot demokracie. Dále pak by si
m�li osvojit schopnost jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn� nejen ve vlastním, ale p�edev�ím také v zájmu ve�ejném, prospívajíc tak svému okolí.
Dal�í nedílnou sou�ástí u�iva je rozvíjená schopnost uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy r�zných nábo�enských nebo etnických skupin a pot�eba
vzájemné kritické tolerance v multikulturním sou�ití. Ka�dodenní zajímání se o politické a spole�enské d�ní u nás i ve sv�t� by se m�lo stát p�irozenou
sou�ástí �ivota ka�dého �áka, samoz�ejm� se schopností kriticky p�istupovat k realit�, zvlá�t� pak té zprost�edkovávané médii. Na základ� tohoto
aktivního zájmu o d�ní kolem nás by �áci m�li být schopni si vytvá�et vlastními argumenty podlo�ený názor na nejr�zn�j�í problémy tohoto sv�ta. V
neposlední �ad� by si �áci m�li vá�it kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních sv�tových civilizací a zárove� podporovat hodnoty
místní, národní, evropské i sv�tové kultury a mít k nim vytvo�ený pozitivní vztah.

Komunikativní kompetence - u�itel vede �áky k tomu, aby si osvojili schopnost souvislého, samostatného a kultivovaného projevu a tento pak dokázali
také pou�ít adekvátn� k sociální situaci a prost�edí, v n�m� komunikace probíhá. �áci by m�li být schopni se ú�eln�, správn� a srozumiteln� vyjad�ovat,
a to nejen v rámci ústní, ale i písemné komunikace. V rámci Ob�anské nauky je velmi podporována schopnost �ák� prezentovat sv�j názor, dokázat jej
obhájit také p�ed kolektivem a v diskusi a um�t jej písemn� shrnout. U�itel také podn�cuje �áky k realizaci r�zných komunika�ních situací na základ�
problémového vyu�ování, k �ízené diskusi v rámci t�ídy, k vzájemné vým�n� postoj� a názor�.

Personální a sociální kompetence - �ák by se m�l nau�it posuzovat reáln� své mo�nosti a být p�ipraven �e�it své �ivotní zále�itosti (ob�anské, sociální i
finan�ní). Zárove� pak rozvíjení t�chto kompetencí vede k p�ipravenosti �ák� stanovovat si na základ� poznání své osobnosti p�im��ené cíle osobního
rozvoje v oblasti osobní, pracovní i ob�anské. Je také d�le�ité, aby �áci pochopili nutnost zodpov�dného vztahu ke svému zdraví, nau�ili se pe�ovat o
sv�j fyzický i du�evní rozvoj a také si byli v�domi d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí. �áci se dále u�í spolupracovat s ostatními a p�ispívat k
utvá�ení dobrých mezilidských vztah�, jsou systematicky vedeni k rozvoji schopnosti spolupráce, kooperace a uv�dom�ní si významu této kooperace pro
úsp��né zvládání r�zných problémových situací. Zárove� je nutné, aby se �ák b�hem výuky Ob�anské nauky nau�il reagovat adekvátn� na hodnocení
svého vystupování a zp�sobu jednání ze strany jiných lidí, tj. dokázal p�ijmout radu i kritiku. U�itel vede také �áky tak k tomu, aby i po absolvování �koly
plánovali rozvoj svých schopností, dokázali se adaptovat na m�nící se �ivotní podmínky a podle svých mo�ností je byli schopni také ovliv�ovat.

Kompetence k celo�ivotnímu u�ení - u�itel se sna�í motivovat �áky tak, aby pochopili význam p�edm�tu Ob�anská nauka pro sv�j ka�dodenní aktivní
�ivot, a to jak pro rodinný, pracovní a p�edev�ím ten ob�anský. �áci by se m�li nau�it ovládat r�zné metody u�ení, ka�dý by si m�l najít tu svou osobní
strategii u�ení, m�li by si um�t vytvo�it vhodný studijní re�im a podmínky, dále pak být v tomto u�ení vytrvalý a tím dosahovat v�t�í úsp��nosti v u�ení.
Pro své u�ení by m�li být �áci schopni vyu�ívat r�zné informa�ní zdroje a dal�í dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a podporu druhých.
Kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi - v rámci t�chto kompetencí rozvíjí p�edm�t Ob�anská
nauka u �ák� p�edev�ím schopnost získávat informace z otev�ených zdroj� a dále je zpracovávat.

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

Vzd�lávací obsah p�edm�tu Ob�anská nauka je �iroký, nebo� prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�, jako jsou
nap�íklad D�jepis, �eský jazyk a literatura, nebo dále Ekonomické v�dy.  �áci si b�hem studia mohou nabyté v�domosti, ale p�edev�ím nau�ené
dovednosti ov��it b�hem �kolních i soukromých praxí.

Vyu�ovací p�edm�t Ob�anská nauka napl�uje ve svém pojetí v prvé �ad� pr��ezové téma Ob�an v demokratické spole�nosti, okrajov� se pak dotýká
také tématu �lov�k a �ivotní prost�edí a Informa�ní a komunika�ní technologie.

Ob�an v demokratické spole�nosti - výuka klade d�raz na osvojení si pot�ebných znalostí z oblasti osobnostní, spole�enské a politické problematiky. �áci
jsou vedeni k tomu, aby p�emý�leli o vazbách mezi osobní svobodou a sociální odpov�dností, budují si vhodnou míru sebev�domí, odpov�dnosti a
schopnosti morálního úsudku a u�í se odolávat my�lenkové manipulaci (jsou vedeni ke kritické reflexi mediálních sd�lení). Také se nau�í vhodn�
komunikovat v nejr�zn�j�ích �ivotních situacích, být schopni vyjednávat a �e�it nejr�zn�j�í konflikty v osobním, pracovním i ob�anském �ivot�. U�itelé
vedou �áky k oce�ování svobody, která ale musí jít ruku v ruce s odpov�dností, tolerancí a vzájemnou solidaritou. Dále se u�í vnímat spole�nost jako
skupinu jak samostatných jednotlivc�, tak i spole�enských skupin, jako oblast kulturní, která je vytvá�ena také ur�itým nábo�enstvím pro danou oblast
typickou. Nemén� d�le�itou sou�ástí tohoto pr��ezového tématu je dovedení �ák� k získání pot�ebného právního minima pro sv�j soukromý i ob�anský
�ivot. Pr��ezové téma je realizováno formou diskusí o citlivých nebo kontroverzních otázkách (trest smrti, eutanázie), formou skupinových prací,
vysv�tlováním a u�itím p�íklad� (informace z masmédií a literatury faktu).
�lov�k a �ivotní prost�edí - cílem realizace pr��ezového tématu je p�íprava �ák� k ekologickému my�lení a jednání v souladu s principy udr�itelného
rozvoje a k v�domí odpov�dnosti za udr�ení kvality �ivotního prost�edí. �áci také zpracovávají téma zabývající se sou�asnými globálními problémy lidstva
a o t�chto problémech pak diskutují.

Informa�ní a komunika�ní technologie - po�íta�ová technika je vyu�ívána individuáln�. Realizaci pr��ezového tématu u�itel uplat�uje zejména, kdy� �áci
vyhledávají pot�ebné informace k �e�ení úkol�, p�i nich� je nutné u�ívat internetové zdroje - úkoly tedy vy�adují znalost práce s PC a se základním
softwarem. �áci se také u�í vyhledávat, zpracovávat, uchovávat a dále p�edávat informace, texty, obrázky apod. Toto pr��ezové téma se realizuje
zejména p�i práci na projektu.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:

2018_Ko_S_NA,H4,CR,GA_ON_1
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�lov�k jako individuální lidská osobnost:
- osobnost a její rysy
- temperament a charakter
- motivace a pot�eby
- schopnosti, nadání, talent, inteligence

1�lov�k jako lidská osobnostT1B1 - charakterizuje lidskou osobnost a popí�e její rysy
- vysv�tlí rozdíl mezi temperamentem a charakterem
- rozli�í mezi motivací a pot�ebami
- popí�e rozdíl mezi vlohami a schopnostmi a
vyjmenuje jednolivé stupn� vloh
- objasní pojem inteligence a výpo�et IQ

- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- stanovovat si cíle a priority podle svých
osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a �ivotních podmínek
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- posuzovat reáln� své fyzické a du�evní
mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a
chování v r�zných situacích
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky

3- osobnost a její rozvoj
,- komunikace

�lov�k jako sou�ást sociální skupiny:
- sociologie a spole�nost
- kvantitativní a kvalitativní metody
- lidská spole�nost a spole�enské skupiny

0�lov�k jako sou�ást sociální skupinyT2 - popí�e, �ím se zabývá sociologie
- na p�íkladech vysv�tlí vlastními slovy rozdíl mezi
sociologickými metodami kvantitativními a
kvalitativními
- definuje pojem sociální skupina a uvede jejich
d�lení a p�íklady
- charakterizuje sou�asnou �eskou spole�nost, její
etnické a sociální slo�ení

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- reagovat adekvátn� na hodnocení svého
vystupování a zp�sobu jednání ze strany jiných
lidí, p�ijímat radu i kritiku
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci

2- �e�ení konflikt�
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
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�lov�k v lidském spole�enství:
- spole�nost, spole�nost tradi�ní a
moderní, pozdn� moderní spole�nost
- hmotná kultura, duchovní kultura
- sou�asná �eská spole�nost
- sociální rozvrstvení, spole�enské vrstvy,
elity a jejich úloha
- sociální status a mobilita
- sociální nerovnost a chudoba v sou�asné
spole�nosti
- majetek a jeho nabývání
- rozhodování o finan�ních zále�itostech
jedince a rodiny, rozpo�tu domácnosti,
zodpov�dné hospoda�ení
- �e�ení krizových finan�ích situací,
sociální zaji�t�ní ob�an�

0

Ekonomické v�dy

�lov�k v lidském spole�enstvíT3B1 - uvede n�které rozdíly mezi spole�ností tradi�ní,
moderní a postmoderní
- objasní význam solidarity a dobrých vztah� v
komunit�
- vysv�tlí význam pé�e o kulturní hodnoty, význam
v�dy a um�ní
- vysv�tlí sociální rozvrstvení spole�nosti a vlastními
slovy charakterizuje jednotlivé vrstvy
- vymezí pojmy sociální status a mobilita
- popí�e sociální nerovnost a chudobu ve vysp�lých
demokraciích, uvede postupy, jimi� lze do jisté míry
�e�it sociální problémy
- popí�e, kam se m��e obrátit, kdy� se dostane do
slo�ité �ivotní situace
- rozli�í pravidelné a nepravidelné p�íjmy a výdaje a
na základ� toho sestaví rozpo�et domácnosti
- navrhne, jak �e�it schodkový rozpo�et a jak nalo�it
s p�ebytkovým rozpo�tem domácnosti
- navrhne zp�soby, jak vyu�ít volné finan�ní
prost�edky, a vybere nejvýhodn�j�í finan�ní produkt
pro jejich investování
- vybere nejvýhodn�j�í úv�rový produkt, zd�vodní
své rozhodnutí a posoudí zp�soby zaji�t�ní úv�ru a
vysv�tlí, jak se vyvarovat p�edlu�ení
- dovede posoudit slu�by nabízené pen��ními
ústavy a jinými subjekty a jejich mo�ná rizika
objasní zp�soby ovliv�ování ve�ejnosti

- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu

3

- odpov�dnost
,- tolerance
,- solidarita
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- komunikace

Multikulturní spole�nost:
- rasy, etnika, národy a národnosti
- majority a minority ve spole�nosti
- multikulturní sou�ití
- migrace, migranti, azylanti
- postavení mu�� a �en, genderové
problémy

Víra a nábo�enství:
- víra a atheismus
- nábo�enství a církve
- nábo�enská hnutí, sekty
- nábo�enský fundamentalismus

0Multikulturní spole�nost, víra a nábo�enstvíT4 - rozli�uje pojmy rasa, etnikum, národ a národnost
- uvede konkrétní p�íklady ochrany men�in v
demokratické spole�nosti
- na konkrétních p�íkladech vysv�tlí, z �eho m��e
vzniknout nap�tí nebo konflikt mezi p�íslu�níky
v�t�inové spole�nosti a p�íslu�níkem n�které z
men�in
- objasní význam solidarity a dobrých vztah� v
komunit�
- debatuje o pozitivech i problémech multikulturního
sou�ití, objasní p�í�iny migrace lidí
- objasní pojmy migrace a azyl
- posoudí, kdy je v praktickém �ivot� rovnost
pohlaví poru�ována
- rozli�uje mezi pojmy víra a atheismus
- objasní postavení církví a v��ících v �R
- vysv�tlí, �ím jsou nebezpe�né n�které
nábo�enské sekty a nábo�enský fundamentalismus

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- jednat v souladu s morálními principy a
zásadami spole�enského chování, p�ispívat k
uplat�ování hodnot a demokracie
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým

1- komunikace
,- tolerance
,- solidarita
,- kultura
,- nábo�enství
,- informa�ní a komunika�ní technologie

Celkem za blok B1 denní9distan�ní 1
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�lov�k a sv�t (praktická filozofie):
- co �e�í filozofie
- význam filozofie v �ivot� �lov�ka, smysl
filozofie pro �e�ení �ivotních situací
- filozofické disciplíny
- nejd�le�it�j�í filozická období a jejich
charakteristika

0

�eský jazyk a literatura

�lov�k a sv�t (praktická filozofie)T1B2 - vysv�tlí, jaké otázky �e�í filozofie
- vyjmenuje a charakterizuje základní filozofické
disciplíny
- popí�e, jak filozofové pracují
- charakterizuje základní filozofické období historie
a stru�n� je popí�e a vyjmenuje n�které
p�edstavitele a uvede jejich názory
- dovede pou�ívat vybraný pojmový aparát, který byl
sou�ástí u�iva
- dovede pracovat s jemu obsahov� a formáln�
dostupnými texty
- debatuje o praktických filozofických otázkách (ze
�ivota kolem sebe, z kauz známých z médií, z
krásné literatury a jiných druh� um�ní)

- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet

9

- osobnost a její rozvoj
,- kultura
,- tolerance

�lov�k a sv�t (etika):
- co �e�í filozofická etika
- význam etiky v �ivot� �lov�ka, jejich
smysl pro �e�ení �ivotních situací
- etika a její p�edm�t, základní pojmy etiky
- morálka, mravní hodnoty a normy
- svobodná v�le, mravní rozhodování a
odpov�dnost
- �ivotní postoje a hodnotová orientace,
�lov�k mezi touhou po vlastním �t�stí a
anga�ováním se pro obecné dobro a pro
pomoc jiným lidem

0

�eský jazyk a literatura

�lov�k a sv�t (etika)T2 - vysv�tlí, jaké otázky �e�í filozofická etika
- diskutuje o tom, zdali má �lov�k svobodnou v�li a
k �emu ji u�ívá
- analyzuje, jak má �lov�k jednat a jak lze jednání
�lov�ka zd�vodnit
- argumentuje o tom, co je moráln� p�ijatelné a co
u� ne
- debatuje o praktických etických otázkách (ze
�ivota kolem sebe, z kauz známých z médií, z
krásné literatury a jiných druh� um�ní)
- vysv�tlí, pro� jsou lidé za své názory, postoje a
jednání odpov�dni jiným lidem

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým

2

- osobnost a její rozvoj
,- morálka
,- svoboda
,- odpov�dnost

Opakování v�ech tématických celk� 1.
pololetí

1Opakování v�ech tematických celk� 1. pololetíT3 - �ák si p�ipomene nabyté poznatky z jednotlivých
tématických celk�

- reagovat adekvátn� na hodnocení svého
vystupování a zp�sobu jednání ze strany jiných
lidí, p�ijímat radu i kritiku
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

0- komunikace

Celkem za blok B2 denní11distan�ní 1
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�lov�k a právo:
- právo a spravedlnost
- právní stát
- právní �ád
- právní ochrana ob�an�
- notá�i, advokáti a soudci
- soustava soud� v �R
- právní vztahy

1

D�jepis
Ekonomické v�dy

�lov�k a právoT1B3 - vysv�tlí pojem právo
- rozli�uje mezi morálkou a právem
- definuje pojem spravedlnost a vyjád�í názor na
význam spravedlnosti v dne�ním sv�t�
- vysv�tlí pojem právní stát, uvede p�íklady právní
ochrany a právních vztah�
- popí�e právní �ád
- popí�e soustavu soud� v �R a �innost policie,
soud�, advokaci a notá�ství
- vysv�tlí, kdy je �lov�k zp�sobilý k právním
úkon�m a má trestní odpov�dnost

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- jednat v souladu s morálními principy a
zásadami spole�enského chování, p�ispívat k
uplat�ování hodnot a demokracie
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí

2

- vyjednávání
,- stát, politický systém
,- pot�ebné právní minimum pro soukromý a ob�anský �ivot

Soukromé právo: ob�anské právo a právo
rodinné:
- ob�anské právo a jeho druhy
- vlastnictví, právo v oblasti du�evního
vlastnictví
- d�dické právo
- smlouvy a závazkové právo
- záruka a reklamace
- druhy �kod, p�edcházení �kodám,
odpov�dnost za �kodu
- Nový ob�anský zákoník
- rodinné právo
- práva d�tí

0Soukromé právo: ob�anské právo a právo
rodinné

T2 - definuje význam ob�anského práva, které upravuje
majetkové vztahy fyzických a právnických osob
- vyhledá novinky v ob�anském právu po ú�innosti
Nového ob�anského zákoníku z roku 2014
- vysv�tlí pojem vlastnictví a na p�íkladech popí�e
druhy vlastnictví
- vlastními slovy objasní rozdíl mezi vlastnictvím a
spoluvlastnictvím
- popí�e, �ím se zabývá d�dické právo, kdo je
pova�ován za neopomenutelného d�dice, jaké jsou
nále�itosti správn� napsané záv�ti
- popí�e, jaké závazky vyplývají z b��ných smluv, a
na p�íkladu uká�e mo�né d�sledky vyplývající z
neznalosti smlouvy v�etn� jejich v�eobecných
podmínek
- dovede hájit své spot�ebitelské zájmy, nap�.
podáním reklamace
- popí�e práva a povinnosti mezi d�tmi a rodi�i,
mezi man�eli; popí�e, kde m��e o této oblasti
hledat informace nebo získat pomoc p�i �e�ení
svých problém�

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- jednat v souladu s morálními principy a
zásadami spole�enského chování, p�ispívat k
uplat�ování hodnot a demokracie

3- odpov�dnost
,- pot�ebné právní minimum pro soukromý a ob�anský �ivot
,- informa�ní a komunika�ní technologie
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Ve�ejné právo: trestní právo a právo
správní:
- trestní odpov�dnost
- trestný �in x p�estupek
- tresty a ochranná opat�ení
- trestní �ízení a orgány �inné v trestním
�ízení
- kriminalita páchaná na mladistvých a na
d�tech, kriminalita páchaná mladistvými
- správní právo, správní �ízení
- ve�ejný ochránce práv (ombudsman)

0Ve�ejné právo: trestní právo a právo správníT3B3 - popí�e vlastními slovy, �ím se zabývá trestní právo
- rozli�uje na konkrétních p�íkladech trestný �in a
p�estupek
- vysv�tlí, co pat�í do znak� tzv. skutkové podstaty
- rozd�lí trestné �iny podle záva�nosti
- na konkrétním p�íkladu ilustruje pr�b�h trestního
�ízení
- rozli�uje jednotlivé druhy trest� a ochranných
opat�ení
- objasní postupy vhodného jednání, stane-li se
ob�tí nebo sv�dkem jednání, jako je �ikana, lichva,
korupce, násilí, vydírání atp.
- odhadne, �ím se zabývá správní právo a jak se ho
toto právo m��e dotknout ve vlastním �ivot�
- zhodnotí význam práce ombudsmana
- vysv�tlí, kdy je �lov�k zp�sobilý k právním
úkon�m a má trestní odpov�dnost

- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- jednat v souladu s morálními principy a
zásadami spole�enského chování, p�ispívat k
uplat�ování hodnot a demokracie
,- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�

3- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
,- morálka
,- svoboda
,- odpov�dnost
,- tolerance
,- pot�ebné právní minimum pro soukromý a ob�anský �ivot

Celkem za blok B3 denní8distan�ní 1

�lov�k jako ob�an:
- politologie x politika
- politická moc
- svobodný p�ístup k informacím, masová
média a jejich funkce, kritický p�ístup k
médiím, maximální vyu�ití potencionálu
médií
- základní hodnoty a principy demokracie
- ob�anské ctnosti pot�ebné pro demokracii
a multikulturní sou�ití
- lidská práva, jejich obhajování, práva d�tí

0

D�jepis

�lov�k jako ob�anT1B4 - si uv�domuje význam politiky a jejích rozhodnutí
pro �ivot sv�j i celé spole�nosti
- rozli�uje pojmy politologie a politika
- ve spojitosti s politickou mocí vysv�tlí pojem
legitimní
- charakterizuje ddemokracii a objasní, jak funguje a
jaké má problémy (korupce, kriminalita...)
- debatuje o vlastnostech, které by m�l mít ob�an
demokratického státu
- dovede kriticky p�istupovat k mediálním obsah�m
a pozitivn� vyu�ívat nabídky masových médií
- objasní význam práv a svobod, které jsou
zakotveny v �eských zákonech, a popí�e zp�soby,
jak lze ohro�ená lidská práva obhajovat

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si
odpov�dnost za vlastní �ivot a spoluodpov�dnost
p�i zabezpe�ování ochrany �ivota a zdraví
ostatních
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky

2

- masová média
,- svoboda
,- odpov�dnost
,- informa�ní a komunika�ní technologie
,- komunikace
,- politika
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Politický systém v �R:
- stát, státy na po�átku 21. století
- �eský stát, �eská státnost, státní
ob�anství v �R
- �eská ústava
- zákonodárná moc v �R a její instituce
- výkonná moc v �R a její instituce
- soudní moc v �R a soustava soud�
- schvalování zákona v �R
- struktura ve�ejné správy
- obecní a krajská samospráva

0Politický systém v �RT2B4 - vysv�tlí pojem stát
- popí�e mo�né zp�soby zisku státního ob�anství �R
- charakterizuje sou�asný �eský politický systém
- uvede, jakými atributy je vyjád�ena �eská státnost
- popí�e �eskou ústavu a vyjmenuje její knihy
- uvede, jakými institucemi je p�edstavována
zákonodárná moc v �R a ty pak charakterizuje
- uvede, jakými institucemi je p�edstavována
výkonná moc v �R a ty pak charakterizuje
- dovede charakterizovat soudní moc a p�ipomene
si soustavu soud� v �R
- vlastními slovy vysv�tlí jednodu�e popis
schvalování zákon� v �R
- popí�e rozdíl mezi státní správou a samosprávou
- uvede p�íklady funkcí obecní a krajské
samosprávy

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

2- stát, politický systém
,- politika
,- soudobý sv�t
,- svoboda
,- odpov�dnost

Politika, politická participace, politický
extremismus:
- politika, politické ideologie
- politické strany, volební systémy a volby
- politický radikalismus a extremismus,
sou�asná �eská extremistická scéna a její
symbolika, mláde� a extremismus
- teror, terorismus
- ob�anská participace, ob�anská
spole�nost

0Politika, politická participace, politický
extremismus

T3 - charakterizuje pojem politika
- vyjmenuje n�které politické ideologie a p�i�adí k
nim jejich hlavní principy a zásady
- objasní funkci politických stran a svobodných voleb
- vysv�tlí, jaké projevy je mo�né nazvat politickým
radikalismem, nebo politických extremismem
- vysv�tlí vlastními slovy, co se myslí ob�anskou
participací a které z konkrétních p�íklad� u� jsou na
hran� zákona
- uvede p�íklady ob�anské aktivity ve svém regionu,
vysv�tlí, co se rozumí ob�anskou spole�ností
- vysv�tlí, pro� je nep�ijatelné propagovat hnutí
omezující práva a svobody jiných lidí

- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých

2- politika
,- svoboda
,- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�

Celkem za blok B4 denní6distan�ní 0
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Soudobý sv�t:
- soudobý sv�t a jeho d�lení
- rozmanitost soudobého sv�ta
- civiliza�ní sféry a kultury
- velmoci, vysp�lé státy, rozvojové zem� a
jejich problémy
- nejvýznamn�j�í sv�tová nábo�enství
- bezpe�nost na po�átku 21: století
- konflikty v soudobém sv�t�
- integrace a dezintegrace

0

Ekonomické v�dy

Soudobý sv�tT1B5 - charakterizuje soudobý sv�t a popí�e roz�len�ní
soudobého sv�ta na civiliza�ní sféry a civilizace
- popí�e rozdíl mezi bohatým Severem a chudým
Jihem
- uvede p�íklady velmocí, zemí vysp�lých,
rozvojových a zemí velmi chudých (v�etn�
lokalizace na map�)
- vysv�tlí, s jakými konflikty a problémy se potýká
soudobý sv�t, jak jsou �e�eny, debatuje o jejich
mo�ných perspektivách
- charakterizuje základní sv�tová nábo�enství

- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly
,- podn�covat práci týmu vlastními návrhy na
zlep�ení práce a �e�ení úkol�, nezaujat� zva�ovat
návrhy druhých
,- uv�domovat si nutnost posuzovat rozdílnou
v�rohodnost r�zných informa�ních zdroj� a
kriticky p�istupovat k získaným informacím, být
mediáln� gramotní
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

2

- soudobý sv�t
,- politika
,- sou�asné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a
vztahy �lov�ka k prost�edí

�eská republika a sv�t:
- zapojení �R do mezinárodních struktur
- OSN
- NATO
- EU - evropská integrace a její historie,
orgány EU, �R jako �len EU
- dal�í mezinárodní organizace
- globalizace a globální problémy

0

Ekonomické v�dy

�eská republika a sv�tT2 - objasní postavení �eské republiky v Evrop� a
soudobém sv�t�
- vysv�tlí, kdo je zodpov�dný za zahrani�ní politiku
státu a jaké jsou její nástroje
- orientuje se v mezinárodních vztazích
- pojmenuje hlavní mezinárodní organizace ve sv�t�
- popí�e funkci a �innost mezinárodních organizací
OSN a NATO
- vysv�tlí zapojení �R do mezinárodních struktur a
podíl �R na jejich aktivitách
- popí�e, pro� existuje Evropská unie
- orientuje se v nejd�le�it�j�ích orgánech Evropské
unie a popí�e jejich funkce
- charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její
politiku
- vysv�tlí, jaké povinnosti, ale i výhody z �lenství v
Evropské unii plynou na�im ob�an�m
- objasní slovo globalizace a uvede p�íklady projev�
globalizace a debatuje o jejích d�sledcích

- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým
,- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- uv�domovat si nutnost posuzovat rozdílnou
v�rohodnost r�zných informa�ních zdroj� a
kriticky p�istupovat k získaným informacím, být
mediáln� gramotní
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

4

- politika
,- odpov�dnost
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
,- soudobý sv�t
,- sou�asné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a
vztahy �lov�ka k prost�edí
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Opakování v�ech tematických celk� II.
pololetí

1Opakování v�ech tematických celk� II. pololetíT3B5 - �ák si p�ipomene nabyté poznatky z jednotlivých
tématických celk�

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- zajímat se aktivn� o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�
,- reagovat adekvátn� na hodnocení svého
vystupování a zp�sobu jednání ze strany jiných
lidí, p�ijímat radu i kritiku
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat

0- komunikace

Celkem za blok B5 denní6distan�ní 1

1Celkem za ro�ník dennídistan�ní 40 4

Celkem za p�edm�t Ob�anská nauka dennídistan�ní 40 4



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 175Odborná praxe Forma: Kombinovaná

Preambule:

P�edm�t Odborná praxe roz�i�uje odborné znalosti a dovednosti z gastronomie získané p�i odborném výcviku. Zvlá�t� z e vzd�lávacích oblastí-Výroba a
odbyt v gastronomii,Vý�iva a Komunikace ve slu�bách,
P�edm�t pozitivn� ovliv�uje praktické dovednosti �ák� a p�ispívá k celkovému rozvoji. P�ispívá také k formování �ádoucích rys� osobnosti �áka. Jako je
vytrvalost, pe�livost, odpov�dnost.

Obecné cíle:

Vyu�ovací p�edm�t Odborná praxe se vyu�uje v prvním a druhém ro�níku studia. U�ivo tohoto p�edm�tu vychází z Rámcového vzd�lávacího programu,
konkrétn� z vzd�lávacích oblastí Odborný výcvik, Výroba a odbyt v gastronomii,  Vý�iva a Komunikace ve slu�bách. Pomáhá ke kvalifikovanému
uplatn�ní absolvent� ve st�edních technickohospodá�ských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích za�ízeních r�zného typu, nap�. v restauracích,
jídelnách a dal�ích provozovnách spole�ného stravování. �áci jsou vedeni k roz�í�ení poznatk� z p�edchozího studia z oblasti hygieny v gastronomii,
vý�ivy, �inností výrobního a odbytového st�ediska a organizace v nich, na �ízení sou�innosti úseku odbytu a výroby. D�raz je kladen na uplat�ování zásad
racionální vý�ivy spojené se zdravím �ivotním stylem a na sledování trend� ve stravování. Studenti jsou vedeni k ochran� �ivotního prost�edí ve smyslu
�etrného nakládání s vodou, energiemi, nakládání s odpady, bezpe�nému a �etrnému zacházení se za�ízením provozoven i k vytvá�ení p�íjemného
pracovního prost�edí.
Na za�átku P�edm�tu Odborná praxe v prvním ro�níku si studenti prohlubují v�domosti o  p�edpisech  bezpe�nosti a ochrany zdraví, s hygienou na
pracovi�ti a s pravidly systému kritických bod�- HACCP. Dále si �áci prakticky prohlubují odborné znalosti a dovednosti p�i jednoduché obsluze.  V
kucha�ské �ásti si �áci prakticky prohlubují základní kucha�ské techniky a základní tepelné úpravy s celkovou technologii p�ípravy pokrm�. Pracují s
odbornou literat�rou recept�rami a p�edpisy.  Ve druhém ro�níku se na za�átku odborné praxe prohloubí v�domosti  o  p�edpisech  bezpe�nosti a
ochrany zdraví, s hygienou na pracovi�ti a s pravidly systému kritických bod�- HACCP. Dále se �áci prakticky seznamují s na�í národní kuchyní a se
zahrani�ními kuchyn�mi. Záv�rem kucha�ského tematického celku se �áci seznámí s novými trendy v gastronomii a s alternativním stravováním. Na
�í�nické �ásti se �áci seznamují s podáváním teplých a studených nápoj� a roz�i�ují si své v�domosti a dovednosti v rámci jednoduché obsluhy. V prvním
i v druhém ro�níku �áci vypracovávají �ákovskou práci jako fixa�ní metodu.

Jde o souvislou praxi, která pomáhá fixovat a roz�i�ovat získané praktické návyky a dovednosti. Základní metodou výuky je p�edvedení a upevn�ní v�ech
�inností v praxi, které navazují na práci �ák� v teoretické výuce.
Doporu�enými výukovými strategiemi jsou:
-skupinová i individuální forma výuky
-metoda p�edvád�ní, instruktá�
-metoda výkladu a diskuze
-metoda pozorování
-práce s odbornou literaturou
-ústní opakování a procvi�ování i referáty
-vyu�ití instruktor� na pracovi�ti

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Odborná praxe vychází z klasifika�ního �ádu �koly. �áci se hodnotí z praktických dovedností a písemné ro�níkové práce.
P�i hodnocení �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
-porozum�ní u�iva a schopnost vyu�ití poznatk� v praxi
-d�sledné, pe�livé pln�ní zadaných úkol�, p�ístup k práci
-dodr�ování bezpe�nostních a hygienických p�edpis�
-kvalitu provedení práce, schopnost spolupráce
- �ákovská ro�níková práce

Hodnocení:

P�edm�t odborná praxe nejvíc rozvíjí odborné kompetence
Odborné kompetence - u�itel vede �áky k pozitivnímu vztahu k práci, dodr�ování hygieny a bezpe�nosti práce. �ák je veden k dodr�ování
gastronomických pravidel p�i sestavování jídelního, nápojového lístku a menu, chápání kvality jako významného nástroje konkurence schopnosti a
dobrého jména podniku. �ák se orientuje v ekonomicko - právním zabezpe�ením provozu spole�ného stravování. �áci se u�í znát zp�soby skladování,
rozli�uje vlastnosti a technologickou vyu�itelnost základních druh�. Orientovali se v p�ehledu o vý�iv� a alternativního zp�sobu stravování.

-chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�. klient�,
zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást �ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
-znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence
-osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní závad a mo�ných rizik
-znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn� preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem
nebo po�kozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
-být vybaven v�domostmi o zásadách poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob� poskytnout
-chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
-dodr�ovat stanovené normy (standardy) a p�edpisy související se systémem �ízení jakosti zavedeným na pracovi�ti
-dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�) kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb, zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka, ob�ana)
-znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
-zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité �innosti (v pracovním procesu i v b��ném �ivot�) mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní prost�edí,
sociální dopady
-efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
-nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na �ivotní prost�edí
-p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální vý�ivy
-uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a expedovali a uchovávali je souladu s normami
-orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a jejich gastronomické vyu�itelnosti
-znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování hygienických p�edpis�
-ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby obsluhy
-pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
-spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
-dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního prost�edí a pracovních �inností
-sestavovat jídelní lístky a menu podle gastronomických pravidel, a dal�ích hledisek
-organizovat a koordinovat �innosti pracovních tým� ve výrob� a v odbytu
-organiza�n� zaji��ovat p�ípravu, pr�b�h a ukon�ení gastronomických akcí
-organizovat a smluvn� zaji��ovat zásobovací a odbytovou �innost.

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

Vzd�lávací obsah p�edm�tu Odborný výcvik, prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�, zejména Technologie,
Stolni�ení, Potraviny a vý�iva,  Za�ízení provozoven. P�edm�t Odborná praxe napl�uje ve svém pojetí p�edev�ím pr��ezová témata:
Ob� d k ti ké l � ti íl li �� éh té t j �it �ák l t tý � � t k flikt í it i�ti i

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 175Odborná praxe Forma: Kombinovaná
Ob�an v demokratické spole�nosti - cílem realizace pr��ezového tématu je nau�it �áky spolupracovat v týmu, usm�r�ovat konfliktní situace na pracovi�ti i
v �ivot�, um�t u problematických situací vhodn� komunikovat a následn� je �e�it. Zárove� se �áci vedou k odpov�dnosti a disciplín�.
�lov�k a �ivotní prost�edí - objevuje se v tématech, která se zabývají p�ípravou surovin k dal�ímu zpracování, nakládání s odpady, jejich t�íd�ní a vede k
ekologickému jednání.
�lov�k a sv�t práce - v rámci aplikace tohoto tématu se �áci seznamují s významem práce pro plnohodnotný �ivot, se základními principy fungování trhu
práce. �áci jsou motivováni k aktivnímu pracovnímu �ivotu a u�í samostatn� vyhledávat pot�ebné informace a orientovat se na pracovním trhu.
Informa�ní a komunika�ní technologie - po�íta�ová technika je vyu�ívána individuáln�. �áci se s ní setkávají p�i objednávce a vyú�tování se zákazníkem,
p�i vedení skladových zásob a p�i vyhledávání a získávání nových, zajímavých informací o oboru.
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Denní

- pracovn�právní problematika BOZP
- bezpe�nost technických za�ízeních
- pro�kolení p�edpisy BOZP, hygiena na
pracovi�ti

3

Technologie
Stolni�ení

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, hygiena
práce, po�ární prevence

T1B1 - dodr�uje ustanovení týkající se bezpe�nosti a
ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence
- uplat�uje po�adavky na hygienu v gastronomii
- p�i obsluze, b��né údr�b� a �i�t�ní stoj� a ze�ízení
postupuje v souladu s p�edpisy a pracovními postupy
- uvede p�íklady bezpe�nostních rizik, pop�ípad�
nej�ast�j�ích p�í�iny úrazu a jejich prevenci
- poskytne první pomoc p�i úrazu na pracovi�ti
- uvede povinnosti pracovníka i zam�stnavatele v
p�ípad� pracovního úrazu

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti

0

- charakteristické znaky práce
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- pravidla systému HACCP 3

Stolni�ení
Technologie

Hygienické po�adavky na provoz spole�ného
stravování

T2B1 - uplat�uje ú�el kritických bod� a jejich fungování v
praxi

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti

0

- vliv prost�edí na lidské zdraví
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Procvi�ování dovedností p�i obsluze host�
- chování a jednání obsluhujícího
- komunikace se zákazníkem
- organizace práce p�i p�íprav� st�ediska
- inventá�  a za�ízení p�i obsluze
- pravidla obsluhy a technika obsluhy
- odbyt výrobk� a slu�eb

32

Stolni�ení
Potraviny a vý�iva
Matematika
Za�ízení provoz�

Odbyt a obsluhaT3B1 -dodr�uje ustanovení týkající se bezpe�nosti a
ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence
-uplat�uje po�adavky na hygienu v gastronomii
-rozli�uje malý a velký stolní inventá�
-volí vhodné formy odbytu výrobk� a slu�eb
-profesionáln� jedná v souladu se spole�enským
chováním
-jazykov� správn� komunikuje v cizích jazycích.
-zvládá �e�ení r�zných komunikativních a
interpersonálních situací

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností

0
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Procvi�ování p�ípravy  pokrm�
- výb�r a p�edb��ná úprava surovin
- základní kucha�ská technika
- p�íprava pokrm� studené kuchyn�
- p�íprava p�íloh
- tepelné úpravy pokrm�
- práce s odbornou literaturou, recepturami
a p�edpisy
- práce s technikou
- p�edpisy na ochranu �ivotního prost�edí v
provozu

32

Technologie
Potraviny a vý�iva
Matematika
Za�ízení provoz�

TechnologieT4B1 -vyu�ívá znalostí o potravinách a vý�iv� p�i
výb�ruvhodných surovin a technologických úprav
pro p�ípravu pokrm�
-hospodárn� nakládá p�i práci se surovinami
- pracuje se za�ízením, se spot�ebi�i a dal�ím
vybavenímve výrobním st�edisku
-volí vhodné suroviny a technologické postupy pro
p�ípravu pokrm�.

- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti

0

Celkem za blok B1 denní0distan�ní 70

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 0 70
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-pracovn�právní problematika BOZP
- bezpe�nost technických za�ízeních
- pro�kolení p�edpisy BOZP, hygiena na
pracovi�ti

4

Technologie
Stolni�ení

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, hygiena
práce, po�ární prevence

T1B1 - dodr�uje ustanovení týkající se bezpe�nosti a
ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence
- uplat�uje po�adavky na hygienu v gastronomii
- p�i obsluze, b��né údr�b� a �i�t�ní stoj� a ze�ízení
postupuje v souladu s p�edpisy a pracovními postupy
- uvede p�íklady bezpe�nostních rizik, pop�ípad�
nej�ast�j�ích p�í�iny úrazu a jejich prevenci
- poskytne první pomoc p�i úrazu na pracovi�ti
- uvede povinnosti pracovníka i zam�stnavatele v
p�ípad� pracovního úrazu

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti

0

- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
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- pravidla systému HACCP 3

Stolni�ení
Technologie

Hygienické po�adavky na provoz spole�ného
stravování

T2B1 - uplat�uje ú�el kritických bod� a jejich fungování v
praxi

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti

0

- vliv prost�edí na lidské zdraví
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Procvi�ování p�ípravy  pokrm�
- výb�r a p�edb��ná úprava surovin
- tepelné úpravy pokrm�
- technologické postupy p�ípravy pokrm�
podle jednotlivých druh� mas a surovin
- �eská a regionální kuchyn�
- alternativní zp�soby stravování
- trendy v gastronomii, zá�itková
gastronomie
- p�íprava polévek
- práce s odbornou literaturou, recepturami
a p�edpisy
- p�edpisy na ochranu �ivotního prost�edí v
provozu
-práce s informacemi

49

Technologie
Potraviny a vý�iva
Za�ízení provozoven
Matematika

Technologie p�ípravy pokrm�T3B1 - dodr�uje ustanovení týkající se bezpe�nosti a
ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence
- uplat�uje po�adky na hygienu v gastronomii
- vysv�tlí ú�el kritických bud� a jeho fungování v
praxi
- dohotovuje a expeduje pokrmy
-ovládá p�edb��nou úpravu a p�ípravu surovin
- vyu�ívá znalosti o potravinách a vý�iv� p�i výb�ru
vhodných surovin a technologických úprav pro
p�ípravu pokrm�
- hospodárn� nakládá se surovinami
- pracuje s normami, recepturami a odbornou
literaturou
- vysv�tlí správný zp�sob skladování a o�et�ování
jednotlivých druh� potravin a nápoj�
- vyzná se v ozna�ení potravin a nápoj� a v údajích
na etiket�
--volí vhodné zdroje a odpovídající techniku k
vyhledávání po�adované informace
-orientuje se v získaných informacích, t�ídí je
analyzuje, vyhodnocuje, zaznamenává a uchovává
textové, numerické i grafické informace.

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- mít odpov�dný postoj k vlastní profesní karié�e,
být p�ipraveni p�izp�sobovat se m�nícím
pracovním podmínkám a celo�ivotn� se vzd�lávat
- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu

0
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,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, po�adavcích na výkon
odborné kvalifikace a o základních
pracovn�-právních vztazích
,- mít p�ehled o zdrojích informací a
poradenských slu�bách týkajících se vzd�lávání a
trhu práce
,- jednat aktivn� p�i hledání zam�stnání, vhodn�
komunikovat s potenciálními zam�stnavateli,
prezentovat sebe i svoji odbornost
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání
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Procvi�ování dovedností p�i obsluze host�
- systémy obsluhy a formy prodeje
- podávání snídaní, ob�d�, ve�e�í
- podávání kávy
- podávání vína
- p�íprava mí�ených nápoj�
- obsluha v baru
- práce s informacemi
Procvi�ování získaných dovedností

49

Stolni�ení
Technologie
Potraviny a vý�iva

Odbyt a obsluhaT4B1 - p�ipraví pracovi�t� p�ed zahájením provozu,
udr�uje po�ádek b�hem provozu a provede úklid po
jeho ukon�ení
- zaji�	uje odbyt výrobk� a slu�eb
- ovládá techniku jednoduché i základní formy
slo�ité obsluhy
- pracuje s inventá�em a vhodn� ho pou�ívá podle
zp�sobu servisu, podávaného pokrmu a nápoje,
udr�uje a o�et�uje inventá�
- komunikuje jasn� a srozumiteln� v souladu s
jazykovou normou
--volí vhodné zdroje a odpovídající techniku k
vyhledávání po�adované informace
-orientuje se v získaných informacích, t�ídí je
analyzuje, vyhodnocuje, zaznamenává a uchovává
textové, numerické i grafické informace.

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- sestavovat jídelní lístky a menu podle
gastronomických pravidel, a dal�ích hledisek
,- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu

0

- morálka
,- odpov�dnost
,- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
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tým� ve výrob� a v odbytu
,- organiza�n� zaji�	ovat p�ípravu, pr�b�h a
ukon�ení gastronomických akcí
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.

Celkem za blok B1 denní0distan�ní 105

3Celkem za ro�ník dennídistan�ní 0 105

Celkem za p�edm�t Odborná praxe dennídistan�ní 0 175



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 430Odborný výcvik Forma: Kombinovaná

Preambule:

P�edm�t Odborný výcvik poskytuje �ák�m praktické znalosti a pot�ebné dovednosti týkající se, p�ípravy a výroby pokrm� a nápoj�, odbytu výrobk� a
slu�eb ve stravovacích za�ízeních a p�i r�zných p�íle�itostech. Poskytuje  �ák�m  základní poznatky, týkající se technického vybavení výrobních a
odbytových úsek�. Prohlubuje rovn��  poznatky z oblasti potravin a vý�ivy. Nedílnou sou�ástí tohoto p�edm�tu  je uplat�ování zásad bezpe�nosti a
hygieny práce v gastronomickém provozu, dodr�ování hygienických p�edpis� pro práci s potravinami.  �áci jsou vedeni k zafixování základních
pracovních návyk� k dodr�ování technologických postup� a hospodárnosti. Napomáhá k odpov�dnému vztahu k majetku, k bezpe�nému a �etrnému
zacházení se za�ízením provozoven a �etrnému nakládání s energiemi.

Obecné cíle:

P�edm�t odborný výcvik je odborný p�edm�t zam��ený na praktické dovednosti, Vyu�uje se  v prvním a� t�etím ro�níku studia. U�ivo tohoto p�edm�tu
vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� z vzd�lávacích oblastí - Výroba  odbyt v gastronomii , Komunikace ve slu�bách,
Spole�enskov�dní vzd�lávání , Ekonomické v�dy , Za�ízení provozoven, Vý�iva , Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu odborný výcvik nebyly odvozeny pouze
z této vzd�lávací oblasti, ale také z odborných kompetencí a profilu absolventa. P�edm�t úzce souvisí p�edev�ím s p�edm�tem technologie, stolni�ení,
potravin a vý�ivy. Tvo�í základ pro kvalifikované uplatn�ní absolvent� ve st�edních technickohospodá�ských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích
za�ízeních r�zného typu, nap�. v restauracích, jídelnách a dal�ích provozovnách spole�ného stravování. �áci jsou vedeni k zafixování poznatk� z
teoretického vyu�ování z oblastí hygieny v gastronomii, vý�ivy, �inností výrobního a odbytového st�ediska a organizace v nich. D�raz je kladen na
uplat�ování zásad racionální vý�ivy spojené se zdravím �ivotním stylem a na sledování trend� ve stravování. �áci jsou vedeni k ochran� �ivotního
prost�edí ve smyslu �etrného nakládání s vodou, energiemi, nakládání s odpady, bezpe�nému a �etrnému zacházení se za�ízením provozoven i k
vytvá�ení p�íjemného pracovního prost�edí. V�echny t�i roky je praktický výcvik rozd�len na dv� �ásti- kucha�skou a �í�nickou. �áci jsou v prvním a v
druhém ro�níku rozd�lení na za�átku �kolního roku na �í�níky a kucha�e. V druhém pololetí  p�ejdou do druhého oboru. Ve t�etím ro�níku mají �áci praxi
jen v prvním pololetí a zm�na oboru je v�dy po skon�ení prvního �tvrtletí.
V prvním ro�níku se �áci seznamují s p�edpisy bezpe�nosti a ochrany zdraví, s hygienou na pracovi�ti a s pravidly systému kritických bod�- HACCP.
Dále je pozornost soust�ed�na na rozli�ení a charakteristiku a pou�ití potravin z hlediska druhu, technologického vyu�ití. Následnou p�edb��nou úpravu a
p�ípravu surovin, p�i které se �áci seznamují a následn� prakticky procvi�ují základní kucha�ské techniky  a   technologie výroby pokrm�. P�i �í�nické
praxi se �áci seznamují profesionálním vystupováním a s komunikací ve slu�bách. Následn� se na pracovi�tích seznamují s p�ípravou a údr�bou stolního
i kuchy�ského inventá�e, stejn� tak s technikou jednoduché obsluhy.  Tematický se �í�nická praxe uzavírá rozd�lením snídaní a servisem snídaní formou
-Table d´ hôte.
Ve druhém ro�níku �áci prakticky procvi�ují rozd�lení a pou�ití masa, a normování pokrm�. Dále výrobou a rozd�lení omá�ek. P�i �í�nické praxi �áci
prakticky pocvi�ují  techniky podávání pokrm� a nápoj�.  Prakticky se seznamují s dal�ími odbytovými provozy jako room servis atd.  Tematický celek
uzavírají pravidla slo�ité obsluhy a sestavování jídelního lístku stejn� tak sestavování vícechodového menu.
Ve t�etím ro�níku  �áci procvi�ují  výrobou minutkových pokrm�. Dále procvi�ují p�ípravu jídel na�í národní kuchyn�  a  zahrani�ní kuchyn�. Záv�rem
kucha�ského tematického celku se �áci seznámí s novými trendy v gastronomii a s alternativním stravováním, které prakticky procvi�í.  P�i �í�nické praxi
si �áci prohlubují své v�domosti a dovednosti p�i obsluze skupin formou coffee breaku, �i ob�dy a ve�e�e formou -Table d´ hôte. Ke konci tematického
celku �áci prakticky procvi�ují slavnostní hostiny a sestavují  slavnostní menu. Prakticky se ú�astni organizací práce v odbytových st�ediscích a
ubytovacích za�ízeních.

V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
- m�li p�edstavu o zvoleném oboru
- uplat�ovali pravidla spole�enského chování
- zvládali �e�ení v r�zných komunikativních a interpersonálních situací
-ovládali a v praxi dodr�ovali zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
-ovládali a v praxi dodr�ovali zásady HACCP
- zvládli v�echny jednotlivé druhy technologických postup�-odpov�dn�, bezpe�n� a ekonomicky nakládali se surovinami a potravinami p�i výrob� v�ech
druh� pokrm�
-orientovali se v inventá�i pot�ebného v gastronomii
-dodr�ovali principy �etrného a odpov�dného p�ístupu k �ivotnímu prost�edí v rámci potraviná�ské prvovýroby, zpracování potravin a nakládání s odpady
�-správn� vykonávali odborné gastronomické �innosti
- orientovali se v organizaci výrobních, odbytových a hotelových provozech
- orientovali se v okruhu potravin, vý�ivy a módních trend�
- oprostili se od p�edsudk� a jimi motivovaného jednání, uv�domovali si vlastní identitu a ctili identitu jiných skupin lidí a jednotlivc�
- byli kriti�tí a ochotní tvo�it si vlastní úsudek, zalo�ený na nezbytných znalostech a praktických dovednostech
- formovali sv�j �eb�í�ek hodnot v souladu se základními principy demokracie
- vá�ili si demokracie a svobody, usilovali o její zachování
- jednali v souladu s humanitou a vlastenectvím

U�ivo p�edm�tu odborný výcvik se sna�íme �ák�m p�edat zajímavou formou, která je stimuluje a aktivizuje. Sou�ástí vzd�lávání  je nejen osvojení
v�domostí a dovedností, ale i metod vedoucích k získávání dal�ích poznatk� v celo�ivotním vzd�lávání. Strategie výuky odborný výcvik  je zalo�ena na
metodách názorn� demonstrativních,  instruktá�ních  a metodách systematické pracovní praxe. Základní metodou výuky je p�edvedení v�ech �inností,
navazující na práci student� v teoretické výuce,  Na základ� znalostí a zku�eností student� je výuka vedena formou �ízené praktické ukázky následované
samostatným výkonem odborné a u�ební praxe �ák� na gastronomických provozech v�ech druh� výrobních a odbytových st�edisek pod dohledem
zku�ených instruktor�.U�itel názorn� p�edvede probírané téma  a jeho následné pr�b��né procvi�ování zabezpe�uje instruktor provozu a oboru.  �áci se
u�í kritickému hodnocení informací (t�íd�ní, výb�r, posuzování). Ve výuce se dále pou�ívá kooperativní u�ení, kdy �áci pracují dohromady na jednom
�kolu a p�i dosa�ení cíle je nutné spojení jejich díl�ích prací. Problémové u�ení, kdy je nastolen problém , který musí �áci sami vy�e�it.. V�echny ostatní
metody mají vedlej�í, pomocný charakter. �áci jsou b�hem výuky vedeni k hodnocení ostatních a k sebehodnocení.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu odborný výcvik vychází z klasifika�ního �ádu �koly. �áci se hodnotí z praktických �inností. Hodnotí je u�itel odborného
výcviku spolu s instruktorem p�íslu�ného provozu a oboru.
P�i hodnocení �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
vztah k práci a k praktickým �innostem
osvojení si praktických dovedností a návyk�
zvládnutí ú�elných zp�sob� práce,
vyu�ití získaných teoretických v�domostí v praktické �innosti,
aktivita, samostatnost, tvo�ivost, iniciativa v praktických �innostech
, kvalita výsledk� �innosti
organizace vlastní práce a pracovi�t�, udr�ování po�ádku na pracovi�ti,
dodr�ování bezpe�nosti práce, hospodárné vyu�ití surovin
obsluha a údr�ba pracovních pom�cek.
- hloubka porozum�ní poznatk�m, schopnost je aplikovat p�i �e�ení problém�
- osvojení si r�zných gastronomických sm�r�
- schopnost kritického my�lení
�áci se specifickými poruchami u�ení jsou rovn�� hodnoceni podle Klasifika�ního �ádu �koly. S ohledem na jejich individuální pot�eby specifikované
pedagogicko-psychologickou poradnou je k nim p�istupováno dle doporu�ení PPP.

Hodnocení:
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-Odborné kompetence- u�itel vede �áky k pozitivnímu vztahu k práci, dodr�ování hygieny a bezpe�nosti práce. �ák je veden k dodr�ování
gastronomických pravidel p�i sestavování jídelního, nápojového lístku a menu. Chápání kvality jako významného nástroje konkurence a dobrého jména
podniku. �ák se orientuje v ekomnomicko -právním zabezpe�ení provozu spole�enského stravování. �áci se u�í kalkulovat cenu výrobk� a slu�eb,
sestavují nabídkové listy výrobk�, ovládat druhy techniku odbytu a volit vhodné formy obsluhy podle prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti a volí
vhodný inventá�. �áci se u�í znát zp�soby skladování, rozli�ují vlastnosti a technologickou vyu�itelnost základních druh� surovin. Orientovali se v
p�ehledu o vý�iv� a alternativním zp�sobu stravování. P�edm�t odborný výcvik rozvíjí hlavn� odborné, personální, komunikativní, a ob�anské kompetence
stejn� tak kompetence k u�ení.
chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�. klient�,
zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást �ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
-znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence
-osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo -ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní závad a mo�ných rizik
-znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn� preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na ochranu zdraví -v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem
nebo po�kozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
-být vybaven v�domostmi o zásadách poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní nebo úrazu a -dokázat první pomoc sám sob� poskytnout
-chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
-dodr�ovat stanovené normy (standardy) a p�edpisy související se systémem �ízení jakosti zavedeným na pracovi�ti
-dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�) kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb, zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka, ob�ana)
-znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
-zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité �innosti (v pracovním procesu i v b��ném �ivot�) mo�né náklady, -výnosy a zisk, vliv na �ivotní prost�edí,
sociální dopady
-efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
-nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na �ivotní prost�edí
-p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální vý�ivy
-uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a expedovali a uchovávali je souladu s normami
-orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a jejich gastronomické vyu�itelnosti
-bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a technologická za�ízení v gastronomickém provozu
-znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování hygienických p�edpis�
-ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby obsluhy
-pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
-spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
-dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního prost�edí a pracovních �inností
-sestavovat jídelní lístky a menu podle gastronomických pravidel, a dal�ích hledisek
-organizovat a koordinovat �innosti pracovních tým� ve výrob� a v odbytu
-organiza�n� zaji��ovat p�ípravu, pr�b�h a ukon�ení gastronomických akcí
-organizovat a smluvn� zaji��ovat zásobovací a odbytovou �innost.

-Kompetence k u�ení - u�itel se sna�í motivovat �áky k r�zným technikám u�ení, mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání, aby znali své mo�nosti svého
dal�ího vzd�lávání, zejména v oboru a povolání.
ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it vhodný studijní re�im a podmínky
�uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl. studijní a analytické �tení), um�t efektivn� vyhledávat a zpracovávat informace, být �tená�sky gramotný
�s porozum�ním poslouchat mluvené projevy (nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si poznámky
�vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

-Kompetence k �e�ení problém� -  u�itel vede �áky k tomu, aby byli schopni samostatn� �e�it b��né pracovní i mimopracovní problémy, spolupracovali p�i
�e�ení problému s jinými lidmi.

-Komunikativní kompetence - u�itel vede �áky k tomu, aby se vyjad�ovali a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování, formulovali své
my�lenky srozumiteln� a souvisle, ú�astnili se aktivn� diskuzí a chápali výhody cizích jazyk�.
�vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
�dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v jednom cizím jazyce
�dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t b��né odborné
terminologii a pracovním pokyn�m v písemné i ústní form�)
�chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní i pracovní uplatn�ní, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celo�ivotním u�ení

-Personální a sociální kompetence - u�itel vede �áky k tomu, aby p�ijímali a odpov�dn� plnili sv��ené úkoly a zpráv� odhadovali d�sledky svého jednání v
r�zných situacích.

-Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí -  kompetence jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé výuky. �áci jsou vedeni k tomu, aby jednali odpov�dn�,
iniciativn� a mít vytvo�en pozitivní vztah k místní, národní, evropské i sv�tové kultu�e.

-Kompetence k pracovnímu uplatn�ní a podnikatelským aktivitám - smyslem rozvíjení t�chto kompetencí je u �ák� budování vztahu a zájmu k budoucímu
profesnímu uplatn�ní a k pochopení pot�eby celo�ivotního vzd�lávání.
chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní i pracovní uplatn�ní, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celo�ivotním u�ení
mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn� rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací dráze
znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel� a pracovník�

-Matematické kompetence - u�itel vede �áky k tomu, aby byli schopni správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky a um�li p�epo�ítávat receptury.
efektivn� aplikovat matematické postupy p�i �e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných situacích

-Kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi - kompetence jsou rozvíjeny v pr�b�hu celého studia, kdy
u�itel sm��uje �áky k práci s prací s po�íta�em a dal�í komunika�ní a informa�ní technologií.

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

Vzd�lávací obsah p�edm�tu Odborný výcvik, prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�, zejména Technologie,
Stolni�ení, Potraviny a vý�iva, Základy p�írodních v�d, Za�ízení provozoven,Ekonomické v�dy, Matematiky, Cizí jazyk. Odborný výcvik napl�uje ve svém
pojetí p�edev�ím pr��ezová téma Ob�an v demokratické spole�nosti a �lov�k a �ivotní prost�edí, �lov�k a sv�t práce. Proto také témata "komunikace,

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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�e�ení konflikt�, kultura, morálka, svoboda, odpov�dnost, tolerance atd." p�ispívají ke komplexnosti vzd�lávání v �áky zvoleném oboru. �áky vedeme k
cílev�domému úsilí o dobré znalosti, které jsou nezbytné pro odpov�dné rozhodování jedince ve spole�nosti dne�ní doby. Sou�ástí výuky odborný výcvik
je i získání základních kucha�ských znalostí a praktických dovedností. �áky vedeme k p�átelství, odpov�dnosti, spolupráci s ostatními, empatii s
ostatními, humanit� a jiným ob�anským ctnostem.
Pr��ezová témata:
Ob�an v demokratické spole�nosti - cílem realizace pr��ezového tématu je nau�it �áky spolupracovat v týmu, usm�r�ovat konfliktní situace na pracovi�ti i
v �ivot�, um�t u problematických situací vhodn� komunikovat a následn� je �e�it. Zárove� se �áci vedou k odpov�dnosti a disciplín�.
�lov�k a �ivotní prost�edí - objevuje se v tématech, která se zabývají p�ípravou surovin k dal�ímu zpracování, nakládání s odpady, jejich t�íd�ní a vede k
ekologickému jednání.
�lov�k a sv�t práce - v rámci aplikace tohoto tématu se �áci seznamují s významem práce pro plnohodnotný �ivot, se základními principy fungování trhu
práce. �áci jsou motivováni k aktivnímu pracovnímu �ivotu a u�í samostatn� vyhledávat pot�ebné informace a orientovat se na pracovním trhu.
Informa�ní a komunika�ní technologie - po�íta�ová technika je vyu�ívána individuáln�. �áci se sní setkávají p�i objednávce a vyú�tování se zákazníkem,
p�i vedení skladových zásob a p�i vyhledávání a získávání nových, zajímavých informací s oboru.
Vzd�lávací obsah p�edm�tu Odborný výcvik, prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�, zejména Technologie,
Stolni�ení, Potraviny a vý�iva, Základy p�írodních v�d, Matematiky, Cizí jazyk.
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- pro�kolení p�edpisy BOZP, hygiena na
pracovi�ti. seznámení s  pravidly  systému
HACCP- kritické body. - pracovní smlouvy
-odpov�dnost za �kody zp�sobené -
hmotná odpov�dnost
- seznámení s pravidly poskytování první
pomoci.
- hygienické p�edpisy v gastronomii

4

Technologie
Stolni�ení
Ob�anská nauka
Potraviny a vý�iva

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, hygiena
práce, HACCP  po�ární prevence.

T1B1 - vysv�tlí základní úkoly a povinnosti organizace p�i
zaji�	ování BOZP
- dodr�uje ustanovení týkající se bezpe�nosti a
ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence
- uvede základní bezpe�nostní po�adavky p�i práci
se stroji a za�ízeními na pracovi�ti a dbá na jejich
dodr�ování
- p�i obsluze, b��né údr�b� a �i�t�ní stroj� a
za�ízení postupuje v souladu s p�edpisy a
pracovními postupy
- uplat�uje po�adavky na hygienu
- uvede p�íklad bezpe�nostních rizik, event.
nej�ast�j�í p�í�iny úraz� a jejich prevenci
- poskytne první pomoc p�i úrazu na pracovi�ti
- uvede povinosti pracovníka i zam�stnavatele v
p�ípad� pracovního úrazu
- rozezná kritické hygienické body dle systému
HACCP
- objasní  ú�el kritických bod� a jejich fungování v
praxi

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

- charakteristické znaky práce
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
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Denní

- seznámení �ák� s u�ebním plánem
- provozovna a její za�ízení
- povinnosti pracovník� v pohostinství
- seznámení s p�edpisy souvisejícími s
odbytem výrobk� a slu�eb

2

Technologie
Stolni�ení
Potraviny a vý�iva
Ob�anská nauka

Seznámení �ák� s u�ebním plánem. Provozovna
a její za�ízení.Povinnosti pracovník� v

pohostinství.

T2B1 - orientuje se v u�ebním plánu za daný �kolní rok
- rozli�uje obvyklé vybavení výrobního st�ediska z
hlediska jeho funkce
- popí�e jednotlivé pracovní pozice a organizaci
práce ve výrobních a odbytových st�ediscích
- orientuje se na p�id�lené provozovn�

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
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- základní druhy surovin a jejich opracování
- nácvik p�edb��ných úprav p�i zpracování
potravin.
- skladování- druhy a pou�ití sklad�

20

Ob�anská nauka
Technologie
Potraviny vý�iva
Matematika

Seznámení se základními druhy surovin a jejich
vhodným opracováním a zpracováním. Vhodné

skladování

T3B1 - rozli�uje a charakterizuje potraviny z hlediska
druhu, technologického vyu�ití a významu ve vý�iv�
- orientuje se ve zp�sobu p�edb��né úpravy a
p�ípravy surovin
- ovládá  p�edb��nou úpravu a p�ípravu surovin
- vyu�ívá znalost o potravinách a vý�ív� p�i výb�ru
vhodných surovin
- uvede zp�sob skladování jednotlivých druh�
potravin, nápoj�, polotovar� a vlastních výrobk�

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení

0

- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje ekonomické
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje informa�ní
,- morálka
,- odpov�dnost

Celkem za blok B1 denní0distan�ní 26

- p�edb��ná p�íprava a úprava potravin
- základní technika kucha�ských dovedností
- základní tepelné úpravy

20

Technologie
Ob�anská nauka
Potraviny a vý�iva

Základy technologie p�ípravy pokrm�T1B2 -ovládá p�edb��nou úpravu a p�ípravu surovin
-vysv�tlí rozdíl mezi jednotlivými druhy tepelných
úprav pokrm� a doká�e je vyu�ít v praxi
- vyu�ívá znalosti o potravinách a vý�iv� p�i výb�ru
vhodných surovin a technologických úprav pro
p�ípravu pokrm�
-pracuje se za�ízeními a spot�ebi�i a dal�ím
vybavením ve výrobním st�edisku
-hospodárn� nakládá p�i práci se surovinami,
potravinami, energiemi a pitnou vodou
-s obaly a odpady nakládá podle p�edpis�

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

0

- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- organiza�ní nástroje
,- osobnost a její rozvoj
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- p�ílohy
- saláty
- vhodné dopl�ky k jídl�m
- práce s odbornou literaturou, recepturami
a p�edpisy
- normování pokrm�
- práce s informacemi
- zásobovací �innost

18

Technologie
Potraviny a vý�iva
Matematika

Technologie p�ípravy pokrm�- p�ílohy dopl�ky k
jídl�m

T2B2 - volí vhodné suroviny a technologické postupy pro
p�ípravu pokrm�
- pracuje se za�ízením, se spot�ebi�i a dal�ím
vybavením ve výrobním st�edisku
- hospodárn� nakládá p�i práci se surovinami
- volí vhodnou p�ílohu, dohotovuje a esteticky
upravuje, kontroluje kvalitu
- vyu�ívá nová technologická za�ízení, moderní
postupy, vyhledává pot�ebné informace
- vypo�ítá jednoduché kalkulace ceny
-provede jednoduché propo�ty spot�eby a velikosti
nákupu.

- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- jednat aktivn� p�i hledání zam�stnání, vhodn�
komunikovat s potenciálními zam�stnavateli,
prezentovat sebe i svoji odbornost
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly

0

- polévky
- bezmasá jídla
- práce s konvektomatem
- restaura�ní mou�níky
- sladké pokrmy
- ovocné saláty

18

Technologie
Potraviny a vý�iva
Administrativa

Technologie p�ípavy pokrm�-bezmasá jídla,
polévky

T3 -pracuje se za�ízením, spot�ebi�i a dal�ím
kuchy�ským vybavením
- p�ipravuje polévky, bezmasé pokrmy a sladké
pokrmy podle technologických postup�

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- mít p�ehled o zdrojích informací a
poradenských slu�bách týkajících se vzd�lávání a
trhu práce
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, po�adavcích na výkon
odborné kvalifikace a o základních
pracovn�-právních vztazích

- morálka
,- svoboda
,- komunikace
,- vliv prost�edí na lidské zdraví

Celkem za blok B2 denní0distan�ní 56
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- opakování a procvi�ování  za 1.pololetí 2

Technologie
Potraviny a vý�iva
Administartiva
Matematika

Opakování a procvi�ováníT1B3 - vyu�ívá znalostí o potravinách a vý�iv� p�i
výb�ruvhodných surovin a technologických úprav
pro p�ípravu pokrm�
- hospodárn� nakládá p�i práci se surovinami
- pracuje se za�ízením, se spot�ebi�i a dal�ím
vybavenímve výrobním st�edisku
- volí vhodné suroviny a technologické postupy pro
p�ípravu pokrm�.

- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

0

- charakteristické znaky práce
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
,- morálka
,- odpov�dnost

Celkem za blok B3 denní0distan�ní 2

- osobnost, vzhled
- pravidla spole�enského chování
-spole�enské chování a profesní
vystupování
- typy host�
- procvi�ování získaných dovedností
- profesní vystupování a komunikace v
�e�tin� i v cizým jazyce
- verbální a neverbální komunikace

8

�eský jazyk
Cizí jazyk
Stolni�ení
Ob�anská nauka

Komunikace ve slu�báchT1B4 - uplat�uje pravidla spole�enského chování a
zásady profesního vystupování i prychologické
základy jednání se zákazníkem
- pe�uje o zevn�j�ek a sna�í se o kultivovaný projev
- komunikuje jasn� a srozumiteln� v souladu s
jazykovou normou
- rozli�uje r�zné typy host�, reaguje na jejich
chování
- �e�í b��né i neobvyklé situace s ohledem na
individualní zvlá�tnosti hosta
- komunikuje s hosty v cizím jazyce,
respektuje národní mentalitu a zvyklosti
- uplat�uje estetická hlediska pro formování
prost�edí
- vhodn� uplat�uje verbální i neverbální komunikace

- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- uplat�ovat po�adavky na hygienu v gastronomii
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- ovládat zp�sob p�ípravy b��ných pokrm� �eské
kuchyn� i zahrani�ních kuchyní, technologické
postupy p�ípravy, kontrolovat kvalitu, správn�
uchovávat pokrmy, esteticky dohotovovat a
expedovat výrobky
,- pou�ívat a udr�ovat technická a technologická
za�ízení v gastronomickém provozu
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly

0

- osobnost a její rozvoj
,- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
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- p�íprava a údr�ba pracovi�t�
- malý a velký stolní inventá�
- inventá�, údr�ba, pou�ití
- technika podávání pokrm� a nápoj� p�i
jednoduché obsluze
- základní spole�enská a profesní pravidla

18

Stolni�ení
�eský jazyk
Ob�anská nauka

Základy obsluhyT2B4 - p�ipraví pracovi�t� p�ed zahájením provozu,
udr�uje po�ádek b�hem provozu a provede úklid po
jeho skon�ení
- rozli�uje malý a velký stolní inventá� a vhodn� ho
pou�ívá podle zp�sobu servisu podávaného pokrmu
a nápoje a vhodn� ho o�et�uje
- ovládá techniku jednoduché obsluhy
- p�íjmá, eviduje a vy�izuje objednávky host�
- charakterizuje pom�cky �í�níka a pracuje s nimi
- chová se profesionáln�, �e�í mo�né nehody p�i
obsluze
- rozli�uje r�zné typy host�, reaguje na jejich
chování, uplat�uje pravidla spole�enského chování i
psychologické základy jednání

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly

0

- technika jednoduché obsluhy
- p�ejímka pokrm� a nápoj�
- skladování- zásobovací �innost
- zásobové �innosti

16

Stolni�ení
Cizí jazyk
Potraviny a vý�iva
Technologie
Ob�anská nauka
Matematika
Ekonomika
Potraviny a vý�iva

Odbyt a obsluha-skladováníT3 -rozli�uje druhy a zp�soby odbytu výrobk� a slu�eb,
volí vhodné formy
- zaji�	uje odbyt výrobk� a slu�eb
- p�íjmá, eviduje a vy�izuje objednávky host�
- ovládá techniku jednoduché obsluhy
- vypo�ítá jednoduché kalkulace ceny
- uvede zp�sob skladování potravin a nápoj�

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

0

- komunikace
,- �e�ení konflikt�
,- morálka
,- odpov�dnost



Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- systémy a formy obsluhy
- zp�soby obsluhy
- snídan� -rozd�lení
- servis snídaní formou -Table d´ hôte

22

Stolni�ení
Cizí jazyk
Potraviny a vý�iva
Technologie
Matematika

Odbyt a obsluha-snídan�T4B4 - zaji�	uje odbyt výrobk� a slu�eb
- charakterizuje r�zné zp�soby obsluhy
- p�ipraví pracovi�t� p�ed zahájením provozu
udr�uje po�ádek b�hem provozu a provede úklid po
jeho skon�ení
- popí�e servis snídaní formou Table d´ hôte
- propaguje moderní formy snídaní
- jazykov� správ� komunikuje v cizích jazycích se
zákazníkem, spolupracovníky a obchodními partnery
- pracuje s inventá�em a vhodn� ho pou�ívá podle
zp�sobu a servisu, podávaného pokrmu a nápoje
- udr�uje a o�et�uje inventá�
- aplikuje techniku jednoduché obsluhy p�i podávání
snídaní
- vysv�tlí správn� zp�sob skladování a o�et�ování
jednotlivých druh� potravin a nápoj�

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly

0

Celkem za blok B4 denní0distan�ní 64



Hodin

65-41-L/01 GastronomieOdborný výcvikP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- opakování a procvi�ování za 2.pololetí
1.ro�níku

2

Stolni�ení
Technologie
Potraviny a vý�iva
Matematika
Cizí jazyk
�eský jazyk
Ob�anská nauka

Opakování a procvi�ováníT1B5 - dodr�uje ustanovení týkající se bezpe�nosti a
ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence
- uplat�uje po�adavky na hygienu v gastronomii
- rozli�uje malý a velký stolní inventá�
- volí vhodné formy odbytu výrobk� a slu�eb
- profesionáln� jedná v souladu se spole�enským
chováním
- jazykov� správn� komunikuje v cizích jazycích
-zvládá �e�ení r�zných komunikativních a
interpersonálních situací (v�etn� konfliktních a
zát��ových)

- ovládat druhy a techniku odbytu
,- volit vhodné formy obsluhy podle prost�edí a
charakteru spole�enské p�íle�itosti, pou�ívat
vhodný inventá�
,- dbát na estetiku p�i pracovních �innostech
,- spole�ensky vystupovat a profesionáln� jednat
ve styku s hosty, pracovními partnery a
spolupracovníky
,- mít p�ehled o vý�iv�, znali zásady racionální
vý�ivy, druhy diet a alternativní zp�soby stravován
,- sestavovat menu, jídelní a nápojové lístky podle
gastronomických pravidel, pravidel racionální
vý�ivy a dal�ích hledisek
,- sjednávat odbyt výrobk� a slu�eb, provád�t
vyú�tování
,- p�ipravil podklad pro nákup surovin, potravin a
dal�ího materiálu
,- kalkulovat cenu výrobk� a slu�eb
,- sestavovat nabídkové listy výrobk� a slu�eb
podle r�zných kritérií
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- uplat�ovat po�adavky na hygienu v gastronomii
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností

0

- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
,- morálka
,- odpov�dnost

Celkem za blok B5 denní0distan�ní 2

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 0 150



Hodin

65-41-L/01 GastronomieOdborný výcvikP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- pro�kolení p�edpisy BOZP, hygiena na
pracovi�ti
- seznámení s  pravidly  systému HACCP
- seznámení s pravidly poskytování první
pomoci

4

Technologie
Stolni�ení
Ob�anská nauka
Potraviny vý�iva

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, hygiena
práce, HACCP  po�ární prevence.

T1B1 - vysv�tlí základní úkoly a povinnosti organizace p�i
zaji�	ování BOZP
- uplat�uje po�adavky na hygienu v gastronomii
- dodr�uje ustanovení týkající se bezpe�nosti a
ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence
- uvede základní bezpe�nostní po�adavky p�i práci
se stroji a za�ízeními na pracovi�ti a dbá na jejich
dodr�ování
- p�i obsluze, b��né údr�b� a �i�t�ní stroj� a
za�ízení postupuje v souladu s p�edpisy a
pracovními postupy
- uvede p�íklad bezpe�nostních rizik, event.
nej�ast�j�í p�í�iny úraz� a jejich prevenci
- poskytne první pomoc p�i úrazu na pracovi�ti
- uvede povinosti pracovníka i zam�stnavatele v
p�ípad� pracovního úrazu
- objasní ú�el kritických bod� HACCP
- uplat�uje ú�el kritických bod� a jejich fungování v
praxi
- dodr�uje p�edpisy o ochran� �ivotního prost�edí

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti

0

- vliv prost�edí na lidské zdraví
,- charakteristické znaky práce



Hodin

65-41-L/01 GastronomieOdborný výcvikP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- seznámení �ák� s u�ebním plánem
- provozovna a její za�ízení
- povinnosti pracovník� v pohostinství

2

Technologie
Stolni�ení
Potraviny a vý�iva
Ob�anská nauka

Seznámení �ák� s u�ebním plánem. Provozovna
a její za�ízení.Povinnosti pracovník� v

pohostinství.

T2B1 - orientuje se v u�ebním plánu za daný �kolní rok
- rozli�uje obvyklé vybavení výrobního st�ediska z
hlediska jeho funkce
- charakterizuje organizaci práce a úkoly pracovník�
v odbytovém a výrobním st�edisku
- popí�e  jednotlivé pracovní pozice ve výrobních a
odbytových st�ediscích
- orientuje se na p�id�lené provozovn�
- popí�e organizaci práce ve výrobním st�edisku

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

0

- morálka
,- odpov�dnost

Celkem za blok B1 denní0distan�ní 6



Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy
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Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- rozd�lení a pou�ití jate�ních mas
- normování pokrm�
- vyu�ití, zpracování a skladování jate�ních
mas

17

Technologie
Potraviny a vý�iva
Matematika

Technologie p�ípravy pokrm�-jate�ní masaT1B2 - p�ipravuje b��né pokrmy z jate�ních mas podle
technologických postup�
- volí vhodnou p�ílohu, dohotovuje a esteticky
upravuje, kontroluje kvalitu a expeduje hotové
výrobky
- ovládá p�edb��nou úpravu a p�ípravu surovin
- hospodárn� nakládá s potravinami, energiemi a
pitnou vodou, s odpady a obaly nakládá podle
p�edpisu
- pracuje s normami, recepturami a odbornou
literaturou
- uvede zp�sob skladování jednotlivých druh�
potravin, nápoj�, polotovar� a vlastních výrobk�
- vysv�tlí ozna�ení potravin na etiket�

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

0

- komunikace
,- morálka
,- odpov�dnost
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
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Blok Téma
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Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- jate�ní masa a ostatní mén� pou�ívaná
masa
- rozd�lení a pou�ití mén� pou�ívaných mas
- vyu�ití, zpracování a skladování  mas
- zásobovací �innost

17

Technologie
Potraviny a vý�iva
Za�ízení provozoven
Ekonomika

Technologie p�ípravy pokrm�- masaT2B2 - p�ipravuje b��né pokrmy z jate�ních mas podle
technologických postup�
- vyu�ívá znalosti o potravinách a vý�iv� p�i výb�ru
vhodných surovin a technologických úprav pro
p�ípravu pokrm�
- hospodárn� nakládá se surovinami
- pracuje s normami, recepturami a odbornou
literaturou
- provede jednoduché propo�ty spot�eby a velikosti
nákupu
- vysv�tlí správný zp�sob skladování a o�et�ování
jednotlivých druh� potravin a nápoj�
- vysv�tlí ozna�ení potravin na etiket�

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

0

- komunikace
,- morálka
,- odpov�dnost
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
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Denní

- rozd�lení a pou�ití ryb
- normování pokrm�, zásobovací �innost
- vyu�ití, zpracování a skladování ryb

10

Technologie
Potraviny a vý�iva
Ekonomika

Technologie p�ípravy pokrm�- rybyT3B2 - vyu�ívá znalosti o potravinách a vý�iv� p�i výb�ru
vhodných surovin a technologických úprav pro
p�ípravu pokrm�
- hospodárn� nakládá se surovinami
- pracuje s normami, recepturami a odbornou
literaturou
- vysv�tlí správný zp�sob skladování a o�et�ování
jednotlivých druh� potravin a nápoj�
- provede jednoduché propo�ty a spot�eby nákupu

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

0

- komunikace
,- morálka
,- odpov�dnost
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
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Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
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�.j.: SSGH-SVP-6/2018
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Denní

- rozd�lení a pou�ití dr�be�e
- vyu�ití, zpracování a skladování dr�be�e
- zásobovací �innost

15

Technologie
Potraviny a vý�iva
Ekonomika

Technologie p�ípravy pokrm�- dr�be�T4B2 - vyu�ívá znalosti o potravinách a vý�iv� p�i výb�ru
vhodných surovin a technologických úprav pro
p�ípravu pokrm�
- hospodárn� nakládá se surovinami
- pracuje s normami, recepturami a odbornou
literaturou
- vysv�tlí správný zp�sob skladování a o�et�ování
jednotlivých druh� potravin a nápoj�
-provede jednoduché propo�ty a spot�eby nákupu

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

0

- komunikace
,- morálka
,- odpov�dnost
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
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- mletá masa- pou�ití
- vyu�ití, zpracování a skladování mletého
masa
- studená kuchyn�
- p�íprava pokrm� studené kuchyn�
- p�íprava teplých p�edkrm�
- zásobovací �innost -skladování

8

Technologie
Potraviny a vý�iva
Ekonomika

Technologie p�ípravy pokrm�- mletá masaT5B2 -ovládá p�edb��nou úpravu a p�ípravu surovin
- vyu�ívá znalosti o potravinách a vý�iv� p�i výb�ru
vhodných surovin a technologických úprav pro
p�ípravu pokrm�
- p�ipravuje b��né pokrmy z masa, p�ílohy,
bezmasé pokrmy, polévky, teplé i studené p�edkrmy
a výrobky studené kuchyn� podle technologických
postup�
- hospodárn� nakládá se surovinami
- pracuje s normami, recepturami a odbornou
literaturou
- vysv�tlí správný zp�sob skladování a o�et�ování
jednotlivých druh� potravin a nápoj�
- provede jednoduché propo�ty a spot�eby a
velikosti nákupu

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

0
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- omá�ky- rozd�leníomá�ek- význam
- úprava omá�ek
- klasické �eské omá�ky

14

Technologie
Potraviny a vý�iva

Technologie p�ípravy pokrm�- omá�kyT6B2 - uvede základní rozd�lení a p�íklady jednotlivých
omá�ek
- orientuje se v recepturách základních omá�ek
- zvolí vhodné dopl�ky a p�ílohy
- p�ipravuje b��né pokrmy z masa, p�ílohy,
bezmasé pokrmy, polévky, omá�ky, teplé i studené
p�edkrmy a výrobky studené kuchyn� podle
technologických postup�

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

0
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Denní

- opakování a procvi�ování za 1.pololetí 2.
ro�níku

2

Technologie
Potraviny a vý�iva
Matematika

Opakování a procvi�ováníT7B2 - vyu�ívá znalostí o potravinách a vý�iv� p�i výb�ru
vhodných surovin a technologických úprav pro
p�ípravu pokrm�
- hospodárn� nakládá p�i práci se surovinami
- pracuje se za�ízením, se spot�ebi�i a dal�ím
vybavenímve výrobním st�edisku
- rozli�uje obvyklé vybavení výrobního st�ediska z
hlediska jeho funkce
- volí vhodné suroviny a technologické postupy pro
p�ípravu pokrm�
- p�ipravuje b��né pokrmy z masa, p�íloy, bezmasé
pokrmy, polévky, omá�ky, teplé i studené p�edkrmy
a výrobky studené kuchyn� podle technologických
postup�
- skladuje správn� potraviny a nápoje¨
- pracuje s technickým a technologickým za�ízením
ve výrobním st�edisku

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

0

- komunikace
,- morálka
,- odpov�dnost
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
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Denní

- technika podávání pokrm� a nápoj� p�i
jednoduché obsluze
- p�íprava pracovi�t� na provoz
- servis ob�d� a ve�e�í
- dodr�ování zásad stolování
- zp�soby obsluhy- gastronomická pravidla
- komunikace s hosty
- spole�enské chování a profesní
vystupování
- typy zákazník� a psychologické základy
jednání
- seznámení se zp�soby p�edávání
objednávek a vyú�továním
- jídelní lístek
-práce s informacemi
- gastronomická pravidla  p�i sestavování
jídelního lístku, nápojového lístku, menu
- nále�itosti jídelního, nápojového lístku a
vícechodového menu
- formy prodeje restaura�ní a hotelové
obsluhy

23

Technologie
Stolni�ení
Cizí jazyk
Ekonomika
Matematika

Jednoduchá obsluha-jídelní lístek, servis ob�d�
a ve�e�í

T1B3 - p�ipraví pracovi�t� p�ed zahájením provozu,
udr�uje po�ádek b�hem provozu a provede úklid po
jeho ukon�ení
- je seznámen s p�edpisy souvisejícími s odbytem
výrobk� a slu�eb
- pracuje s inventá�em a vhodn� ho pou�ívá podle
zp�sobu servisu, podávaného pokrmu a nápoje,
udr�uje a o�et�uje inventá�
- ovládá techniku jednoduché obsluhy
- vyzkou�í zp�soby nakládání s tr�bami, pracuje se
zú�tovací technikou
- uplat�uje spole�enské chování a profesní
vytupování, dodr�uje profesní etiku, zdr�uje se
xenofobních projev�
- komunikuje jasn� a srozumiteln� v souladu s
jazykovou normou
- komunikuje s hosty i v cizím jazyce, respektuje
národní mentalitu a zvyklosti v�etn� multikult�rního
sou�ití
-rozli�uje r�zné typy host�, reaguje na jejich
chování s vyu�itím poznatk� z psychologie
- sestavuje typickou nabídku pokrm� a nápoj� pro
st�ediska a ur�í zp�sob obsluhy
- uvede nále�itosti jídelního a nápojového lístku
- sestaví  jídelní lístek, nápojový lístek a menu pro
r�zné p�íle�itosti
- sestavuje typickou nabídku pokrm� a nápoj� pro
r�zná odbytová st�ediska a stanovuje zp�sob
obsluhy
-volí vhodné zdroje a odpovídající techniku k
vyhledávání po�adované informace
-orientuje se v získaných informacích, t�ídí je
analyzuje, vyhodnocuje, zaznamenává a uchovává
textové, numerické i grafické informace.

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- sestavovat jídelní lístky a menu podle
gastronomických pravidel, a dal�ích hledisek

0
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Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- pivo - druhy, �epování piva a servis piva
- p�íprava a servis studených a teplých
nápoj�
- dodr�ování zásad stolování
- zp�soby obsluhy
- gastronomická pravidla
- komunikace s hosty
- zvlá�tnosti cizích kult�r
- p�íprava pracovi�t� na provoz
- spole�enské chování a profesní
vystupování
- správné skladování a o�et�ování
- pou�ití vhodného inventá�e
- vybavení a za�ízení sklad� na úseku
obsluhy

14

Stolni�ení
�eský jazyk
Cizí jazyk
Potraviny a vý�iva
Matematika

Jednoduchá obsluha- PivoT2B3 - p�ipraví pracovi�t� p�ed zahájením provozu,
udr�uje po�ádek b�hem provozu a provede úklid po
jeho ukon�ení
- rozli�uje druhy odbytových st�edisek a jejich
vybavení
- pracuje s technickým a technologickým za�ízením
v odbytovém st�edisku
- pracuje s inventá�em a vhodn� ho pou�ívá podle
zp�sobu servisu, podávaného pokrmu a nápoje,
udr�uje a o�et�uje inventá�
- ovládá techniku jednoduché obsluhy
- ovládá techniku podávání a o�et�ování nápoj�
- uplat�uje spole�enské chování a profesní
vytupování, dodr�uje profesní etiku, zdr�uje se
xenofobních projev�
-v kontaktu se zákazníkem respektuje národní
mentalitu a aspekty multikult�rního sou�ití.
- chová se profesionáln� a �e�í mo�né nehody p�o
obsluze
- komunikuje jasn� a srozumiteln� v souladu s
jazykovou normou
- rozli�uje a charakterizuje jednotlivé druhy nápoj�,
uvede jejich vyu�ití a podávání z r�zných hledisek
- orientuje se ve skladu, ve vedení evidence zásob

- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností

0

- morálka
,- odpov�dnost
,- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
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Denní

- káva a ostatní teplé nápoje
- p�íprava r�zných druh� kávy- servis kávy
- pou�ití a znalost práce s kávovary
- inventá� pou�ívaný v kavárnách
- víno - druhy vín
- servis bílého, r��ového a �erveného vína
- servis �umivého vína
- inventá� pou�ívaný ve vinárnách
- druhy vín a jejich teploty
- bary- za�ízení bar�- barový inventá�
- druhy míchaných nápoj�
- p�íprava bar� na provoz
- barový lístek- obsluha v baru

16

Stolni�ení
Potraviny a vý�iva
Matematika

Technika podávání nápoj�T3B3 - p�ipraví a podá nápoje s pou�itím vhodného
inventá�e
- charakterizuje vhodný inventá� na nápoje
- ovládá techniku podávání a o�et�ení nápoj�.
- rozli�uje vhodný inventá� p�i podávání nápoj�
- charakterizuje  pom�cky barmana, �í�níka a
sommeliera
- orientuje se ve zna�kách lihovin
- p�ipravuje teplé nápoje b��n� za�azené na
jídelním lístku
- p�evádí m�rné jednotky
- p�i obsluze, b��né údr�b� a �i�t�ní stroj� a
za�ízení postupuje v souladu s p�edpisy a
pracovními p�edpisy
- ulat�uje po�adavky na hygienu v gastronomii
- pracuje s inventá�em a vhodn� ho pou�ívá podle
zp�sobu servisu, udr�uje a o�et�uje inventá�
- poskytne odborný servis nápoj� , ovládá základní
dovednosti p�i p�íprav�.
- rozli�uje a charakterizuje jednotlivé druhy nápoj�,
uvede jejich vyu�ití a podávání z r�zných hledisek
- vyzná se v ozna�ení nápoj� a v údajích na etiket�
- komunikuje jasn� a srozumiteln� v souladu s
jazykovou normou

- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností

0

- komunikace
,- vyjednávání
,- odpov�dnost
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Denní

- room servis - zásady práce
- servis na pokojích
-nezam�stnanost-p�í�iny

8

Stolni�ení

Ubytovací za�ízeníT4B3 - ovládá organizaci práce v r�zných formách obsluhy
- dodr�uje zádady práce �í�níka room servisu
-objasní p�í�iny nezam�stnanosti

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

0

- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
,- odpov�dnost
,- komunikace

- základní pravidla slo�ité obsluhy
- základní forma slo�ité obsluhy -
p�ekládání pokrm�
- sestavování slavnostního menu
- podávání jednotlivých chod� slavnostního
menu
- ú�etní doklady

8

Stolni�ení
Technologie
Potraviny a vý�iva

Slo�itá obsluhaT5 - ovládá techniku jednoduché i základní formy
slo�ité obsluhy
- charakterizuje r�zné zp�soby obsluhy
- profesionáln� jedná v souladu se spole�enským
chováním
- aplikuje zásady slo�ité obsluhy do praxe
- pou�ívá vhodný inventá�
- chová se profesionáln� �e�í mo�né nehody p�i
obsluze
- popí�e u�etní doklady související s pohybem
pen�z a evidencí majetku

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

0

- opakování a procvi�ování za 2.pololetí
2.ro�níku

2

Stolni�ení
Technologie
Potraviny a vý�iva
Matematika
Ekonomika
Cizí jazyk

Opakování a procvi�ováníT6 - p�ipraví pracovi�t� p�ed zahájením provozu,
udr�uje po�ádek b�hem provozu a provede úklid po
jeho ukon�ení
- zaji�	uje odbyt výrobk� a slu�eb
- ovládá techniku jednoduché i základní formy
slo�ité obsluhy
- ovládá techniku podávání a o�et�ování nápoj�
- pracuje s inventá�em a vhodn� ho pou�ívá podle
zp�sobu servisu, podávaného pokrmu a nápoje,
udr�uje a o�et�uje inventá�
- p�i obsluze, b��né udr�b� a �i�t�ní stroj� a
za�ízení postupuje v souladu s p�edpisy a
pracovními postupy
- komunikuje jasn� a srozumiteln� v souladu s
jazykovou normou
- sestavuje typickou nabídku pokrm� a nápoj� pro
r�zná odbytová st�ediska a stanovuje zp�sob
obsluhy
- rozli�uje druhy odbytových st�edisek a jejich
vybavení

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu
,- organiza�n� zaji�	ovat p�ípravu, pr�b�h a
ukon�ení gastronomických akcí
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.

0

- morálka
,- odpov�dnost
,- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�

Celkem za blok B3 denní0distan�ní 71

3Celkem za ro�ník dennídistan�ní 0 160
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- pro�kolení p�edpisy BOZP, hygiena na
pracovi�ti
- seznámení s  pravidly  systému HACCP
- seznámení s pravidly poskytování první
pomoci

4

Technologie
Stolni�ení
Ob�anská nauka

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, hygiena
práce, HACCP  po�ární prevence.

T1B1 - vysv�tlí základní úkoly a povinnosti organizace p�i
zaji�	ování BOZP
- dodr�uje ustanovení týkající se bezpe�nosti a
ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence
- uvede základní bezpe�nostní po�adavky p�i práci
se stroji a za�ízeními na pracovi�ti a dbá na jejich
dodr�ování
- p�i obsluze, b��né údr�b� a �i�t�ní stroj� a
za�ízení postupuje v souladu s p�edpisy a
pracovními postupy
- uvede p�íklad bezpe�nostních rizik, event.
nej�ast�j�í p�í�iny úraz� a jejich prevenci
- poskytne první pomoc p�i úrazu na pracovi�ti
- uvede povinosti pracovníka i zam�stnavatele v
p�ípad� pracovního úrazu
- rozezná kritické body dle systému HACCP
- uplat�uje ú�el kritických bod� a jejich fungování v
praxi

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

0

- charakteristické znaky práce: pracovní doba
,- charakteristické znaky práce: mo�nosti kariéry
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Denní

- seznámení �ák� s u�ebním plánem
- provozovna a její za�ízení
- povinnosti pracovník� v pohostinství

2

Technologie
Stolni�ení
Potraviny a vý�iva

Seznámení �ák� s u�ebním pláne. Provozovna a
její za�ízení.Povinnosti pracovník� v

pohostinství.

T2B1 - orientuje se v u�ebním plánu za daný �kolní rok
- rozli�uje obvyklé vybavení výrobního st�ediska z
hlediska jeho funkce
- popí�e  jednotlivé pracovní pozice ve výrobních a
odbytových st�ediscích
- orientuje se na p�id�lené prpovozovn�
- popí�e organizaci práce ve výrobním st�edisku

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí

0

- charakteristické znaky práce: mo�nosti kariéry
,- charakteristické znaky práce: spole�enská presti�

Celkem za blok B1 denní0distan�ní 6
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- minutkové pokrmy
- rozd�lení a pou�ití jednotlivých druh�
minutkových mas

12

Technologie
Potraviny a vý�iva

Technologie p�ípravy pokrm�- minutkové pokrmyT1B2 - volí vhodnou p�ílohu, dohotovuje a esteticky
upravuje, kontroluje kvalitu a expeduje hotové
výrobky
- ovládá p�edb��nou úpravu a p�ípravu surovin
- vyu�ívá znalosti o potravinách a vý�iv� p�i výb�ru
vhodných surovin a technologických úprav pro
p�ípravu pokrm�
- hospodárn� nakládá se surovinami
- pracuje s normami, recepturami a odbornou
literaturou
- vysv�tlí správný zp�sob skladování a o�et�ování
jednotlivých druh� potravin a nápoj�
-  vyzná se v ozna�ení nápoj� a v údajích na etiket�

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností

0

- komunikace
,- morálka
,- odpov�dnost
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
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- mezinárodní kuchyn�
- p�íprava pokrm� zahrani�ních kuchyní

10

Technologie
Potraviny a vý�iva
Ob�anská nauka

Technologie p�ípravy pokrm�- mezinárodní
kuchyn�

T2B2 - dohotovuje a expeduje pokrmy
-ovládá p�edb��nou úpravu a p�ípravu surovin
- vyu�ívá znalosti o potravinách a vý�iv� p�i výb�ru
vhodných surovin a technologických úprav pro
p�ípravu pokrm�
- ovládá p�ípravu pokrm� zahrani�ních kuchyní,
pou�ívá speciální inventá�
- je p�ipraven organizovat práci ve výrobním st�edisk
- hospodárn� nakládá se surovinami
- vyzná se v ozna�ení nápoj� a v údajích na etiket�
- orientuje se v kuchyních cizích zemí,
charakterizuje pou�ívané suroviny a zp�sob
zpracování a podávání

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností

0

- komunikace
,- morálka
,- odpov�dnost
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
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- �eská kuchyn�
- krajové speciality
- normování pokrm�
- vyu�ití, zpracování a skladování potravin

16

Technologie
Potraviny a vý�iva
Ob�anská nauka

Technologie p�ípravy pokrm�- �eská kuchyn�T3B2 - dohotovuje a expeduje pokrmy
-ovládá p�edb��nou úpravu a p�ípravu surovin
- vyu�ívá znalosti o potravinách a vý�iv� p�i výb�ru
vhodných surovin a technologických úprav pro
p�ípravu pokrm�
- hospodárn� nakládá se surovinami
- pracuje s normami, recepturami a odbornou
literaturou
- vysv�tlí správný zp�sob skladování a o�et�ování
jednotlivých druh� potravin a nápoj�
- vyu�ívá a kontroluje za�ízení skladu potravin,
eviduje pohyb zásob
- p�ipravuje typické národní pokrmy, orientuje se v
regionálních kuchyních

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- mít odpov�dný postoj k vlastní profesní karié�e,
být p�ipraveni p�izp�sobovat se m�nícím
pracovním podmínkám a celo�ivotn� se vzd�lávat

0

- komunikace
,- morálka
,- odpov�dnost
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
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- nové trendy v gastronomii
- zá�itková gastronomie

10

Technologie
Potraviny a vý�iva

Technologie p�ípravy pokrm�- nové trendy v
gastronomii

T4B2 - vyu�ívá nová technologická za�ízení a moderní
postupy, vyhledává pot�ebné informace
- pou�ije vhodný druh pokrmu podle p�íle�itosti a
místa konání, ovláda zprávný pracovní postup
- pracuje se za�ízením, se spot�ebi�i a dal�ím
za�ízením ve výrobním st�edisku
- volí vhodnou p�ílohu, dohotovuje a esteticky
upravuje a expeduje hotové výrobky

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností

0
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- zp�soby stravování, alternativní strava
- p�íprava pokrm� pro vybrané skupiny
osob

6

Technologie
Potraviny a vý�iva

Alternativní stravováníT5B2 - charakterizuje specifika stravování vybraných
skupin osob podle r�zných kritérií
- je seznámen se specifiky stravovacích zvyklostí
cizinc� a respektuje je
- p�ipravuje pokrmy pro alternativní formy stravování

- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí

0

- morálka
,- komunikace
,- odpov�dnost
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
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- opakování a procvi�ování
- za 1 �tvrtletí prvního pololetí 3.ro�níku

2

Technologie
Potraviny a vý�iva
Ob�anská nauka
Matematika

Opakování procvi�ováníT6B2 - dohotovuje a expeduje pokrmy
- ovládá p�edb��nou úpravu a p�ípravu surovin
- vyu�ívá znalosti o potravinách a vý�iv� p�i výb�ru
vhodných surovin a technologických úprav pro
p�ípravu pokrm�
- volí vhodnou p�ílohu, dohotovuje a esteticky
upravuje , kontroluje kvalitu a expeduje hotové
výrobky
- ovládá p�ípravu pokrm� zahrani�ních kuchyní,
pou�ívá speciální inventá�
- je p�ipraven organizovat práci ve výrobním st�edisk
- hospodárn� nakládá se surovinami
- orientuje se v kuchyních cizích zemí,
charakterizuje pou�ívané suroviny a zp�sob
zpracování a podávání
- je p�ipraven organizovat prácí ve výrobním
st�edisku
- pracuje s vý�ivovými a technologickými normami,
s hygienickými p�edpisy a recepturami pro p�ípravu
pokrm� a s odbornou literaturou

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností

0

Celkem za blok B2 denní0distan�ní 56
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- obsluha skupin
- základní pravidla obsluhy skupin
- sestavování jednoduchého a slo�itého
menu
- servis jednotlivých chod� podávaného
menu
- coffee break
- ob�dy a ve�e�e podávané formou Table
d' hôte

32

Stolni�ení
Potraviny a vý�iva
Technologie
Matematika

Obsluha skupinT1B3 - sestavuje typickou nabídku pokrm� a nápoj� pro
r�zná odbytová st�ediska a stanovuje zp�sob
obsluhy
- je seznámen se specifiky stravovacích zvyklostí
cizinc� a respektuje je
- �ídí práci v r�zných formách obsluhy
- ovládá organizaci práce v r�zných formách obsluhy
- pracuje s inventá�em a vhodn� ho pou�ívá podle
zp�sob� servisu, podávaného pokrmu a nápoje,
udr�uje a o�et�uje inventá�
- p�ipraví pracovi�t� p�ed zahájením provozu,
udr�uje po�ádek b�hem provozu a provede úklid po
jeho ukon�ení

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu
,- organiza�n� zaji�	ovat p�ípravu, pr�b�h a
ukon�ení gastronomických akcí
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.

0
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- slavnostní hostiny - bankety
- význam a druhy hostin
- p�íprava pracovi�t�
- p�íprava, tvary tabulí
- sestavování slavnostního menu
- protokol ke slavnostní hostin� - vyu�ití
techniky v komunikaci
- seznámení se zp�soby p�edávání
objednávek a vyú�továním
- platební styk v národní a zahrani�ní m�n�
- stanovení cen
- organiza�ní za�ízení
- zp�soby obsluhy - podávání jednotlivých
chod�
-  práce po skon�ení hostiny

10

Stolni�ení
Cizí jazyk
Matematika
Ekonomika
Informatika
Potraviny a vý�iva

Odbyt a obsluha-T2B3 - p�ipravuje slavnostní hostiny a p�ipravuje
pot�ebnou dokumentaci
- vyhotovuje písemnosti spojené s obchodním a
stravovacím provozem v�cn�, jazykov� a formáln�
správn�, ve shod� s normalizovanou úpravou
písemností
-p�ijme objednávku, provede vyu�tování s hostem a
objednavatelem
-zajistí p�ípravu a realizaci gastronomické akce,
p�ipraví podklady pro vyu�tování
-pou�ívá  zp�soby nakládání s tr�bami pracuje se
z��tovací technikou
- stanovuje ceny gastronomických výrobk� a slu�eb
- vyu�ívá odborných znalostí p�i sestav� vhodných
porkm� a nápoj�
- pou�ívá gastronomická pravidla
- dodr�uje ustanovení týkající se bezpe�nosti a
ochrany zdraví p�i práci
- uplat�uje po�adavky hygienu v gastronomii
- pracuje s inventá�em a vhodn� ho pou�ívá podle
zp�sob� servisu, podávaného pokrmu a nápoje,
udr�uje a o�et�uje inventá�
-pou�ívá nejb��n�j�í platební nástroje,sm�ní peníze
podle kurzovního lístku
- ovládá techniku jednoduché a slo�ité obsluhy a její
r�zné formy podle prost�edí, charakteru akce a
spole�enské p�íle�itosti
- stanoví ceny gastronomických výrobk� a slu�eb
- je p�ipraven organizovat práci v odbytovém
st�edisku
- uplat�uje pravidla spole�enského chování a
zásady profesního vystupování i psychologické
základy, jednání s pod�ízenými, nad�ízenými,
zákazníkem, obchodními a pracovními partnety
- orientuje se v �innosti bank a bankovním styku,
pou�ívá nejb��n�j�í platební nástroje, sm�ní peníze
podle kurzovního lístku

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu
,- organiza�n� zaji�	ovat p�ípravu, pr�b�h a
ukon�ení gastronomických akcí
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.

0

- morálka
,- odpov�dnost
,- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
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Denní

- ubytovací za�ízení
- za�ízení hotel�, zásady styku s hostem
- hotelová hala + funkce recepce
- organizace práce v odbytových
st�ediscích a ubytovacích za�ízeních
- ostatní hotelové slu�by poskytované
host�m - internet, fitness
- komunikace s hosty v cizím jazyce

10

Stolni�ení
Matematika
Cizí jazyk

Ubytovací za�ízeníT3B3 - charakterizuje ubytovací za�ízení
- vysv�tlí funkci pracovníka recepce
- orientuje se v zásadách organizace práce v
odbytových st�ediscích a ubytovacích za�ízeních
- komunikuje s hosty i v cizím jazyce

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu
,- organiza�n� zaji�	ovat p�ípravu, pr�b�h a
ukon�ení gastronomických akcí
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.

0

Celkem za blok B3 denní0distan�ní 52
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- hotelový a restaura�ní management
- jednotlivé funkce a jejich nápl�
- profesionalita v oblasti pé�e o hosta
- marketingová strategie pracovi�t�
- komunikace s hostem v cizím jazyce
-verbální i neverbální komunikace

4

Ekonomika
Cizí jazyk
Stolni�ení

Hotelový a restaura�ní managementT1B4 - charakterizuje hotelový a restaura�ní management
- komunikuje jasn� a srozumiteln� v souladu s
jazykovou normou
-uplat�uje pravidla spole�enského chování a zásady
profesního vystupování i psychologické základy
jednání s pod�ízenými, nad�ízenými, se zákazníkem
s obchodními a pracovními partnery.
- dodr�uje po�ádek a dbá na kvalitu slu�eb, usiluje o
získání stálých zákazník�
- vybere vhodný reklamní prost�edek pro ur�itý
produkt
- pou�ije nástroje pro podporu prodeje

- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu
,- organiza�n� zaji�	ovat p�ípravu, pr�b�h a
ukon�ení gastronomických akcí
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly

0
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- opakování a procvi�ování
- za
1.pololetí 3.ro�níku
- za 1.,2. a 3.ro�ník

2

Stolni�ení
Technologie
Informatika
Ekonomika
Cizí jazyk

Opakování a procvi�ováníT2B4 - sestavuje typickou nabídku pokrm� a nápoj� pro
r�zná odbytová st�ediska a stanovuje zp�sob
obsluhy
- je seznámen se specifiky stravovacích zvyklostí
cizinc� a respektuje je
- p�ipravuje slavnostní hostiny a p�ipravuje
pot�ebnou dokumentaci
- vyhotovuje písemnosti spojené s obchodním a
stravovacím provozem v�cn�, jazykov� a formáln�
správn�, ve shod� s normalizovanou úpravou
písemností
- charakterizuje hotelový a restaura�ní management

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu
,- organiza�n� zaji�	ovat p�ípravu, pr�b�h a
ukon�ení gastronomických akcí
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, cílev�dom� a zodpov�dn�
rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací
dráze
,- znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel�
a pracovník�

0

- morálka
,- odpov�dnost
,- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�

Celkem za blok B4 denní0distan�ní 6

4Celkem za ro�ník dennídistan�ní 0 120

Celkem za p�edm�t Odborný výcvik dennídistan�ní 0 430



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 124Potraviny a vý�iva Forma: Kombinovaná

Preambule:

P�edm�t potraviny a vý�iva má poskytnout �ák�m znalosti a pot�ebné dovednosti týkající se vý�ivy a potravin ve stravovacích za�ízeních. Poskytuje
základní poznatky týkající se p�vodu a slo�ení potravin, pochutin a nápoj�. D�raz je kladen na znalost a uplat�ování zásad racionální vý�ivy spojené se
zdravým �ivotním stylem a sledování trend� ve stravování. �áci si osvojí poznatky o lé�ebné vý�iv� a o alternativních zp�sobech stravování. Získané
poznatky o potravinách a nápojích aplikují �áci p�i p�íprav� pokrm�. Nedílnou sou�ástí tohoto p�edm�tu je uplat�ování zásad bezpe�nosti a hygieny práce
v gastronomickém provozu, dodr�ování hygienických p�edpis� pro práci s potravinami a prevenci alimentárních nákaz. �áci jsou vedeni k odpov�dnému
vztahu k majetku, k bezpe�nému a �etrnému zacházení se za�ízením provozoven.

Obecné cíle:

P�edm�t Potraviny a vý�iva se vyu�uje v prvním a� t�etím ro�níku studia. První ro�ník je zam��en na potraviny rostlinného p�vodu, druhy p�vod, slo�ení a
následné zpracování. Ve druhém ro�níku se probírají potraviny �ivo�i�ného ro�níku. T�etí ro�ník je tematicky zam��en na problematiku nápoj� a
racionální vý�ivu. Prostor je dán také na souhrnné opakování. U�ivo tohoto p�edm�tu vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze
vzd�lávací oblasti - Vý�iva. Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu potraviny a vý�iva nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací oblasti, ale také z klí�ových
odborných kompetencí a profilu absolventa. P�edm�t úzce souvisí p�edev�ím s p�edm�tem Technologie, Stolni�ení a Odborný výcvik.

V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
- m�li p�edstavu o zvoleném oboru
- sledovali nové trendy ve stravování a vý�iv�
- kladli d�raz na znalost uplat�ování zásad racionální vý�ivy
- zvládali �e�ení v r�zných komunikativních a interpersonálních situací
- orientovali se ve výrob� a zp�sobu zpracování potravin a nápoj�
- zvládli v�echny jednotlivé druhy technologických postup�
- orientovali se v okruhu potravin, vý�ivy a módních trend�
- oprostili se od p�edsudk� a jimi motivovaného jednání, uv�domovali si vlastní identitu a ctili identitu jiných skupin lidí a jednotlivc�
- byli kriti�tí a ochotní tvo�it si vlastní úsudek, zalo�ený na nezbytných znalostech a praktických dovednostech
- formovali sv�j �eb�í�ek hodnot v souladu se základními principy demokracie
- vá�ili si demokracie a svobody, usilovali o její zachování
- jednali v souladu s humanitou a vlastenectvím

U�ivo p�edm�tu potraviny a vý�iva se sna�íme �ák�m p�edat zajímavou formou, která je stimuluje a vede je k rozvoji klí�ových a odborných kompetencí.
D�raz není kladen na p�edání fakt� a dat ale sna�íme se �áky aktivizovat r�znými formami a metodami výuky. Sou�ástí vzd�lávání je nejen osvojení
v�domostí a dovedností, ale i metod vedoucích k získávání dal�ích poznatk� v celo�ivotním vzd�lávání. Strategie výuky potravin a vý�ivy je zalo�ena na
metodách, které sm��ují k �ízení �innosti aktivního �áka. Základními metodami je práce �ák� s verbálními - u�ebnice, skripta, odborné �lánky, �asopisy a
publikace, ikonickými - obrazový materiál, schémata a kombinovanými (film) texty a komunikace. �áci se u�í kritickému hodnocení informací - t�íd�ní,
výb�r, posuzování. Ve výuce se dále pou�ívá kooperativní u�ení, problémové u�ení, aplikují se r�zné stimula�ní a diskusní metody. V�echny ostatní
metody mají vedlej�í, pomocný charakter. �áci jsou b�hem výuky vedeni k hodnocení ostatních a k sebehodnocení.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Potraviny a vý�iva vychází z klasifika�ního �ádu �koly. �áci se hodnotí z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení �ák�
se nejvíce oce�uje a hodnotí:
- hloubka porozum�ní poznatk�m, schopnost je aplikovat p�i �e�ení problém�
- schopnost kritického my�lení
- dovednost práce s texty a kritický p�ístup s nimi
- �ádné pln�ní domácích úkol�
- samostatnost úsudku a schopnost výsti�n� formulovat my�lenky, argumentovat a diskutovat
�áci se specifickými poruchami u�ení jsou rovn�� hodnoceni podle Klasifika�ního �ádu �koly. S ohledem na jejich individuální pot�eby specifikované
pedagogicko-psychologickou poradnou je k nim p�istupováno dle doporu�ení PPP.

Hodnocení:

V rámci p�edm�tu Potraviny a vý�iva rozvíjíme zejména tyto klí�ové a odborné kompetence:
Kompetence k u�ení - �áci jsou motivováni k pozitivnímu vztahu k u�ení a vzd�lávání, k ovládání r�zných technik u�ení a um�ní vytvo�it si vhodný studijní
re�im a podmínky. Jsou uplat�ovány r�zné metody práce s textem, efektivní vyhledávání a zpracování informací. Jsou vedeni k pozornému poslouchání
mluveného projevu a po�izování si poznámek.
Kompetence k �e�ení problém� - u�itel vede �áky ke schopnosti samostatn� �e�it b��né pracovní i mimopracovní problémy pomocí skupinových prací a
diskusí. Nabádá k uplat�ování �e�ení problém� r�zné metody my�lení (logické, matematické, empirické) a my�lenkové operace. U�itel se zam��uje na
individuální práci se �áky se specifickými poruchami u�ení.
Komunikativní kompetence - u�itel vede �áky k tomu, aby se vyjad�ovali p�im��en� jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a
vhodn� se prezentovali
Personální a sociální kompetence - u�itel vede �áky k reálnému posouzení svých fyzických i du�evních mo�ností, odhadovat d�sledky svého jednání a
chování v r�zných situacích. �áci jsou vedeni k zodpov�dnému vztahu ke svému zdraví, pe�ovat o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�domi d�sledk�
nezdravého �ivotního stylu a závislostí.
Odborné kompetence - jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé výuky v�etn� odborného výcviku ve v�ech ro�nících.
Kompetence dbát na bezpe�nost práce a ochranu zdraví p�i práci - �áci jsou seznamováni s reálnými p�íklady z praxe, na kterých se jim vyu�ující pokou�í
názorn� vysv�tlit d�le�itost dodr�ování základních právních p�edpis� týkajících se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, i po�ární prevenci.
Kompetence usilovat o nejvy��í kvalitu své práce, výrobk� nebo slu�eb - v návaznosti na odborný výcvik u�itel pomocí odborné literatury a jiných
odborných zdroj� vede �áky ke znalosti dodr�ování stanovených norem a p�edpis� souvisejících se systémem �ízení jakosti zavedeným na pracovi�ti.
Kompetence jednat ekonomicky a v souladu se strategií udr�itelného rozvoje - �áci se p�i �e�ení p�ípadových studií pod dohledem vyu�ujícího u�í
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na �ivotní prost�edí.
Kompetence ovládat technologii p�ípravy pokrm� - u�itel u �ák� propojuje znalosti z praktického vyu�ování s poznatky o vhodných surovinách pro
p�ípravu pokrm� �eské kuchyn�, typických pokrm� zahrani�ních kuchyní a pokrm� racionální vý�ivy. �áci se p�i rozboru hygienických právních p�edpis�
u�í klást d�raz na uplat�ování po�adavk� na kvalitu pokrm�, expedici a jejich uchování v souladu s normami. P�i pln�ní zadaných úkol� a jejich následné
prezentace u�itel vede �áky ke schopnosti orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a jejich gastronomické vyu�itelnosti. Na p�íkladech z praxe u�itel
demonstruje bezpe�né pou�ívání a udr�ování technických a technologických za�ízení v gastronomickém provozu, a to v�e v souladu s dodr�ováním
kritických kontrolních bod� HACCP.

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

U�ivo p�edm�tu Potraviny a vý�iva se prolíná s u�ivem p�edm�t� Technologie a Stolni�ení. V�domosti získané v t�chto p�edm�tech si �áci ov��ují v
pr�b�hu vzd�lávání v Odborném výcviku.
V p�edm�tu Potraviny a vý�iva realizujeme tato pr��ezová témata:
Ob�an v demokratické spole�nosti
�áci jsou vedeni:
- k cílev�domému úsilí o dobré znalosti, které jsou nezbytné pro odpov�dné rozhodování jedince ve spole�nosti dne�ní doby, aby m�li vhodnou míru
sebev�domí, odpov�dnosti a schopnost morálního úsudku.
- k p�ipravenosti si klást základní existen�ní otázky, hledat na n� odpov�di a �e�ení

k hl dá í k i � i b í b d iál í d �d tí být k iti k t l t í

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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- k hledání kompromis� mezi osobní svobodou a sociální odpov�dností a být kriticky tolerantní
- ke schopnosti odolávat my�lenkové manipulaci
- k dovednosti jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní �e�ení
- k respektování materiálních a duchovních hodnot, dobrého �ivotního prost�edí, k jejich ochran� a zachování pro budoucí pokolení
- zárove� si uv�domovat v �irokých souvislostech svoji odpov�dnost za dodr�ování hygienických p�edpis� v potraviná�ství a zdravotní rizika spojená s
jejich poru�ováním

�lov�k a sv�t práce
- �áci jsou pro vstup na pracovní trh vybaveni nejen odbornými v�domostmi, ale i osobnostními vlastnostmi jako je zodpov�dnost, cílev�domost, zru�nost,
sv�domitost, kreativita. �áci jsou vedeni k uv�dom�ní si zodpov�dnosti za vlastní �ivot a nezbytnosti celo�ivotního vzd�lávání

�lov�k a �ivotní prost�edí
Hlavním cílem realizace pr��ezového tématu je vést �áky:
- k ekologickému my�lení a jednání v souladu s principy udr�itelného rozvoje, k v�domí odpov�dnosti za udr�ení kvality �ivotního prost�edí. U�itel vede
�áky k tomu, aby pochopili souvislosti mezi r�znými jevy v prost�edí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními problémy, respektovali
principy udr�itelného rozvoje. Osvojili si základní principy �etrného a odpov�dného p�ístupu k �ivotnímu prost�edí v osobním i profesním jednání,
uplat�ovali zásady zdravého �ivotního stylu a uv�domili si odpov�dnost za své zdraví

Informa�ní a komunika�ní technologie
-po�íta�ová technika je vyu�ívána individuáln�. Realizaci pr��ezového tématu u�itel uplat�uje zejména vyhledáváním pot�ebných informací, p�i n�m� je
nutné vyu�ívat internetové zdroje. Úkoly tedy vy�adují znalost práce s PC a se základním softwarem. �áci se u�í vyhledávat, zpracovávat, uchovávat a
dále p�edávat informace, texty, obrázky apod.
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Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Potraviny a nápoje
- základní rozd�lení
- charakteristika potravin
- význam ve vý�iv�
- skladování
- technologická vyu�itelnost potravin
- principy potraviná�ské výroby
- potravinové dopl�ky

Slo�ení potravin
- sacharidy
- bílkoviny
- tuky
- vitamíny
- minerální látky
- voda, vláknina
- energetická a biologická hodnota potravin

1

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny a nápoje.Rozd�lení po�ivatin.Slo�ení
potravin.

T1B1 - rozli�uje a charakterizuje potraviny z hlediska
druh� technologického vyu�ití a významu ve vý�iv�
- popí�e výrobu základních druh� potravin
- uvede zp�sob skladování jednotlivých druh�
potravin, nápoj� a polotovar� a vlastních výrobk�
- zd�vodní zp�sob vyu�ívání polotovar�
- vysv�tlí ozna�ení potravin na etiket�
- charakterizuje dopl�ky v potravinách
- vysv�tlí d�vody pou�ívání

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

11

- znalosti o významu biodiverzity a ochrany p�írody a krajiny

Celkem za blok B1 denní11distan�ní 1

Potraviny rostlinného p�vodu
Ovoce - charakteristika
- slo�ení
- druhy
- skladování
- konzervace
- výrobky z ovoce

0

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny rostlinného p�vodu - ovoceT1B2 - rozli�uje a charakterizuje ovoce z hlediska druh�
technologického vyu�ití a významu ve vý�iv�
- kombinuje jednotlivé potraviny a druhy ovoce v
souladu se zásadami zdravé vý�ivy
- uvede zp�sob zpracování, skladování a
konzervace jednotlivých druh� ovoce

- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje

2

- biosféra v ekosystémovém pojetí

Potraviny rostlinného p�vodu
Zelenina
- charakteristika
- slo�ení
- druhy
- skladování
- konzervace
- výrobky ze zeleniny

0

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny rostlinného p�vodu -zeleninaT2 - rozli�uje a charakterizuje zeleninu z hlediska
druh�, technologického vyu�ití a významu ve vý�iv�
- uvede zp�sob skladování jednotlivých druh�
zeleniny
- na základ� znalosti o slo�ení jednotlivých druh�
zeleniny navrhuje kombinace zeleniny a ostatních
druh� potravin p�i p�íprav� pokrm� v souladu se
zásadami zdravé vý�ivy

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

2

- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje právní
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Potraviny rostlinného p�vodu
Brambory
- charakteristika, slo�ení
- rozd�lení, druhy
- skladování
- pr�myslové zpracování

0

Odborný výcvik
Technologie

Potraviny rostlinného p�vodu -  bramboryT3B2 - rozli�uje a charakterizuje brambory z hlediska
druh�, technologického vyu�ití a významu ve vý�iv�
- na základ� znalosti o slo�ení navrhuje kombinace
potravin p�i p�íprav� pokrm� v souladu se zásadami
zdravé vý�ivy
- zná a v praxi dodr�uje skladovací zásady tak, aby
p�i skladování docházelo k co nejmen�ím ztrátám
nutri�ní hodnoty

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

2

- informa�ní a komunika�ní technologie

Potraviny rostlinného p�vodu
Lu�t�niny
- charakteristika
- slo�ení
- druhy
- skladování
- konzervování
- pr�myslové zpracování

1

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny rostlinného p�vodu - lu�t�ninyT4 - rozli�uje a charakterizuje lu�t�niny z hlediska
druh�,
technologického vyu�ití a významu ve vý�iv�
- uvede zp�sob skladování jednotlivých druh�
lu�t�nin
- popí�e p�ípravné práce p�i jejich zpracování

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

3

- znalosti o vzájemných vztah� organism� a prost�edí



Hodin

65-41-L/01 GastronomiePotraviny a vý�ivaP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Potraviny rostlinného p�vodu
Obiloviny
- charakteristika
- slo�ení
- druhy
- význam ve vý�iv�
- skladování
- pr�myslové zpracování

1

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny rostlinného p�vodu - obilovinyT5B2 - rozli�uje a charakterizuje obiloviny z hlediska
druh�, technologického vyu�ití a významu ve vý�iv�
- uvede zp�sob skladování jednotlivých druh�
obilovin
- popí�e p�ípravné práce p�i jejich zpracování a
skladování
- na základ� znalosti o slo�ení obilovin navrhuje
vyu�ití obilovin p�i p�íprav� pokrm� v souladu se
zásadami zdravé vý�ivy
- zná a v praxi dodr�uje skladovací zásady

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat

2

- trh práce - po�adavky zam�stnavatel�

Potraviny rostlinného p�vodu
Houby
- charakteristika
- slo�ení
- druhy
- skladování
- konzervace
- zpracování

0

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny rostlinného p�vodu - houbyT6 - rozli�uje a charakterizuje houby z hlediska druh�,
technologického vyu�ití a významu ve vý�iv�
- uvede zp�sob skladování jednotlivých druh� hub
- popí�e p�ípravné práce p�i jejich zpracování
- na základ� znalosti o slo�ení a vlastnostech
navrhuje kombinace potravin p�i p�íprav� pokrm�
v souladu se zásadami zdravé vý�ivy
- zná a v praxi dodr�uje skladovací zásady  tak, aby
nedocházelo k ne�ádoucím vliv�m na jakost a
zdravotní nezávadnost hub

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem

1

- prevence negativních jev�

Celkem za blok B2 denní12distan�ní 2
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Pochutiny
- ko�ení
- káva
- �aj
- kakao, �okoláda
- ostatní pochutiny
- charakteristika
- druhy
- význam ve vý�iv�
- skladování
- pr�myslové zpracování

0

Technologie
Stolni�ení
Odborný výcvik

PochutinyT1B3 - rozli�uje a charakterizuje pochutiny z hlediska
druh�, technologického vyu�ití a významu ve vý�iv�
- stanoví jejich vhodné  pou�ití v optimálním
mno�ství p�i p�íprav� pokrm� a nápoj� v souladu se
zásadami zdravé vý�ivy

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít p�ehled o zdrojích informací a
poradenských slu�bách týkajících se vzd�lávání a
trhu práce
,- jednat aktivn� p�i hledání zam�stnání, vhodn�
komunikovat s potenciálními zam�stnavateli,
prezentovat sebe i svoji odbornost
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

5

- kultura

Kyp�ící prost�edky
- rozd�lení
- pou�ití
- skladování
- výroba

0

Technologie
Odborný výcvik

Kyp�ící prost�edkyT2 - vyjmenuje jednotlivé druhy kyp�ících prost�edk�
- vysv�tlí jejich funkci p�i p�íprav� pokrm� a jejich
vliv na jakost hotových pokrm� a potraviná�ských
výrobk�
- popí�e výrobu základních druh� kyp�idel
- uvede zp�sob skladování jednotlivých druh�
kyp�ících prost�edk�

- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, po�adavcích na výkon
odborné kvalifikace a o základních
pracovn�-právních vztazích
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít odpov�dný postoj k vlastní profesní karié�e,
být p�ipraveni p�izp�sobovat se m�nícím
pracovním podmínkám a celo�ivotn� se vzd�lávat
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

1

- znalosti o biotických a biotických podmínkách �ivota
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�epný cukr, v�elí med, sladidla
- druhy
- význam ve vý�iv�
- slo�ení
- skladování
- pou�ití p�i p�íprav� pokrm� a nápoj�

0

Technologie

�epný cukr, v�elí med, sladidlaT3B3 - chápe význam cukr� a sladidel ve vý�iv�
- vysv�tlí jejich vliv na chu	, vzhled a jakost  pokrm�
a nápoj�
- vysv�tlí souvislost mezi spot�ebou cukr�, zdravou
vý�ivou a zdravým �ivotním stylem
- uvede p�íklady souvislosti mezi stravovacími
návyky a civiliza�ními chorobami

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít p�ehled o zdrojích informací a
poradenských slu�bách týkajících se vzd�lávání a
trhu práce
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

1

- trh práce - v�eobecné vývojové trendy

Celkem za blok B3 denní7distan�ní 0

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu
- tuky
- rozd�lení, druhy
- slo�ení
- význam ve vý�iv�
- skladování
- pou�ití p�i p�íprav� pokrm�

0

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu - tukyT1B4 - na základ� v�domostí o slo�ení a charakteru
jednotlivých druh� tuk� chápe jejich vliv na lidský
organismus, jejich význam ve vý�iv�
- volí jejich vhodné a p�im��ené mno�ství p�i
p�íprav� pokrm�
- uvede p�íklady souvislosti mezi nesprávnými
stravovacími návyky a civiliza�ními chorobami
- ovládá hygienické p�edpisy pro skladování tuk� a
manipuluje s nimi v souladu se zásadami HACCP

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- jednat aktivn� p�i hledání zam�stnání, vhodn�
komunikovat s potenciálními zam�stnavateli,
prezentovat sebe i svoji odbornost
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

1

- nábo�enství
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Potraviny �ivo�i�ného p�vodu
Mléko a mlé�né výrobky
- charakteristika
- význam ve vý�iv�
- slo�ení
- mlékárenské o�et�ení
- tr�ní druhy
- mlé�né výrobky
- skladování

0

Technologie
Stolni�ení
Odborný výcvik

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu - mléko a mlé�né
výrobky

T2B4 - na základ� v�domostí o slo�ení a charakteru
jednotlivých druh� mléka a mlé�ných výrobk�
- chápe jejich vliv na lidský organismus a význam ve
vý�iv�
- volí jejich vhodnou skladbu p�i p�íprav� pokrm�
- zná skladovací podmínky jednotlivých druh� mléka
a mlé�ných výrobk�
- navrhuje jejich správné ulo�ení p�i skladování
- ov��í si poznatky v rámci odborného výcviku
- ovládá hygienické p�edpisy pro skladování a
zpracování mléka a mlé�ných výrobk�
- manipuluje s nimi v souladu se zásadami HACCP

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, po�adavcích na výkon
odborné kvalifikace a o základních
pracovn�-právních vztazích
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

7

- znalosti o ekologické p�izp�sobivosti

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu
Vejce
- druhy
- slo�ení
- ozna�ování
- vady a nákazy
- konzervace
- skladování
- pou�ití p�i p�íprav� pokrm�

1

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu - vejceT3 - na základ� v�domostí o slo�ení a charakteru vajec
chápe jejich vliv na lidský organismus a jejich
význam ve vý�iv�
- uvede p�íklady souvislosti mezi nesprávnými
stravovacími návyky a civiliza�ními chorobami
- zná skladovací podmínky vajec
- navrhuje jejich správné ulo�ení p�i skladování
- ov��í si poznatky v rámci odborného výcviku
- ovládá hygienické p�edpisy pro skladování a
zpracování vajec
- manipuluje s nimi v souladu se zásadami HACCP

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, po�adavcích na výkon
odborné kvalifikace a o základních
pracovn�-právních vztazích
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

2

- vliv prost�edí na lidské zdraví

Celkem za blok B4 denní10distan�ní 1

3Celkem za ro�ník dennídistan�ní 40 4
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Potraviny �ivo�i�ného p�vodu
Maso a masné výrobky
- charakteristika
- slo�ení
- obecné rozd�lení masa na skupiny
- druhy
- význam ve vý�iv�
- nutri�ní hodnota
- zrání masa
- skladování
- konzervace
- vyu�ití p�i p�íprav� pokrm�.

2

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu - maso a masné
výrobky

T1B1 - rozd�lí maso do jednotlivých technologických
skupin - zvolí správn� zp�sob skladování nebo
konzervace
- vyjmenuje druhy mas
- zhodnotí jejich význam ve vý�iv�
- rozli�í masa dietního charakteru
- pou�en� zvolí jejich vhodnou kuchy�skou úpravu
- uv�domuje si vliv tu�ných druh� mas na zdravotní
stav obyvatelstva a jejich vliv na vznik civiliza�ních
chorob

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

5

- nábo�enství

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu
Jate�ní maso
- slo�ení
- rozd�lení
- charakteristika
- význam ve vý�iv�
- nutri�ní hodnota
- skladování
- vyu�ití p�i p�íprav� pokrm�

2

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu - jate�ní masoT2 - vyjmenuje druhy jate�ních mas
- zhodnotí jejich význam ve vý�iv�
- rozli�í masa dietního charakteru
- zvolí jejich vhodnou kuchy�skou úpravu
- uv�domuje si vliv tu�ných druh� mas na zdravotní
stav obyvatelstva a jejich vliv na vznik civiliza�ních
chorob

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- jednat aktivn� p�i hledání zam�stnání, vhodn�
komunikovat s potenciálními zam�stnavateli,
prezentovat sebe i svoji odbornost
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

5

- znalosti o ekologické p�izp�sobivosti
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Potraviny �ivo�i�ného p�vodu
Dr�be�í maso
- charakteristika
- slo�ení
- druhy
- význam ve vý�iv�
- nutri�ní hodnota
- skladování
- vyu�ití p�i p�íprav� pokrm�

1

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu - dr�be�í masoT3B1 - rozli�í jednotlivé druhy dr�be�ího masa
- ur�í jejich význam ve vý�iv�
- zvolí zp�sob jejich pou�ití p�i p�íprav� pokrm�
- uvede zp�sob skladování

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

2

- znalosti o významu biodiverzity a ochrany p�írody a krajiny

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu
Zv��ina
- charakteristika
- slo�ení
- druhy
- význam ve vý�iv�
- nutri�ní hodnota
- zrání masa
- skladování
- vyu�ití p�i p�íprav� pokrm�

0

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu - maso zv��inyT4 - rozezná jednotlivé druhy zv��iny
- ur�í jejich význam ve vý�iv�
- rozli�í technologické �ásti masa
- zvolí zp�sob jejich pou�ití p�i p�íprav� pokrm�

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí

1

- klimatické zm�ny
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Potraviny �ivo�i�ného p�vodu
Maso studenokrevných �ivo�ich�
- charakteristika
- slo�ení
- druhy
- význam ve vý�iv�
- nutri�ní hodnota
- skladování
- konzervace
- vyu�ití p�i p�íprav� pokrm�

3

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu - maso
studenokrevných �ivo�ich�

T5B1 - charakterizuje maso ryb, korý��, m�kký��
- docení jejich význam ve vý�iv�
- zvolí správné pou�ití jednotlivých druh� p�i
p�íprav� pokrm�
- uvede zp�sob skladování

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

6

- znalosti o struktu�e a funkci ekosystém�

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu
Ostatní druhy mas
- charakteristika
- slo�ení
- druhy
- význam ve vý�iv�
- nutri�ní hodnota
- skladování
- vyu�ití p�i p�íprav� pokrm�

0

Technologie
Odborný výcvik

Potraviny �ivo�i�ného p�vodu - ostatní druhy
mas

T6 - vyjmenuje druhy mas pat�ících do této skupiny
- zhodnotí jejich význam ve vý�iv�
- rozli�í masa dietního charakteru
- zvolí jejich vhodnou kuchy�skou úpravu
- uv�domuje si vliv tu�ných druh� mas na zdravotní
stav obyvatelstva a jejich vliv na vznik civiliza�ních
chorob

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

2

- znalosti o struktu�e a funkci ekosystém�

Celkem za blok B1 denní21distan�ní 8
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Konvenience
- charakteristika
- druhy polotovar�
- zavád�ní nových surovin do výrobní praxe

0

Technologie
Odborný výcvik

KonvenienceT1B2 - zná druhy konveniencí
- zd�vodní zp�sob vyu�ívání polotovar�
- sleduje novinky v oblasti konvenience zavád�né
na trh a do potraviná�ské výroby

- pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími
prost�edky informa�ních  a komunika�ních
technologií
,- pracovat s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- uv�domovat si nutnost posuzovat rozdílnou
v�rohodnost r�zných informa�ních zdroj� a
kriticky p�istupovat k získaným informacím, být
mediáln� gramotní
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky

1

- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti

Celkem za blok B2 denní1distan�ní 0

Nealkoholické nápoje
- rozd�lení
- charakteristika nápoj�
- význam ve vý�iv�
- vliv vody na lidský organismus
- skladování

0

Stolni�ení

Potraviny a nápoje - nealkoholické nápojeT1B3 - rozli�uje a charakterizuje jednotlivé druhy nápoj�
- uvede jejich vyu�ití a podávání z r�zných hledisek
- rozli�í jednotlivé druhy nápoj� podle jejich slo�ení
- uvede zp�sob skladování jednotlivých nápoj�
- zhodnotí význam vody  v lidském t�le
- rozli�í nápoje podle jejich  významu pro organismus
- vyzná se v ozna�ení nápoj� a v údajích na etiket�

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

1

- biosféra v ekosystémovém pojetí
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Alkoholické nápoje
- druhy
- suroviny pro výrobu
- vliv alkoholu na lidský organismus

0

Stolni�ení

Alkoholické nápojeT2B3 - rozd�lí alkoholické nápoje
- popí�e vliv alkoholu na zdravotní stav l
- uv�domí si sociálních i spole�enských d�sledk�
r�zných závislostí

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence

1

- morálka

Výroba piva
- suroviny
- výroba sladu
- výroba piva
- druhy piva
- jakost piva
- vady piva
- skladování

2

Stolni�ení

Alkoholické nápoje - pivoT3 - vyjmenuje druhy piva
- popí�e základní výrobu piva
- uvede zp�sob skladování
- vysv�tlí ozna�ení na etiket�

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

4

- charakteristické znaky práce: pracovi�t�
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Výroba vína
- odr�dy
- p�stitelské oblasti
- výroba bílého, �erveného, r��ového vína
- výroba �umivých vín
- výroba ostatních vín
- jakostní znaky
- vady vína
- skladování

2

Stolni�ení
Odborný výcvik

Alkoholické nápoje - vínoT4B3 - vyjmenuje druhy vína
- popí�e skladovací podmínky
- popí�e základní výrobu jednotlivých druh� vín
- vysv�tlí ozna�ení na etiket�

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky

4

- morálka

Výroba lihovin
- rozd�lení lihovin
- suroviny k výrob�
- výroba lihu
- tr�ní druhy
- skladování

0

Stolni�ení

Výroba lihovinT5 - vyjmenuje druhy lihovin a charakterizuje je
- popí�e základní výrobu lihovin
- uvede zp�sob skladování
- vysv�tlí ozna�ení na etiket�

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky

2

- osobnost a její rozvoj

Celkem za blok B3 denní12distan�ní 4



Hodin
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Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Vý�iva
- metabolismus �ivin
- základy anatomie a fyziologie �lov�ka
- souvislosti s p�íjmem a zpracováním
potravy
- zm�ny nutri�ního chování

2

Stolni�ení

Vý�ivaT1B4 - charakterizuje mechanismus p�em�ny látek a
energií v lidském organismu
- má p�ehled o anatomii trávicího traktu a
fyziologických procesech trávení v organismu

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky

5

- znalosti o vzájemných vztah� organism� a prost�edí

Zásady zdravé vý�ivy
- charakteristika
- vy�ivová doporu�ení
- anomalie stravovacích návyk�

0

Technologie

Zásady zdravé vý�ivyT2 - objasní podstatu racionální vý�ivy
- souvislost nesprávných stravovacích návyk� a
civiliza�ních chorob

- posuzovat reáln� své fyzické a du�evní
mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a
chování v r�zných situacích
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- adaptovat se na m�nící se �ivotní a pracovní
podmínky a podle svých schopností a mo�ností je
pozitivn� ovliv�ovat, být p�ipraven �e�it své
sociální i ekonomické zále�itosti, být finan�n�
gramotný
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky

1

- vliv prost�edí na lidské zdraví

Zp�soby stravování
- alternativní sm�ry ve vý�iv�
- specifika vý�ivy ur�itých skupin lidí

0

Technologie

Zp�soby stravováníT3 - rozli�uje a charakterizuje sm�ry ve vý�iv� v�etn�
alternativních
- charakterizuje stravování vybraných skupin osob
- uvede p�íklady zm�n nutri�ních hodnot

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

1

- znalosti o ekologické p�izp�sobivosti
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Denní

Vý�iva lé�ebná
- význam dietního stravování
- zásady dietního stravování
- druhy diet
- vhodné suroviny

0

Technologie

Vý�iva lé�ebnáT4B4 - objasní úlohu stravování p�i lé�b� chorob a uvede
hlavní typy lé�ebných diet a specifika p�ípravy
dietních pokrm�
- uvede p�íklady zm�n nutri�ního chování

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky

4

- znalosti o ekologické p�izp�sobivosti

Stravovací zvyklosti p�íslu�ník� r�zných
národ� a etnických skupin
- stravovací zvyklosti evropských národ�
- stravovací zvyklosti Asie
- stravovací zvyklosti Ameriky

0

Technologie

Stravovací zvyklosti p�íslu�ník� jiných národ�T5 - na p�íkladu uvede stravovací zvyklosti p�íslu�ník�
r�zných národ� a etnických skupin a respektuje je

- jednat v souladu s morálními principy a
zásadami spole�enského chování, p�ispívat k
uplat�ování hodnot a demokracie
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat
jeho minulost i sou�asnost v evropském a
sv�tovém kontextu
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání

2

- kultura

Celkem za blok B4 denní13distan�ní 2

Hygiena a vý�iva
- hygienické p�edpisy v gastronomii
- kritické body HACCP

2

Odborný výcvik

Hygiena a vý�ivaT1B5 - uplat�uje po�adavky na hygienu v gastronomii
- objasní ú�el kritických bod� HACCP

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí

5

- znalosti o vzájemných vztah� organism� a prost�edí
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Denní

Zdravotní rizika z potravy
- alimentární nákazy
- toxické kontaminanty
- kontaminové potraviny
- cizorodé látky
- infek�ní onemocn�ní

2

Odborný výcvik

Zdravotní rizika z potravin, alimentární nákazyT2B5 - uvede mo�nosti nákazy  a otravy z potravin
a zp�sob prevence

- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- adaptovat se na m�nící se �ivotní a pracovní
podmínky a podle svých schopností a mo�ností je
pozitivn� ovliv�ovat, být p�ipraven �e�it své
sociální i ekonomické zále�itosti, být finan�n�
gramotný
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

5

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny

Ozna�ování potravin a potraviná�ských
výrobk�
- údaje na etiket�
- slo�ení potravin
- doba upot�ebitelnosti
- vhodné skladovací prostory podle druhu
potravin

2

Odborný výcvik

Ozna�ování potravin a potraviná�ských výrobk�T3 - uplat�uje po�adavky na hygienu v gastronomii -
vyzná se v ozna�ení potravin
- orientuje se v údajích na etiket�

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

2

- prevence negativních jev�
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Ekologická výroba potravin
- �ivotní prost�edí
- vhodné suroviny
- ovzdu�í
- voda
- p�da
- odpady

0

Odborný výcvik

Ekologická výroba potravinT4B5 - dodr�uje p�edpisy o ochran� �ivotního prost�edí - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

1

- znalosti o ekologické p�izp�sobivosti

Celkem za blok B5 denní13distan�ní 6

4Celkem za ro�ník dennídistan�ní 60 20

Celkem za p�edm�t Potraviny a vý�iva dennídistan�ní 100 24



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 44Profesní komunikace Forma: Kombinovaná

Preambule:

Výuka p�edm�tu Profesní komunikace sm��uje k prohloubení schopností �ák� p�i vyu�ívání po�íta�� a programových prost�edk� k efektivní tvorb� text�,
obchodních a personálních písemností. �áci se seznámí s metodou V�emi deseti pro efektivní tvorbu text� v programu Deseti prsty na po�íta�i. Tento
program umo��uje garantovat tvorbu text� ve zvolené rychlosti a chybovosti, co� jsou zárove� hlavní kritéria (spolu s �íslem dosa�ené lekce) hodnocení
tohoto tématu. Dále budou �áci efektivn� pracovat s informacemi zejména v informa�ním portálu Studijní zóna a vyu�ijí je ke zpracování vybraných
obchodních a personálních písemností podle normy v textovém procesoru. Zárove� s tím si nacvi�í psaní zna�ek, znamének a �íslic.

Obecné cíle:

P�edm�t Profesní komunikace se vyu�uje v prvním ro�níku vzd�lávání. U�ivo tohoto p�edm�tu vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn�
ze vzd�lávací oblasti Komunikace ve slu�bách s p�esahem do oblasti Informa�ních a komunika�ních technologií. Vzd�lávání v p�edm�tu Profesní
komunikace sm��uje k rozvoji �ákovy osobnosti v p�edm�tu. Cílem je p�ipravit �áka na smysluplný, odpov�dný, úsp��ný a osobní ob�anský i pracovní
�ivot v podmínkách neustále se m�nícího a vyvíjejícího se sv�ta. To v�e se d�je na úrovni a strategiemi odpovídajícími pot�ebám dosp�lých.

Kombinovaná forma výuky tohoto p�edm�tu zahrnuje p�edev�ím distan�ní hodiny, které jsou dopln�ny prezen�ními hodinami. Na za�átku ka�dého
pololetí jsou �áci seznámeni s obsahem u�iva daného pololetí, s metodami komunikace s vyu�ujícím, s podmínkami studia, se zp�soby hodnocení, apod.

Distan�ní výuka probíhá p�es e-learningové prost�edí Moodle, kde je formou propracovaných studijních materiál� �ák�m p�edáváno ve�keré u�ivo
p�edm�tu. Konzultace dálkového studia p�edm�tu Profesní komunikace probíhají v po�íta�ových u�ebnách vybavených dataprojektorem, tiskárnami a
pracovními stanicemi vybavenými pot�ebným SW, propojenými prost�ednictvím serveru do lokální sít�. �áci sedí p�ed po�íta�i a bu� vst�ebávají pot�ebné
informace z portálu Studijní zóna a ty následn� vyu�ívají k tvorb� vybraných obchodních nebo personálních písemností v textovém procesoru nebo
samostatn� trénují desetiprstovou hmatovou metodu opisem cvi�ebních text� v p�íslu�né lekci programu Deseti prsty.

Z metod výuky jsou zejména zastoupeny Informa�n�- receptivní metoda (výklad u�itele), heuristická metoda a názorn� demonstra�ní metoda. Z forem
výuky jsou preferovány zejména samostatná práce �ák�, cvi�ení a hromadná (frontální) forma výuky.D�le�itým aspektem výuky je vzájemná komunikace
mezi �áky a vyu�ujícím. K té slou�í mo�nosti e-learningového prost�edí Moodle, p�edev�ím mo�nost zanechání zprávy, reakce v diskusním fóru nebo
chatu daného p�edm�tu, p�ípadn� odevzdání zadaných prací. Mimo to je umo�n�no s vyu�ujícím komunikovat e-mailem, telefonicky, �i osobn� na
konzulta�ních hodinách daného vyu�ujícího.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu vychází z Pravidel hodnocení výsledk� vzd�lávání. �áci jsou hodnoceni pr�b��nými úkoly a testy, které mají v ur�itý �as k
dispozici p�es e-learningové prost�edí LMS Moodle.  Sou�ástí hodnocení je také záv�re�ný test, který �áci ablolvují v prezen�ní hodin� výuky.

K �ák�m se specifickými poruchami u�ení a chování je p�i klasifikaci p�istupováno individuáln� podle jejich pot�eb. Pro hodnocení �ák� m��e být pou�ita i
individuální vztahová norma.

Hodnocení:

P�edm�t Profesní komunikace p�ispívá zejména k rozvoji komunikativních kompetencí a ke kompetencím vyu�ívat prost�edky informa�ních a
komunika�ních technologií a pracovat s informacemi. Tento p�edm�t rozvíjí zejména tyto kompetence:
- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn� se prezentovat,
- formulovat své my�lenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn�
- zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i odborná témata
- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

�- pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií,
- pracovat s b��ným základním a aplika�ním programovým vybavením
- u�it se pou�ívat nové aplikace

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

P�edm�t Profesní komunikace p�ispívá zejména k prohlubování pr��ezového tématu Ob�an v demokratické spole�nosti- �ást komunikace, tématu �lov�k
a sv�t práce- �ásti psaní pr�vodních (motiva�ních) dopis�, psaní profesních �ivotopis� a sestavování �ádostí o zam�stnání a odpov�dí na inzeráty a
tématu Informa�ní a komunika�ní technologie. �áci prohlubují tato témata zejména prací s po�íta�em a jeho programovým vybavením, prací s
informacemi, sestavováním vybraných obchodních písemností a elektronickou komunikací. Z mezip�edm�tových vztah� jsou zastoupeny zejména �eský
jazyk a literatura p�i písemném �i mluveném projevu a Informatika p�i práci na po�íta�i.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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Hodin

65-41-L/01 GastronomieProfesní komunikaceP�edm�t: Obor:Ro�ník: 1 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Desetiprstová hmatová metoda
- základy psaní na klávesnici
- nácvik psaní zna�ek, �ísel a symbol�
- opis text� ti�t�ných nebo na diktát

1

Informatika

Základy psaní na klávesniciT1B1 - pí�e na klávesnici desetiprstovou hmatovou
metodou v p�im��ené rychlosti a p�esnosti

- pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími
prost�edky informa�ních  a komunika�ních
technologií
,- u�it se pou�ívat nové aplikace

18

- informa�ní a komunika�ní technologie

Práce se standardním aplika�ním
programovým vybavením
- textový procesor (MS Word)

1Textový procesorT2 - vytvá�í, upravuje a uchovává strukturované
textové dokumenty (ovládá typografická pravidla,
formátování, práce se �ablonami, styly, objekty,
hromadnou korespondenci, tvo�í tabulky, grafy,
makra)
- pou�ívá b��né základní a aplika�ní programové
vybavení
- orientuje se v získaných informacích, t�ídí je,
analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výb�r a dále
je zpracovává

- pracovat s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením

2

Informa�ní zdroje, celosv�tová
po�íta�ová sí	 Internet
- informace, práce s informacemi
- informa�ní zdroje
- Internet

Práce s kancelá�skou technikou

1Práce s informacemi, informa�ní zdrojeT3 - orientuje se v získaných informacích, t�ídí je,
analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výb�r a dále
je zpracovává
- zaznamenává a uchovává textové, grafické
i numerické informace zp�sobem umo��ujícím
jejich rychlé vyhledání a vyu�ití
- získává a vyu�ívá informace z otev�ených
zdroj�, zejména pak z celosv�tové sít� Internet,
ovládá jejich vyhledávání, v�etn� pou�ití filtrování
- volí vhodné informa�ní zdroje k vyhledávání
po�adovaných informací
a odpovídající techniky (metody, zp�soby)
k jejich získávání
- uv�domuje si nutnost posouzení validity
informa�ních zdroj� a pou�ití informací relevantních
pro pot�eby �e�ení konkrétního
problému
- pracuje s b��nou kancelá�skou technikou

- pracovat s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením
,- pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- uv�domovat si nutnost posuzovat rozdílnou
v�rohodnost r�zných informa�ních zdroj� a
kriticky p�istupovat k získaným informacím, být
mediáln� gramotní

6- informa�ní a komunika�ní technologie

Celkem za blok B1 denní26distan�ní 3

Normalizovaná a styliza�ní úprava
obchodních písemností, sestavování
obchodních písemností
- práce s informacemi
- vyhotovování obchodních písemností
(nabídka, poptávka, objednávka)
- vyhotovování personálních písemností
(�ivotopis, �ádost o místo)
- vyhotovování podnikových písemností
(zápis z porady, pozvánka na poradu,
prezen�ní listina)
- vyhotovování pracovn� právních
písemností (dohoda o provedení práce a
pracovní �innosti, výpov��)
- sestavování obchodních písemností

0

�eský jazyk a literatura
Informatika

Normalizovaná úprava obchodních písemností,
obchodní a personální písemnosti

T1B2 - vyhotovuje písemnosti spojené s provozem v�cn�,
jazykov� a formáln� správn� v souladu s
normalizovanou úpravou
- volí vhodné informa�ní zdroje k vyhledávání
po�adovaných informací
a odpovídající techniku
- orientuje se v získaných informacích, t�ídí je,
analyzuje, vyhodnocuje, zaznamenává a uchovává
textové, grafické i numerické informace
- ovládá základní formy píwsemného styku
- vyhotovuje písemnosti obchodního a personálního
charakteru

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii

10

- psaní pr�vodních (motiva�ních) dopis�
,- psaní profesních �ivotopis�
,- sestavování �ádostí o zam�stnání a odpov�dí na inzeráty
,- komunikace
,- informa�ní a komunika�ní technologie

Celkem za blok B2 denní10distan�ní 0



Hodin

65-41-L/01 GastronomieProfesní komunikaceP�edm�t: Obor:Ro�ník: 1 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Profesní komunikace
- typy zákazník� a psychologické základy
jednání
- pravidla spole�enského chování
- profesní vystupování a komunikace
- zásady asertivní komunikace
- národní zvyklosti a tradice r�zných etnik
ve vazb� na zp�sob komunikace

1

Informatika
U�ební praxe
Odborná praxe

Profesní komunikaceT1B3 - rozli�uje r�zné typy host�, reaguje na jejich
chování s vyu�itím poznatk� z psychologie
- uplat�uje pravidla spole�enského chování a
zásady profesního vystupování i psychologické
základy jednání s pod�ízenými, nad�ízenými, se
zákazníkem, s obchodními a pracovními partnery
- zvládá �e�ení r�zných komunika�ních a
interpersonálních aituací (v�etn� konfliktních a
zát��ových), vhodn� uplat�uje prost�edky verbální i
neverbální komunikace
- v kontaktu se zákazníky respektuje národní
mentalitu a aspekty multikulturního sou�ití

4

- hlavní oblasti sv�ta práce
,- informa�ní a komunika�ní technologie
,- komunikace

Celkem za blok B3 denní4distan�ní 1

1Celkem za ro�ník dennídistan�ní 40 4

Celkem za p�edm�t Profesní komunikace dennídistan�ní 40 4



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 120Ruský jazyk/druhý Forma: Kombinovaná

Preambule:

P�edm�t Ruský jazyk jako druhý cizí jazyk p�edev�ím rozvíjí jednotlivce v oblasti komunikace, a to jak v soukromém, tak profesním �ivot�.  Ruský jazyk
zárove� rozvíjí sociokulturní znalosti o zemích dané jazykové oblasti a tím umo��uje �ák�m pochopit roli jednotlivce jako sou�ásti odli�ných
spole�enských skupin a kultur. Vede �áky k tomu, aby chápali vlastní kulturní a národní identitu v rámci plurality a multikulturního sou�ití a aby krom�
hodnot a tradic svého národa uznávali jiné evropské a sv�tové kultury.

Obecné cíle:

U�ivo Ruského jazyka vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze vzd�lávací oblasti Vzd�lání a komunikace v cizím jazyce. Výsledky
vzd�lávání v p�edm�tu Ruský jazyk nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací oblasti, ale také z klí�ových a odborných kompetencí a profilu absolventa.
Na konci 3. ro�níku by m�li �áci dosáhnout minimální jazykové úrovn� A2 podle Spole�ného evropského rámce.  P�edm�t  Ruský jazyk úzce souvisí
p�edev�ím s p�edm�tem �eský jazyk a literatura.

U�ivo v p�edm�tu Ruský jazyk je �azeno dle obtí�nosti od nejjednodu��ího po obtí�n�j�í, s d�razem na pr�b��né opakování a upev�ování získaných
znalostí a odborných dovedností. P�edm�t Ruský jazyk vede k osvojení �e�ových dovedností a jazykových prost�edk� za ú�elem komunikace v osobním i
profesním �ivot�. Za tímto ú�elem se �áci krom� obecné slovní zásoby u�í také odbornou slovní zásobu týkající se studovaného oboru. Odborná slovní
zásoba tvo�í minimáln� 20% z celkové slovní zásoby. Dále �áky seznamujeme s kulturou, geografií, tradicemi a spole�enskými zvyklostmi zemí p�íslu�né
jazykové oblasti.

V oblasti cit�, postoj� a hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
- m�li vhodnou míru sebev�domí v komunikaci v ruském jazyce
- byli schopni sebehodnocení
- m�li pozitivní vztah k výuce ruského jazyka a chápali znalost cizího jazyka jako d�le�itou sou�ást osobního a profesního �ivota
- chápali národní kulturu jako sou�ást kultury evropské a sv�tové
- znali základní reálie týkající se geografie, jazyka, historie, gastronomie, turismu a tradic v ruskojazy�né jazykové oblasti

U�ivo p�edm�tu Ruský jazyk se sna�íme �ák�m p�edat zajímavou formou, která je stimuluje a vede k rozvoji klí�ových kompetencí. Hlavní metodou ve
výuce je metoda komunikativní s d�razem na aktivitu �áka (�ák�). Do výuky jsou za�azeny metody aktivizující, konkrétn� metody diskuzní, situa�ní a
metoda didaktických her. Dále jsou ve výuce pou�ívány r�zné formy výuky, a to vedle tradi�ní frontální výuky jsou p�edev�ím výuka skupinová, práce ve
dvojicích, samostatná práce �ák� a individualizovaná výuka.  Jako u�ební pom�cku �áci pou�ívají vedle u�ebnice také �etné vizuální a audiovizuální
materiály jako nap�. obrázky, fotografie, mapy, filmy, videa, interaktivní tabule, internetové výukové programy.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Ruský jazyk vychází z Pravidel pro hodnocení vzd�lávání �ák� .

�áci se hodnotí z ústního a písemného projevu, které reflektují jejich receptivní a produktivní �e�ové dovednosti, znalosti jazykových prost�edk� a
poznatky o zemích p�íslu�né jazykové oblasti.

P�i hodnocení ústního projevu �ák� se nejvíce oce�ují a hodnotí:
- ú�elnost
- rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
- fonetické aspekty projevu

P�i hodnocení písemného projevu �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
- ú�elnost
- rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
- stylistické aspekty projevu (u samostatného písemného projevu)

P�i hodnocení je zohledn�n i aktivní p�ístup �áka k výuce a jeho domácí p�íprava.

�áci se specifickými poruchami u�ení jsou rovn�� hodnoceni podle Pravidel pro hodnocení vzd�lávání �ák� . S ohledem na jejich individuální pot�eby
specifikované pedagogicko-psychologickou poradnou je k nim p�istupováno dle doporu�ení pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení:

P�edm�t Ruský jazyk rozvíjí p�edev�ím kompetence komunikativní. Dále pak rozvíjí personální a sociální kompetence, kompetence k celo�ivotnímu
u�ení, kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi, kompetence k �e�ení problém�, ob�anské
kompetence a kulturní pov�domí a kompetence k pracovnímu uplatn�ní a podnikání.

V pr�b�hu celé výuky se u�itel sna�í v �ácích vybudovat a prohlubovat kompetence k celo�ivotnímu u�ení, kdy volbou zajímavých forem a metod výuky
vytvá�í u �ák� pozitivní vztah k u�ení, u�í je ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it vhodný studijní re�im a podmínky. Volbou poutavých studijních
materiál� a témat výuky pak �áky p�im�je uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl. studijní a analytické �tení), um�t efektivn� vyhledávat a
zpracovávat informace, být �tená�sky gramotný, s porozum�ním poslouchat mluvené projevy (nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky, a vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí. P�i spole�né hodnotící diskuzi následující výkonu
jejich spolu�áka (spolu�ák�) pak u�itel rozvíjí schopnost �áka sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl� svého u�ení a p�ijímat hodnocení výsledk�
svého u�ení od jiných lidí.

Komunikativní kompetence - tyto kompetence jsou v rámci p�edm�tu Ruský jazyk ty nejzásadn�j�í, jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé výuky a jsou
následující:
- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn� se prezentovat - �áci vedou rozhovory, mluví
samostatn� na dané téma, komunikují prost�ednictvím email� a dopis�
- formulovat své my�lenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn� - �áci napí�í formální a neformální email, dopis,
pohlednici, popis, vypráv�ní
- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje - vyu�ívá se brainstorming, panelová diskuze
- zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i odborná témata - studenti vyplní formulá�, p�ihlá�ku, odpoví na
inzerát, napí�e formální dopis
- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - �áci aktivn� pou�ívají obecnou i odbornou slovní zásobu a fráze
- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek, diskuzí, porad atd.) - vedeme �áky k tomu, aby si vedli
zápisky
- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování - �áci uplat�ují p�i rozhovorech, diskuzích a prezentacích zásady verbální a
nonverbální komunikace
- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v jednom cizím jazyce - �áci pou�ívají aktivn� i pasivn�
odbornou slovní zásobu a fráze
- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t b��né odborné
terminologii a pracovním pokyn�m v písemné i ústní form�)
- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní i pracovní uplatn�ní, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celo�ivotním u�ení

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:
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Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 120Ruský jazyk/druhý Forma: Kombinovaná

Personální kompetence a sociální kompetence-  mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom d�sledk�
nezdravého �ivotního stylu a závislostí je u�itelem rozvíjena v rámci tematických okruh� Sport, Koní�ky, Volný �as aj. V rámci seznamování s odli�nými
kulturami je pak prohlubována kompetence p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m, nepodléhat
p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu k druhým. Spolu s nimi si také �ák za�ne ov��ovat získané poznatky, kriticky zva�ovat názory, postoje a jednání
jiných lidí.

Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí - tyto kompetence jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé výuky ruského jazyka, �áci se celé t�i roky seznamují
s odli�nými kulturami, a proto jsou vedeni k tomu, aby chápali podstatu demokratické spole�nosti. Jedná se zejména o kompetence dodr�ovat zákony,
respektovat práva a osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti, xenofobii a diskriminaci, uv�domovat si - v
rámci plurality a multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí k identit� druhých. Dále jsou �áci
vedeni k rozvoji odpov�dnosti, samostatnosti a iniciativy nejen ve vlastním, ale i ve ve�ejném zájmu, k pochopení zásad spole�enského chování a
morálních princip�, k rozvoji aktivního zájmu o politické a spole�enské d�ní u nás a ve sv�t�. V rámci realizace tematického okruhu  �ivotní prost�edí �áci
nabývají kompetence chápat význam �ivotního prost�edí pro �lov�ka a jednat v duchu udr�itelného rozvoje a uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si
odpov�dnost za vlastní �ivot a spoluodpov�dnost p�i zabezpe�ování ochrany �ivota a zdraví ostatních.

Kompetence k �e�ení problém� -  u�itel vede �áky k tomu, aby byli schopni samostatn� �e�it r�zné pracovní i �ivotní problémy. �ák se má nau�it ur�it
jádro ur�itého problému, získat informace pot�ebné k �e�ení, navrhnout zp�soby �e�ení a hlavn� si ve�keré informace kriticky ov��ovat. �ák má dokázat
bez ostychu prezentovat sv�j názor, zárove� respektovat názor druhých a p�i �e�ení problém� spolupracovat v rámci týmu a získat tak to nejlep�í �e�ení.

Kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi - kompetence jsou rozvíjeny v pr�b�hu celého studia, kdy
u�itel sm��uje �áky k získávání informací z otev�ených zdroj�, aby pracovali s internetem jako se specifickým informa�ním zdrojem a dokázali k jeho
obsahu p�istupovat kriticky a obez�etn�. �áci si v�t�pují schopnost nalézat relevantní informace z webového prost�edí.

Kompetence k pracovnímu uplatn�ní a podnikatelským aktivitám - u�itel rozvíjí v �ácích odpov�dný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uv�domovat si
význam celo�ivotního u�ení hlavn� v rámci své jazykové vybavenosti a u�í je vhodn� komunikovat s potencionálními zam�stnavateli, prezentovat sv�j
potenciál a profesní cíle v ruském jazyce.

Vzd�lávací obsah p�edm�tu Ruský jazyk je natolik �iroký, �e prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�, zejména
�eského jazyka a literatury, Ob�anské nauky, odborných p�edm�t�. Znalosti �eského jazyka a literatury vyu�ijí �áci zejména k osvojení gramatických a
stylistických jev� a ke kultu�e ústního projevu. Znalosti z Ob�anské nauky propojí s poznatky o zemích dané jazykové oblasti.

Ve výuce realizujeme p�edev�ím pr��ezová témata �lov�k v demokratické spole�nosti. Dále p�edm�t svým obsahem p�ispívá  k témat�m �lov�k a �ivotní
prost�edí a Informa�ní a komunika�ní technologie.

�lov�k  v demokratické spole�nosti:
�áci jsou ve výuce vedeni k tomu, aby chápali d�le�itost znalosti ruského (cizího) jazyka v osobním i profesním �ivot� a dovedli komunikovat písemnou i
ústní formou. Za tímto ú�elem vedou �áci v hodinách diskuze, rozhovory a samostatné ústní projevy na témata ka�dodenního �ivota.
Dále �áci procvi�ují situace, ve kterých vyjednávají s ostatními lidmi a to jak ve skupinách, tak ve dvojicích. Vyjednávání je sou�ástí v�ech diskuzí a
skupinových prací v hodin�. �áci se tak u�í vyjád�it sv�j vlastní názor, respektovat názory ostatních a dojít ke spole�nému �e�ení. U práce ve dvojicích se
jedná p�edev�ím o nácvik situací z profesního �ivota. Velmi d�le�itým tématem je téma kultura, kde si �áci pomocí text�, videí a prezentací osvojují
poznatky o rusky mluvících zemích. Na základ� t�chto znalostí jsou vedeni k tomu, aby si v rámci plurality a multikulturního sou�ití uv�domili vlastní
kulturní, národní a osobní identitu a zárove� tolerovali kultury odli�né.

�lov�k a �ivotní prost�edí:
Toto pr��ezové téma je realizováno v podob� tematického okruhu P�íroda a �ivotní prost�edí, kdy se �áci pomocí tematicky zam��ených text� a �ízených
diskuzí seznamují se sou�asnými klimatickými zm�nami;  se zp�soby ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, atd. a nalézají mo�nosti a zp�soby �e�ení r�zných
environmentálních problém� a prevence negativních jev�. Téma Bydlení pak �áky seznámí s mo�nými vlivy prost�edí na lidské zdraví (nap�. argumentace
pro a proti �ivotu na vesnici vs. ve m�st�).

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:

2018_Ko_S_H4,CR,GA_Rj2_1
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Pozdravy, p�edstavení se, rozlou�ení se
Oslovování v ru�tin�
Ruské názvy �eských jmen
Ruský p�ízvuk a intonace
Grafická podoba jazyka a pravopis - azbuka
Zvukové prost�edky jazyka a výslovnost

2Pozdravy, p�edstavení se, rozlou�ení seT1B1 �ák:
-  je schopen se p�edstavit a rozlou�it se
- pou�ívá ustálené fráze - pozdravy p�i zahájení a
ukon�ení komunikace v ruském jazyce
- rozumí krátkým zdvo�ilostním frázím
- zeptá se, jak se komu da�í
- p�e�te a napí�e ruské názvy n�kterých �eských
m�st
- správn� pou�ívá oslovování v ruskojazy�ném
prost�edí
- vyslovuje srozumiteln� co nejblí�e p�irozené
výslovnosti
- ovládá písemnou formu ruské abecedy

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodn� se prezentovat, zpracovávat
souvislé, obsahov� i stylisticky náro�n�j�í texty

- kultivace dosp�lé osobnosti a etická výchova

Seznámení se, navazování komunikace
Vyjád�ení co mám/nemám rád/a
Rodina - rodokmen, profese
Osobní údaje
Domácízví�ata
Nejroz�í�en�j�í �eská a ruská jména

Gramatika:
vyjád�ení mám, má�, mám rád
p�ivlast�ovacími zájmeny
Zájmena "jeho", "její"

Zvukové prost�edky jazyka a výslovnost
výslovnosti hlásek "ja", "je", "jo", "ju" a
nep�ízvu�ných "o", "a", "e", "ja"

1Seznámení se, navazování komunikace, rodina,
co (ne)mám rád/a

T2 �ák:
- pojmenuje a krátce p�edstaví �leny své rodiny
- vyjád�í, �e n�co má, vlastní
- pojmenuje r�zné profese
- seznámí své kolegy nebo kamarády mezi sebou
- �ekne, co má/nemá rád
- pojmenuje domácí zví�ata
- pou�ívá ustálená slovní spojení (fráze) p�i
seznamování
- vyslovuje srozumiteln� co nejblí�e p�irozené
výslovnosti, rozli�uje základní zvukové prost�edky
daného jazyka a koriguje odli�nosti zvukové podoby
jazyka

- podporovat nekonfliktní sou�ití s druhými lidmi,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k lidem z r�zných sociálních prost�edí

- výcvik v komunikaci, vyjednávání, �e�ení konflikt�

Informace o sob� a jiných osobách
Národnosti a jazyky vybraných stát�
�íslovky 0-20

Gramatika:
slovesa "�ít", "hovo�it", "u�it se"

Fonetika:
výslovnost "�"
intonace otázek

1Informace o sob� a jiných, národnosti, jazykyT3 �ák:
- sd�lí základní informace o sob� a jiné osob�, umí
se krátce p�edstavit
- pojmenuje sousední státy a ruskojazy�né státy
- �ekne, jakými jazyky se v jednotlivých státech
hovo�í
- �ekne, jaké jazyky se u�í nebo jaké ovládá sám
nebo blízké osoby
- pou�ívá a správn� zapí�e �íslovky 0 - 20
- správn� pou�ívá slovesa "�ít", "hovo�it", "u�it se"
ve spojení s p�íslovci, tato slovesa správn� �asuje
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry s aktivním
vyu�itím získané slovní zásoby

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodn� se prezentovat, zpracovávat
souvislé, obsahov� i stylisticky náro�n�j�í texty

2- sou�ití v multikulturní spole�nosti
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Vyjád�ení názoru na d�ní v okolí a b��ném
�ivot�
Vyjád�ení zájmu o ...
Dny v týdnu
Rozvrh dne a týdne
Vzd�lávací systém v �R a v Rusku

Gramatika:
sloveso "psát" a odvozená slovesa
v�tná konstrukce "u menja ..."
slovní zásoba a její tvo�ení

Fonetika:
m�kké souhlásky
vý

1Vyjád�ení názoru, zájmu, dny v týdnu, �kolaT4B1 �ák:
- pou�ije ustálená slovní spojení (fráze) k vyjád�ední
svého názoru na d�ní v okolí a b��ném �ivot�; sd�lí
a zd�vodní sv�j názor
- vyjád�í sv�j zájem o r�zné v�ci �i �innosti
- pojmenuje a zapí�e dny v týdnu
- popí�e sv�j denní a týdenní rozvrh, �kolní rozvrh
- správn� vyjád�í "já mám, ty má� ..."
- správn� vy�asuje sloveso "psát" a slovesa
odvozená
- doká�e popsat vzd�lávací systém v �R a jeho
odli�nosti od vzd�lávacího systému v Rusku
- sd�lí a zd�vodní sv�j názor

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodn� se prezentovat, zpracovávat
souvislé, obsahov� i stylisticky náro�n�j�í texty

2- výcvik v komunikaci, vyjednávání, �e�ení konflikt�

Informace o druhé osob�
Charakteristika �lov�ka (kamaráda, kolegy,
známé osobnosti)
Vytvo�ení jména po otci
E-mail / pohlednice z výletu

Gramatika:
p�ejatá slova z cizích jazyk�
psaná azbuka - správné vázání písmen ve
slovech
opakování probrané gramatiky

1Informace o druhé osob�, charakteristika �lov�kaT5 �ák:
- krátce popí�e svého kamaráda, kolegu nebo
známou osobnost
- vytvo�í jméno po otci od �enskýh i mu�ských jmen
- pozná a pou�ije základní slova p�evzatá z jiných
jazyk�
- napí�e krátký e-mail / pohlednici z výletu nebo
pracovní cesty v zahrani�í

2- výcvik v komunikaci, vyjednávání, �e�ení konflikt�

Ro�ní období a m�síce
Osobní svátky (narozeniny, jmeniny)
Zájmy (hobby)
�íslovky 30 - 100

Gramatika:
3. pád osobních zájmen on, ona
minulý �as sloves

Fonetika:
výslovnost samohlásky tvrdé "y"
výslovnost m�kkých souhlásek

1Ro�ní období a m�síce, osobní svátky
(narozeniny, jmeniny), �íslovky 30-100

T6 �ák:
- pojmenuje ro�ní období a jednotlivé m�síce v roce
- zeptá se kamaráda na narozeniny
- napí�e p�ání k narozeninám
- zeptá se na zájmy (hobby), pohovo�í o svých
zájmech
- správn� vysloví a napí�e �íslovky (v�etn�
slo�ených) 30 - 100
- pou�ije minulý �as sloves ve v�tách
- zná 3. pád osobních zájmen on, ona a pou�ije je
ve v�tách
- vyslovuje srozumiteln� co nejblí�e p�irozené
výslovnosti, rozli�uje základní zvukové prost�edky
daného jazyka a koriguje odli�nosti zvukové podoby
jazyka

1

Celkem za blok B1 denní7distan�ní 7
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Denní

Obchody a nákupy
Nakupování
Názvy zbo�í
Vyjád�ení p�ání a pot�eby

Gramatika:
�adové �íslovky "první, pátý, ..."
�asování slovesa "koupit"
3. pád jednotného �ísla vybraných
podstatných jmen a osobních zájmen

Fonetika:
výslovnost souhlásky "l"

1Obchody a nákupy, názvy zbo�í, �adové �íslovky,
vyjád�ení p�ání

T1B2 �ák:
- pojmenuje obchody v obchodním centru nebo na
ulici
- �ekne, jaké zbo�í v obchodech nakoupíme
- �ekne, �e n�co chce nebo pot�ebuje koupit
- vyjád�í své p�ání
- správn� pou�ije �adové �íslovky 1-5 ve spojení s
p�edlo�kou "na"
- vy�asuje sloveso "koupit" a pou�ije správný tvar
slovesa ve v�tách
- správn� pou�ije 3.pád jednotného �ísla vybraných
podstatných jmen a osobních zájmen

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodn� se prezentovat, zpracovávat
souvislé, obsahov� i stylisticky náro�n�j�í texty

1- výcvik v komunikaci, vyjednávání, �e�ení konflikt�

Jídlo a nápoje
Gastronomie - objednávka, pochvala,
reklamace v restauraci

Gramatika:
�íslovky 20-1000
spojení �íslovek s podstatnými jmény

2Jídlo a nápoje, gastronomie, �íslovky 200-1000T2 �ák:
- pojmenuje r�zné nápoje a jídla
- objedná si v restauraci (kavárn�)
- pochválí jídlo, vyjád�í, �e mu chutná
- pou�ije vhodné fráze k reklamaci objednávky v
restauraci (kavárn�)
- vyjád�í cenu v r�zných m�nách
- pojmenuje a napí�e slovy �íslovky 200 - 1000
- popí�e své stravovací návyky
- vy�asuje slovesa "pít", "jíst"

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodn� se prezentovat, zpracovávat
souvislé, obsahov� i stylisticky náro�n�j�í texty
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí
,- získávat, zpracovávat a osvojovat si nové
znalosti a dovednosti, vyhledávat a vyu�ívat
dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a
podporu

1- prevence negativních jev�
,- výcvik v komunikaci, vyjednávání, �e�ení konflikt�

Celkem za blok B2 denní2distan�ní 3

Opakování komunika�ních a gramatických
dovedností 1. a 2. bloku
- komunika�ní situace : získávání a
p�edávání informací (nap�. sjednání
sch�zky, vy�ízení vzkazu apod.)

2Opakování znalostí bloku 1. a 2.T1B3 �ák:
- proká�e schopnost pou�ít získané znalosti v
základních komunika�ních situacích (pozdravy,
p�edstavení se, vyjád�ení zájmu, názoru, místa,
�asu a ro�ního období)
- pojmenuje r�zné nápoje a jídla, objedná si v
restauraci a orientuje se v nabídce
- orientuje se v nabídce zbo�í a doká�e po�ádat o
v�ci denní pot�eby
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu, v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tematických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib
- rozli�uje základní zvukové prost�edky daného
jazyka a koriguje odli�nosti zvukové podoby jazyka

- být motivováni k celo�ivotnímu u�ení,
p�ekonávat p�eká�ky a být vytrvalí v zájmu
úsp��nosti u�ení
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodn� se prezentovat, zpracovávat
souvislé, obsahov� i stylisticky náro�n�j�í texty

- výcvik v komunikaci, vyjednávání, �e�ení konflikt�

Celkem za blok B3 denní0distan�ní 2

Plány na dovolenou (prázdniny)
Popis cesty (pobytu)
Upozorn�ní kolegy/kamaráda na zajímavé
místo
Stru�né p�edstavení svého m�sta

Gramatika:
zájmena "který", "která", "které", "jaký",
"jaká", "jaké"

1Plány, sport, upozorn�ní na zajímavou v�cT1B4 �ák:
- napí�e dopis/e-mail svému zahrani�nímu p�íteli o
zajímavém míst� nebo s pozvánkou na strávení
dovolené ve své rodné zemi
- popí�e své plány na dovolenou
- pojmenuje b��né dopravní prost�edky
- pou�ije tázací zájmena "který, jaký"

- vyu�ívat vhodné prost�edky online a off-line
komunikace;
,- získávat, zpracovávat a osvojovat si nové
znalosti a dovednosti, vyhledávat a vyu�ívat
dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a
podporu

1- výcvik v komunikaci, vyjednávání, �e�ení konflikt�
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Denní

Zájmy �lov�ka
Popis a charakteristika �lov�ka
- interaktivní �e�ové dovednosti (st�ídání
receptivních a produktivních �inností)
- interakce ústní

Gramatika:
4.pád jednotného �ísla p�ídavných jmen
7. pád jednotného �ísla podstatných jmen

1

�eský jazyk a literatura

Zájmy, povahové vlastnosti �lov�kaT2B4 �ák:
- samostatn� vypráví o zájmech svých i jiných osob
- popí�e a charakterizuje r�zné osoby
- vyjád�í osobní názor na druhého �lov�ka
- správn� pou�ije p�ídavná jména ve 4. pádu j.�. ve
v�tách
- správn� pou�ije podstatná jména v 7. pádu j.�. ve
v�tách

- získávat, zpracovávat a osvojovat si nové
znalosti a dovednosti, vyhledávat a vyu�ívat
dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a
podporu
,- vést konstruktivní dialog, formulovat a
obhajovat své názory a postoje ústn� i písemn� a
zp�sobem odpovídajícím dané situaci, adekvátn�
reagovat na projevy druhých lidí

2

Ozna�ení denní doby
Ka�dodenní �ivot
Volný �as
Zábava
Popis pr�b�hu svého dne i dne jiných osob

Gramatika:
- pou�ívání zvratných �ástic u sloves u
1.,2.,3. osoby j.�.

Fonetika:
- výslovnost zvratné �ástice, výslovnost
p�edlo�ek

Slovní zásoba a její tvo�ení

1

�eský jazyk a literatura

Ozna�ení denní doby, popis pr�b�hu dneT3 �ák:
- popí�e pr�b�h svého dne i dne jiných osob a
vhodn� pou�ije ozna�ení denní doby
- rozli�uje, kdy pou�ít sloveso se zvratnou �ásticí a
kdy bez zvratné �ástice

- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí 2

Celkem za blok B4 denní5distan�ní 3

�eská republika
Praha a dal�í významná turistická místa v
�R
- interaktivní �e�ové dovednosti (st�ídání
receptivních a produktivních �inností)
- interakce ústní

2Praha a dal�í významná turistická místa v �RT1B5 �ák:
- samostatn� pohovo�í o kulturních památkách a
zajímavých místech Prahy
- samostatn� krátce pohovo�í o min. 2 dal�ích
zajímavých místech nebo historických m�stech v �R
- naplánuje a písemn� zpracuje plán pobytu svých
zahrani�ních p�átel v Praze nebo �R
-pronese jednodu�e zformulovaný monolog p�ed
publikem

- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje, um�t systematizovat a aplikovat získané
znalosti a zku�enosti v práci i v �ivot� 2- �R, Evropa a soudobý sv�t z hlediska studovaného oboru

Zem� dané jazykové oblasti
Moskva
Petrohrad
Dal�í významná historická m�sta Ruska
- vybrané poznatky v�eobecného i
odborného charakteru k poznání Ruska,
jeho kultury, um�ní a literatury, tradic a
spole�enských zvyklostí
- informace ze sociokulturního prost�edí v
kontextu znalostí o �R

Jednoduchý p�eklad

1Moskva a Petrohrad - významná historická m�sta
Ruska

T2 �ák:
- samostatn� pohovo�í o významných památkách a
jiných zajímavostech v Moskv� a Petrohradu
- stru�n� popí�e historii m�st Moskva a Petrohrad
- písemn� naplánuje a prezentuje t�ídenní pobyt v
Moskv� a Petrohradu
- napí�e pozvánku/inzerát na pobyt v Moskv� a
Petrohradu
- rozpozná význam obecných sd�lení a hlá�ení
- uplat�uje r�zné techniky p�i �tení textu

- získávat, zpracovávat a osvojovat si nové
znalosti a dovednosti, vyhledávat a vyu�ívat
dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a
podporu
,- rozvíjet práci s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením v�etn� nových aplikací
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje, um�t systematizovat a aplikovat získané
znalosti a zku�enosti v práci i v �ivot�

2- sou�ití v multikulturní spole�nosti
,- �R, Evropa a soudobý sv�t z hlediska studovaného oboru

Celkem za blok B5 denní4distan�ní 3



Hodin

65-41-L/01 GastronomieRuský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 1 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Opakování u�iva ro�níku
- komunika�ní situace : získávání a
p�edávání informací (nap�. sjednání
sch�zky, vy�ízení vzkazu, objednávka
slu�by v rusky mluvící zemi apod.)
- jazykové funkce: obraty p�i zahájení a
ukon�ení rozhovoru (vyjád�ení �ásosti,
prosby, pozvání, odmítnutí, radosti,
zklamání apod.)
- receptivní �e�ová dovednost sluchová
(poslech s porozum�ním monologických i
dialogických text�)
- receptivní �e�ová dovednost zraková
(�tení a práce s textem v�etn� odborného)
- produktivní �e�ová dovednost ústní
(mluvení zam��ení situa�n� i tématicky)
- interaktivní �e�ové dovednosti (st�ídání
receptivních a produktivních �inností)

2Opakování u�iva ro�níkuT1B6 �ák:
- proká�e schopnost pou�ít získané znalosti v
základních komunika�ních situacích
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu, v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tematických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib
- rozli�uje základní zvukové prost�edky daného
jazyka a koriguje odli�nosti zvukové podoby jazyka
- zapojí se do rozhovoru bez p�ípravy
- prokazuje znalosti prost�edí zemí dané jazykové
oblasti z pohledu zem�pisného, demografického,
hospodá�ského, politického a kulturního atp.
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b��ných,
p�edvídatelných situacích

- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání
,- ovládat r�zné metody u�ení a u�ívat osobní
strategie u�ení, um�t si vytvo�it vhodný studijní
re�im a podmínky
,- být motivováni k celo�ivotnímu u�ení,
p�ekonávat p�eká�ky a být vytrvalí v zájmu
úsp��nosti u�ení

2

Celkem za blok B6 denní2distan�ní 2

1Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 20



Hodin

65-41-L/01 GastronomieRuský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

�eské a ruské svátky a tradice
- vybrané poznatky v�eobecného i
odborného charakteru k poznání Ruska,
jeho kultury, um�ní a literatury, tradic a
spole�enských zvyklostí
- informace ze sociokulturního prost�edí v
kontextu znalostí o �R
Trávení volného �asu
- interaktivní �e�ové dovednosti (st�ídání
receptivních a produktivních �inností)
- interakce ústní

Gramatika:
- tvorba 1.,2. a 3. osoby mno�ného �ísla
sloves
- pou�ití zvratné �ástice u sloves
- �tení dat

Fonetika:
- slabiky "�e", "�e", "ce"
- výslovnost koncovek
- koncovky "-ogo", "-ego" v �adových
�íslovkách

3

Ob�anská nauka

�eské a ruské svátky a tradiceT1B1 �ák:
- pojmenuje rusky �eské a ruské svátky
- samostatn� pohovo�í o svátcích v Rusku a �eské
republice, o jejich rozdílech a co mají spole�ného
- samostatn� pohovo�í o �eských tradicích rusky
- ví, kdy a jak se v Rusku slaví Nový rok a Vánoce
- tvo�í 1.,2. a 3. osobu mno�ného �ísla sloves a
pou�ije je ve v�tách
- správn� pou�ívá zvratnou �ástici u 1., 2. a 3.
osoby mno�ného �ísla sloves

- vá�it si kulturních hodnot a tradic vlastního
národa, Evropy a ostatních sv�tových civilizací

2

- sou�ití v multikulturní spole�nosti

Významní ru�tí spisovatelé a um�lci
- produktivní �e�ová dovednost písemná
(zpracování textu v podob� reprodukce,
osnovy, výpisk�, anotace...)
- interakce písemná

2

�eský jazyk a literatura
D�jepis

Významní ru�tí spisovatelé a um�lciT2 - zná n�které významné ruské spisovatele a doká�e
uvést p�íklad jejich d�l
- zná n�které významné sou�asné ruské um�lce a
doká�e o nich krátce pohovo�it
- p�e�te vybranou povídku významného ruského
spisovatele v originále, písemn� shrne obsah
povídky
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im��ené
texty, oritentuje se v textu
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky, popí�e své
pocity

- být motivováni k celo�ivotnímu u�ení,
p�ekonávat p�eká�ky a být vytrvalí v zájmu
úsp��nosti u�ení
,- získávat, zpracovávat a osvojovat si nové
znalosti a dovednosti, vyhledávat a vyu�ívat
dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a
podporu
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje, um�t systematizovat a aplikovat získané
znalosti a zku�enosti v práci i v �ivot�

2

- prohloubení schopnosti a motivace k u�ení
,- kultivace dosp�lé osobnosti a etická výchova



Hodin

65-41-L/01 GastronomieRuský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Kultura

Rozhovor o divadle
Diskuze o knize

Psaní:
Pozvánka
Recenze

Poslech:
TV a nová média

�tení s porozum�ním k tématu kulruta

Gramatika:
- zm�na kmenové souhlásky u sloves
("psát, sed�t")
- zvratná slovesa "zajímat se", "líbit se"
- �asování slove s "-ova-", "-eva-"
- sklo�ování podstatných jmen typu
"m�sto", "kino"

2

�eský jazyk a literatura

KulturaT3B1 �ák:
- vede rozhovor o shlédnutém divadelním nebo
filmovém p�edstavení s kolegy
- diskutuje o p�e�tené knize
- napí�e pozvánku na kulturní akci
- napí�e recenzi na knihu, divadelní p�edstavení
nebo film
- porozumí poslechu na téma z kulturní oblasti
- správn� pou�ívá vybrané gramatické jevy
- rozumí p�em��eným souvislým projev�m a
diskusím rodilých mluv�ích proná�eným ve
standardním hovorovém tempu
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace

- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje, um�t systematizovat a aplikovat získané
znalosti a zku�enosti v práci i v �ivot�

2

- kultivace dosp�lé osobnosti a etická výchova

Celkem za blok B1 denní6distan�ní 7

Opakovaní u�iva 1. bloku
- jazykové funkce: obraty p�i zahájení a
ukon�ení rozhovoru (vyjád�ení �ásosti,
prosby, pozvání, odmítnutí, radosti,
zklamání apod.)

1

�eský jazyk a literatura
D�jepis

Opakování bloku 1.T1B2 �ák:
- rozumí p�im��eným souvislým projev�m a
diskusím rodilých mluv�ích
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky, popí�e své
pocity
- prokazuje znalosti prost�edí zemí dané jazykové
oblasti z pohledu zem�pisného, demografického,
hospodá�ského, politického a kulturního atp.

- být motivováni k celo�ivotnímu u�ení,
p�ekonávat p�eká�ky a být vytrvalí v zájmu
úsp��nosti u�ení
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí

2

- kultivace dosp�lé osobnosti a etická výchova
,- prohloubení schopnosti a motivace k u�ení

Celkem za blok B2 denní2distan�ní 1



Hodin

65-41-L/01 GastronomieRuský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

�lov�k a rodina

Osobní data
Vzhled
Vyjád�ení názoru na osobní vlastnosti lidí
- interaktivní �e�ové dovednosti (st�ídání
receptivních a produktivních �inností)
- interakce ústní

Psaní:
Krátký vzkaz pomocí e-mailu
Popis osobnosti

Poslech:
Osobní charakteristika - dialog
Telefonický rozhovor

�tení s porozum�ním:
Popis osobnosti
Historie odívání

Gramatika:
- �asování sloves "�ít", "v�d�t", "mluvit",
"volat"
- minulý a budoucí �as sloves
- sklo�ování p�ídavných jmen
- sloveso "oblékat se"

2�lov�k a rodinaT1B3 �ák:
- popí�e osobní vlastnosti �lov�ka
- správn� rusky uvede osobní data
- napí�e krátký vzkaz pomocí e-mailu
- zaznamená písemn� podstatné my�lenky a
informace z textu, zformuluje vlastní my�lenky
- vyplní jednoduchý neznámý formulá�
- zaznamená vzkazy volajících

- získávat, zpracovávat a osvojovat si nové
znalosti a dovednosti, vyhledávat a vyu�ívat
dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a
podporu

2- prohloubení schopnosti a motivace k u�ení
,- výcvik v komunikaci, vyjednávání, �e�ení konflikt�

Zdraví

Rozhovor o zdraví a lé�b�
Zdravý �ivotní styl

Psaní:
E-mail
Popis
Úvaha

Poslech:
Dialog o zdraví a �ivotním stylu

�tení s porozum�ním: Nemoci

Gramatika:
- rozkazovací zp�sob
- vyjád�ení nutnosti, pot�ebnosti
- nep�ímá �e�
- sklo�ování p�ivlast�ovacích zájmen

2ZdravíT2 �ák:
- ovládá základní slovní zásobu tématu "zdraví" a
doká�e ji pou�ít v b��ných �ivotních situacích
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopakování sd�lené
informace, pokud nezachytí p�esn� vyznam sd�lení
- správn� pou�ívá vybrané gramatické jevy

- získávat, zpracovávat a osvojovat si nové
znalosti a dovednosti, vyhledávat a vyu�ívat
dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a
podporu

2- vliv prost�edí na lidské zdraví



Hodin

65-41-L/01 GastronomieRuský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Práce a zam�stnání

Diskuse o povolání a pracovních
zvyklostech
Pracovní �ivotopis
Pracovní rozhovor

Psaní:
Inzerát
�ivotopis

Poslech:
Moje profese

Gramatika:
- 6. a 7. pád. jednotného �ísla podstatných
jmen
- osobní zájmena
- p�ivlast�ovací zájmena
- slovesa "pracovat", "chtít", "hledat", "najít"

Jednoduchý p�eklad

3PráceT3B3 �ák:
- napí�e rusky profesní �ivotopis
- sformuluje pracovní inzerát
- aktivn� se zapojí do pracovního rozhovoru na
novou pracovní pozici
- správn� pou�ívá vybrané gramatické jevy
- uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v jazyce
- dodr�uje základní pravopisné normy v písemném
projevu, opravuje chyby
- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo
fakta týkající se studovaného oboru
- p�ednese p�ipravenou prezentaci ze svého oboru a
reaguje na jednoduché dotazy publika

- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje, um�t systematizovat a aplikovat získané
znalosti a zku�enosti v práci i v �ivot�
,- vést konstruktivní dialog, formulovat a
obhajovat své názory a postoje ústn� i písemn� a
zp�sobem odpovídajícím dané situaci, adekvátn�
reagovat na projevy druhých lidí
,- vyu�ívat cizí jazyk pro základní pracovní
komunikaci (nap�. zvládat odbornou terminologii a
pracovní pokyny, orientovat se v jednodu��ím
odborném textu)

2- výcvik v komunikaci, vyjednávání, �e�ení konflikt�
,- informa�ní a komunika�ní technologie

�kola

Rozhovor o jazykovém nebo profesním
kurzu
Hodnota vzd�lání pro uplatn�ní na trhu
práce

Psaní:
Formální (ú�ední) dopis
Vypráv�ní

Poslech:
Vzd�lávání v Rusku

�tení s porozum�ním:
O �kole

Gramatika:
- vazby s p�edlo�kami
- sklo�ování podstatných jmen typu
"historie", "�kola", "týden", "st�l", "u�itel"
- sloveso "být" v minulém �ase, vykání
- sklo�ování vybraných zájmen

2

�eský jazyk a literatura

�kolaT4 �ák:
- se zapojí do hovoru na dané téma bez p�ípravy
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech
- vyjad�uje se ústn� i písemn� k témat�m osobního
�ivota a k témat�m z oboru vzd�lání
- zformuluje formální dopis se v�emi nále�itostmi
- správn� pou�ije vybrané gramatické jevy
- uplat�uje r�zné techniky p�i �tení textu
- vytvo�í text o událostech a zá�itcích v podob�
popisu, sd�lení, vypráv�ní, dopisu nebo odpov�di
na dopis)

- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání

2

- prohloubení schopnosti a motivace k u�ení

Celkem za blok B3 denní8distan�ní 9



Hodin

65-41-L/01 GastronomieRuský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Opakování u�iva ro�níku
- receptivní �e�ová dovednost sluchová
(poslech s porozum�ním monologických i
dialogických text�)
- receptivní �e�ová dovednost zraková
(�tení a práce s textem v�etn� odborného)
- produktivní �e�ová dovednost ústní
(mluvení zam��ení situa�n� i tématicky)
- interaktivní �e�ové dovednosti (st�ídání
receptivních a produktivních �inností)
- interakce ústní

Témata:
Kultura
Významní ru�tí spisovatelé a um�lci
�lov�k a rodina
Zdraví
Práce
�kola

3Opakování u�iva ro�níkuT1B4 �ák:
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tématických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota
- dodr�uje základní pravopisné normy v písemném
projevu, opravuje chyby
- domluví se v b��ných situacích, získá i poskytne
informace
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché frekventované situace týkající se
pracovní �innosti
- uplat�uje r�zné techniky p�i �tení textu
- zapojí se do odborné debaty nebo argumentace
- vy�e�í v�t�inu b��ných denních situací, které s
emohou odehrát v ruskojazy�ném prost�edí

- vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat
své názory a postoje ústn� i písemn� a
zp�sobem odpovídajícím dané situaci, adekvátn�
reagovat na projevy druhých lidí
,- ovládat r�zné metody u�ení a u�ívat osobní
strategie u�ení, um�t si vytvo�it vhodný studijní
re�im a podmínky
,- být motivováni k celo�ivotnímu u�ení,
p�ekonávat p�eká�ky a být vytrvalí v zájmu
úsp��nosti u�ení
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodn� se prezentovat, zpracovávat
souvislé, obsahov� i stylisticky náro�n�j�í texty

4- prohloubení schopnosti a motivace k u�ení

Celkem za blok B4 denní4distan�ní 3

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 20



Hodin

65-41-L/01 GastronomieRuský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Bydli�t� a spole�nost
D�m a domov

Rozhovor o koupi dárk�
Rodinné oslavy (narozeniny, svatba, atd.)

Psaní:
Pozvánka na oslavu
Osobní dopis
Úvaha

Poslech s porozum�ním:

Gramatika:
- �asování vybraných slvoes
- vazba podstatných jmen s druhým pádem
- vazba "je podobný na ...."
- podstatná jména po �íslovkách 2, 3, 4
- datum a letopo�et

2

�eský jazyk

Bydli�t� a spole�nostT1B1 �ák:
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích,
p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek
-  p�elo�í text a pou�ívá slovníky, i elektronické
- uplat�uje v komunikaci vhodn� vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
- správn� pou�ije vybrané gramatické jevy ve v�tách
- písemn� vyjád�í sv�j názor na text

- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje, um�t systematizovat a aplikovat získané
znalosti a zku�enosti v práci i v �ivot�
,- získávat, zpracovávat a osvojovat si nové
znalosti a dovednosti, vyhledávat a vyu�ívat
dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a
podporu

2

- sou�ití v multikulturní spole�nosti

Stravování a gastronomie

Dialog v restauraci / kavárn�
Rozhovor o zdravém �ivotním stylu

Psaní:
Objednávka
Úvaha

Poslech:
Konverzace v restauraci

�tení s porozum�ním:
Zdravé stravování
Pelmen� - recept

Gramatika:
- �asování a pou�ití vybraných sloves k
tématu
- podstatná a p�ídavná jména v 2. pádu
jednotného a mno�ného �ísla
- podstatná jména v 7. pádu jednotného a
mno�ného �ísla
- slovesné vazby týkající se tématu

2

�eský jazyk

Stravování a gastronomieT2 �ák:
- pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého oboru
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu, v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tématických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib
- zapojí se do rozhovoru bez p�ípravy
- pou�ívá stylisticky vhodné obraty umo��ující
nekonfliktní vztahy a komunikaci

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodn� se prezentovat, zpracovávat
souvislé, obsahov� i stylisticky náro�n�j�í texty

2

- výcvik v komunikaci, vyjednávání, �e�ení konflikt�



Hodin

65-41-L/01 GastronomieRuský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Slu�by a nákupy

Dialog v obchod� p�i nakupování a
reklamaci zbo�í
Rozhovor v provozovn� slu�eb
(kade�nictví, opravna,  po�ta, banka)
- interaktivní �e�ové dovednosti (st�ídání
receptivních a produktivních �inností)
- interakce ústní
Diskuze o reklam� a pen�zích

Psaní:
- sms vzkaz

Poslech:
Provozovny slu�eb
Spot�ebitelský �ivotní styl

Gramatika:
- �asování vybraných sloves týkajících se
tématu
- p�edlo�ka "za" s podstatnými jmény v 7.p.
- podstatná jména "rubl", "kop�jka" po
�íslovkách

2Slu�by a nákupyT3B1 �ák:
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché a frekventované situace týkající se
pracovní �innosti
- domluví se v b��ných situacích, získá i poskytne
informace

- vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat
své názory a postoje ústn� i písemn� a
zp�sobem odpovídajícím dané situaci, adekvátn�
reagovat na projevy druhých lidí

2- výcvik v komunikaci, vyjednávání, �e�ení konflikt�

Sport

Dialogy o zálibách ve sportu
Diskuse o významu sportu
Významné sportovní svátky (olympiády,
mistrovství sv�ta, atp.)

Psaní:
- e-mail
- osobní dopis

Poslech:
Neobvyklé sporty

�tení s porozum�ním:
Sportovní masá�

Gramatika:
- vybraná slovesa k tématu
- podstatná jména ve 4. a 6. pádu s
p�edlo�kami "v", "na"
- 2. a 3. stupe� p�ídavných jmen a
n�kterých p�íslovcí
- p�echodníky (p�ítomný, minulý)

2SportT4 �ák:
- rozumí p�im��eným souvislým projev�m a
diskusím rodilých mluv�ích proná�ených ve
standardním hovorovém tempu
- p�i pohovorech, na které je p�ipraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodn� se prezentovat, zpracovávat
souvislé, obsahov� i stylisticky náro�n�j�í texty

2

Celkem za blok B1 denní8distan�ní 8



Hodin

65-41-L/01 GastronomieRuský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Shrnutí a opakování u�iva
- jazykové funkce: obraty p�i zahájení a
ukon�ení rozhovoru (vyjád�ení �ásosti,
prosby, pozvání, odmítnutí, radosti,
zklamání apod.)

Témata:
Bydli�t� a spole�nost
Stravování a gastronomie
Slu�by a nákupy
Sport

Jednoduchý p�eklad

2Shrnutí a opakování u�ivaT1B2 �ák:
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu, v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tematických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích,
p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek
- vyjád�í písemn� sv�j názor na text

- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí 2- prohloubení schopnosti a motivace k u�ení

Celkem za blok B2 denní2distan�ní 2

Cestování
- vybrané poznatky v�eobecného i
odborného charakteru k poznání Ruska,
jeho kultury, um�ní a literatury, tradic a
spole�enských zvyklostí
- informace ze sociokulturního prost�edí v
kontextu znalostí o �R

Dialog v hotelu (recepce)
Vypráv�ní o výletu
Plánování cesty

Psaní:
- pohlednice
- popis místa
- vypráv�ní

Poslech:
Neobvyklé zp�soby cestování

2

�eský jazyk

CestováníT1B3 �ák:
- prokazuje znalosti prost�edí zemí dané jazykové
oblasti z pohledu zem�pisného, demografického,
hospodá�ského, politického a kulturního
- uplat�uje v komunikaci vhodn� vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky, popí�e své
pocity

- získávat, zpracovávat a osvojovat si nové
znalosti a dovednosti, vyhledávat a vyu�ívat
dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a
podporu
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodn� se prezentovat, zpracovávat
souvislé, obsahov� i stylisticky náro�n�j�í texty

2

P�íroda a �ivotní prost�edí

Ochrana p�írody a krajiny
Zoo
P�írodní katastrofy
Po�así
- interaktivní �e�ové dovednosti (st�ídání
receptivních a produktivních �inností)
- interakce ústní

Psaní:
- inzerát
- vypráv�ní

Poslech s porozum�ním:
Po�así

�tení s porozum�ním:
Hlavní �eka Ruska

2

�eský jazyk

P�íroda a �ivotní prost�edíT2 �ák:
- doká�e experimentovat, zkou�et a hledat zp�soby
vyjád�ení srozumitelné pro poslucha�e
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace
- vytvo�í text o událostech a zá�itcích v podob�
popisu, sd�lení, vypráv�ní)

- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním, ale i ve ve�ejném zájmu
,- chápat význam kvalitního �ivotního prost�edí
pro �lov�ka a jednat v duchu udr�itelného rozvoje;
uv�domovat si odpov�dnost za vlastní �ivot a
spoluodpov�dnost p�i zabezpe�ování ochrany
�ivota a zdraví ostatních

2

- sou�asné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy
�lov�ka k prost�edí
,- klimatické zm�ny
,- ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, ekosystém� a biosféry
z r�zných hledisek rozvoje lidské populace
,- prevence negativních jev�



Hodin

65-41-L/01 GastronomieRuský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

V�da a technika

Technický pokrok
Nové technologie
V�da a výzkum
Kosmonautika

Psaní:
- e-mail
- úvaha

�tení s porozum�ním:

Gramatika:
- p�í�estí trpné
- pohyblivé -o- a -e- u podstatných jmen
- p�edlo�ky "mezi", "uprost�ed"
- krátké tvary p�ídavných jmen

2

�eský jazyk
Informatika

V�da a technikaT3B3 �ák:
- p�elo�í text a pou�ívá slovníky, i elektronické
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích,
p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek
- uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v jazyce

- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskusí, porad apod.)
,- vést konstruktivní dialog, formulovat a
obhajovat své názory a postoje ústn� i písemn� a
zp�sobem odpovídajícím dané situaci, adekvátn�
reagovat na projevy druhých lidí

2

- informa�ní a komunika�ní technologie

Spole�nost
Mezilidské vztahy

Systémy �ízení státu
Policie
Kriminální �innost
Zkratky mezinárodních organizací a
uskupení

Poslech:
Krizové situace
Kráde�e a jak se jim vyvarovat

�tení s porozum�ním:
Ruská pravoslavná církev

Gramatika:
- zkratková slova a jejich význam
- sklo�ování ruských p�íjmení
- sklo�ování podstatných jmen v�ech tvar�
v mno�ném �ísle
- záporná zájmena

2Spole�nostT4 �ák:
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích,
p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek
- odhaduje význam neznámých výraz� podle
kontextu a zp�sobu tvo�ení

- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje, um�t systematizovat a aplikovat získané
znalosti a zku�enosti v práci i v �ivot�
,- získávat, zpracovávat a osvojovat si nové
znalosti a dovednosti, vyhledávat a vyu�ívat
dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a
podporu

2- prevence negativních jev�

Celkem za blok B3 denní8distan�ní 8



Hodin

65-41-L/01 GastronomieRuský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Opakování u�iva 1. - 3. ro�níku
- receptivní �e�ová dovednost sluchová
(poslech s porozum�ním monologických i
dialogických text�)
- receptivní �e�ová dovednost zraková
(�tení a práce s textem v�etn� odborného)
- produktivní �e�ová dovednost ústní
(mluvení zam��ení situa�n� i tématicky)
- interaktivní �e�ové dovednosti (st�ídání
receptivních a produktivních �inností)

Maturitní zkou�ka - nácvik:
- didaktického testu
- písemného testu
- ústní zkou�ky

2Opakování u�iva 1. - 3. ro�níkuT1B4 �ák:
- proká�e dostate�ní znalosti z okruhu maturitních
témat v rozsahu didaktického testu, písemného
testu a ústní zkou�ky
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché a frekventované situace týkající se
pracovní �innosti
- domluví se v b��ných situacích
- vyjád�í písemn� sv�j názor
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu, v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tematických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib
- uplat�uje r�zné techniky p�i �tení textu
- zapojí se do odborné debaty nebo argumentace
- vy�e�í v�t�inu b��ných denních situací, které s
emohou odehrát v ruskojazy�ném prost�edí

- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání
,- být motivováni k celo�ivotnímu u�ení,
p�ekonávat p�eká�ky a být vytrvalí v zájmu
úsp��nosti u�ení

2- prohloubení schopnosti a motivace k u�ení

Celkem za blok B4 denní2distan�ní 2

3Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 20

Celkem za p�edm�t Ruský jazyk/druhý dennídistan�ní 60 60



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 40Seminá� anglického jazyka Forma: Kombinovaná

Preambule:

Cílem p�edm�tu Seminá� anglického jazyka je p�ipravit �áky na maturitní  zkou�ku z anglického jazyka s tím, �e výstupní jazyková úrove� �ák� je B1 dle
Spole�ného evropského referen�ního rámce.

Obecné cíle:

U�ivo Seminá�e anglického jazyka vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze vzd�lávací oblasti Vzd�lávání a komunikace v cizím
jazyce a tento p�edm�t voln� navazuje na p�edm�t Anglický jazyk, který �áci nav�t�vují v 1. a� 3. ro�níku. Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu Seminá�
anglického jazyka nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací oblasti, ale také z klí�ových a odborných kompetencí a profilu absolventa. Na konci 4. ro�níku
by m�li �áci dosáhnout minimální jazykové úrovn� B1 podle Spole�ného evropského referen�ního rámce. P�edm�t Seminá� anglického jazyka úzce
souvisí p�edev�ím s p�edm�tem Anglický jazyk, �eský jazyk a literatura a  Druhý cizí jazyk (volitelný).

V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
- m�li vhodnou míru sebev�domí v komunikaci v cizím jazyce
- byli schopni sebehodnocení
- m�li pozitivní vztah k výuce cizích jazyk� a chápali znalost cizího jazyka jako d�le�itou sou�ást osobního a profesního �ivota
- chápali d�le�itost cizího jazyka pro uplatn�ní na pracovním trhu
- chápali národní kulturu jako sou�ást kultury evropské a sv�tové
- oprostili se od p�edsudk�, uv�domovali si vlastní identitu a ctili identitu jiných kultur

P�edm�t Seminá� anglického jazyka si �áci volí, pokud si cht�jí roz�í�it a prohloubit znalosti anglického jazyka z p�edchozích t�ech  ro�ník�, dále pak za
ú�elem slo�ení maturitní zkou�ky nebo mezinárodn� uznávaného certifikátu PET. Konkrétn� je roz�i�ována slovní zásoba z tematických celk� Osobní
identifikace a charakteristika, Domov a bydlení, Vzd�lávání, Ka�dodenní �ivot, Volný �as a zábava, Sport, Stravování a nakupování atd. D�raz je kladen
také na odbornou slovní zásobu a profesní komunikaci. �áci si zopakují a roz�í�í znalost gramatických jev� a zdokonalí se v ústním i písemném projevu.
P�i výuce p�edm�tu Seminá� anglického jazyka se sna�íme vyu�ívat �irokou �kálu metod, které vychází p�edev�ím z metody komunikativní. D�raz je
kladen na �innosti �áka, proto jsou do výuky za�azeny metody aktivizující, konkrétn� metody diskuzní, situa�ní a metoda didaktických her. Dále jsou ve
výuce pou�ívány r�zné formy výuky, a to p�edev�ím výuka skupinová, práce ve dvojicích, samostatná práce �ák� a individualizovaná výuka (k �ák�m se
p�istupuje jako k jednotlivc�m, dle jejich mo�ností a pot�eb).  Jako u�ební pom�cku �áci pou�ívají materiály p�ipravené pro tento seminá�, ukázkové
maturitní didaktické testy a písemné práce a dále �etné vizuální a audiovizuální materiály jako nap�. obrázky, fotografie, mapy, filmy, videa, interaktivní
tabule, internetové výukové programy.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Seminá� anglického jazyka vychází z Pravidel pro hodnocení výsledk� vzd�lávání.
�áci se hodnotí z ústního a písemného projevu, které reflektují jejich receptivní a produktivní �e�ové dovednosti, znalosti jazykových prost�edk� a
poznatky o zemích p�íslu�né jazykové oblasti.

�

�P�i hodnocení ústního projevu student� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
�-ú�elnost
�-rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
�-fonetické aspekty projevu

P�i hodnocení písemného projevu student� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
�-ú�elnost
�-rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
�-stylistické aspekty projevu (u samostatného písemného projevu)

P�i hodnocení je zohledn�n i aktivní p�ístup �áka k výuce a jeho domácí p�íprava.
P�i hodnocení jsou �áci s SPU hodnoceni specificky dle doporu�ení pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení:

P�edm�t Seminá� anglického jazyka rozvíjí p�edev�ím kompetenci komunikativní (viz. ní�e). Dále pak rozvíjí kompetenci k u�ení a ob�anské kompetence
a kulturní pov�domí aj.

Konkrétní rozvíjené kompetence jsou p�edev�ím tyto:

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn� se prezentovat - �áci vedou rozhovory, mluví
samostatn� na dané téma, komunikují prost�ednictvím email� a dopis�
- zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i odborná témata - studenti vyplní formulá�, p�ihlá�ku, odpoví na
inzerát, sestaví jídelní a nápojový lístek, napí�í recept, pracovní postup, CV apod.
- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - �áci aktivn� pou�ívají obecnou i odbornou slovní zásobu a fráze a gramatiku, jak v
mluveném tak v písemném projevu
- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování - �áci uplat�ují p�i rozhovorech, diskuzích a prezentacích zásady verbální a
nonverbální komunikace
- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v jednom cizím jazyce - �áci pou�ívají aktivn� i pasivn�
odbornou slovní zásobu a fráze
- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t b��né odborné
terminologii a pracovním pokyn�m v písemné i ústní form�) - �áci popí�í slo�ení pokrm�, p�ípravu pokrm�, jídelní a nápojový lístek, vybavení restaurace a
kuchyn�, pracovní pozice v restauraci, vytvo�í objednávku jídla, dohovo�í se na recepci, vy�ídí rezervaci, vy�ídí reklamaci apod.
- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní i pracovní uplatn�ní, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celo�ivotním u�ení
- uv�domovat si - v rámci plurality a multikulturního sou�ití - vlastní kulturní a osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí k identit� druhých - �áci
získají znalosti z oblasti kultury mezinárodních organizací.

Dále tento p�edm�t u �ák� rozvíjí personální a sociální kompetence, ob�anské kompetence a kulturní pov�domí a kompetenci k u�ení a z odborných
kompetencí pak kompetenci k pracovnímu uplatn�ní a podnikatelským aktivitám.

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

Vzd�lávací obsah p�edm�tu Seminá� anglického jazyka je natolik �iroký, �e prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�,
zejména Anglického jazyka, �eského jazyka a literatury, Druhého cizího jazyka (volitelný), Ob�anské nauky a Profesní komunikaci. Znalosti �eského
jazyka a literatury a Druhého cizího jazyka vyu�ijí �áci zejména k osvojení gramatických a stylistických jev� a ke kultu�e ústního projevu. Znalosti z
Profesní komunikace se vyu�ívají zejména p�i zdokonalování ústního a písemného projevu (psaní stí�ností, informa�ních leták�, vy�izování objednávek a
stí�ností, psaní CV apod.) Znalosti z Ob�anské nauky jsou vyu�ívány p�i diskuzích na sociální, globální a kulturní témata.

V ý li j � d �í �� á té t Ob� d k ti ké l � ti t j é té t b t j jí j k ik

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 40Seminá� anglického jazyka Forma: Kombinovaná
Ve výuce realizujeme p�edev�ím pr��ezová témata Ob�an v demokratické spole�nosti a to zejména témata osobnost a její rozvoj, komunikace,
spole�nost, kultura, tolerance, svoboda, vyjednávání, soudobý sv�t. A témata �lov�k a sv�t práce a �lov�k a �ivotní prost�edí.

Ob�an v demokratické spole�nosti:
�áci jsou ve výuce p�edev�ím vedeni k tomu, aby chápali d�le�itost znalosti anglického jazyka v osobním i profesním �ivot� a dovedli komunikovat
písemnou i ústní formou. Za tímto ú�elem vedou �áci v hodinách diskuze, rozhovory a samostatné ústní projevy na témata ka�dodenního �ivota.
Pr��ezové téma tolerance a spole�nost prostupuje n�kolika tematickými celky a to p�edev�ím tématy Lidé, rodina a spole�enský �ivot. �áci diskutují nad
globálními problémy sv�ta, své vlastní kultury a nad problémy soudobé politické situace, jak v �eské Republice, tak v anglicky mluvících zemích.
Téma tolerance je nedílnou sou�ástí ve�keré komunikace mezi �áky a mezi �ákem/�áky a u�itelem tím, �e se �áci u�í nejen vyjád�it sv�j vlastní názor,
ale také respektovat názory ostatních.
Velmi d�le�itým tématem je téma kultura, kde si �áci pomocí text�, videí a prezentací osvojují poznatky o anglicky mluvících zemích. Na základ� t�chto
znalostí jsou vedeni k tomu, aby si v rámci plurality a multikulturního sou�ití uv�domili vlastní kulturní, národní a osobní identitu.

�lov�k a sv�t práce:
Ve výuce je kladen d�raz na osvojení odborné slovní zásoby a frází, za ú�elem komunikace v pracovním prost�edí.  �áci si v hodinách vedou pracovní
pohovor, vyjmenují r�zné druhy práce, popí�í je a pojmenují r�zné pracovní �innosti.
Krom� ústní komunikace spojených s profesním �ivotem se �áci u�í komunikovat písemnou formou. Konkrétn� se u�í napsat �ivotopis, reakci na
pracovní nabídku a zopakují si psaní formálních a neformálních email� a dopis�.

�lov�k a �ivotní prost�ední
Toto téma je realizováno p�edev�ím v tematickém celku P�íroda a �ivotní prost�edí, ve kterém studenti diskutují a hledají mo�ná �e�ení sou�asných
globálních a environmentálních problém� a klimatických zm�n.
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Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
Lidé, rodina a spole�enský �ivot
Osobní údaje
Ka�dodenní �ivot

Jazykové prost�edky:
- zp�sobová slovesa vyjad�ující spekulaci,
neur�itá zájmena

Oborová slovní zásoba

3Lidé, rodina a spole�enský �ivotT1B1 - analyzuje podm�tné a p�edm�tné otázky
- tvo�í spekulativní v�ty
- krátce pohovo�í o svých p�áních
- napí�e popis osoby
- zaznamená písemn� podstatné my�lenky
a informace z textu
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky
- popí�e své pocity
- popí�e obrázky a osoby na nich a co si o nich
myslí
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích,
p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny

Tematický okruh:
Bydlení
D�m a domov

Jazykové prost�edky:
- vazby There is vs. It is,
- �leny
- p�edlo�ky

Oborová slovní zásoba

3BydleníT2 - tvo�í v�ty s existen�ní vazbou "There is" a s
vazbou "It is" ve v�ech �asech
- vyslovuje srozumiteln� co nejblí�e p�irozené
výslovnosti, rozli�uje základní zvukové prost�edky
daného jazyka a koriguje odli�nosti zvukové podoby
jazyka
- pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého studijního oboru
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace
- uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v jazyce
- napí�e popis domu/bytu

- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým

- kultura

Tematický okruh:
�kola, vzd�lávání

Jazykové prost�edky:
- p�edp�ítomný �as prostý a pr�b�hový
- opakování p�ítomných a minulých �as�

Oborová slovní zásoba

3�kola, vzd�lávání.T3 - hovo�í s pou�itím p�edp�ítomných �as�
- dodr�uje základní pravopisné normy v písemném
projevu, opravuje chyby
- vyjad�uje se ústn� i písemn� k témat�m osobního
�ivota a k témat�m z oblasti zam��ení studijního
oboru
- napí�e e-mail s dotazem
- porozumí �kolním a pracovním pokyn�m
- uplat�uje r�zné techniky �tení textu

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- mít odpov�dný postoj k vlastní profesní
budoucnosti, a tedy i vzd�lávání, uv�domovat si
význam celo�ivotního u�ení a být p�ipraveni
p�izp�sobovat se m�nícím se pracovním
podmínkám
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání
,- um�t získávat a vyhodnocovat informace o
pracovních i vzd�lávacích p�íle�itostech, vyu�ívat
poradenských a zprost�edkovatelských slu�eb jak
z oblasti sv�ta práce, tak vzd�lávání

- soustava �kolního vzd�lávání v �R
,- nutnost celo�ivotního u�ení,
,- mo�nosti studia v zahrani�í
,- osobnost a její rozvoj



Hodin

65-41-L/01 GastronomieSeminá� anglického jazykaP�edm�t: Obor:Ro�ník: 4 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
Práce

Jazykové prost�edky:
- p�edp�ítomný �as prostý a pr�b�hový
- opakování �as� p�ítomných a minulých

Oborová slovní zásoba

3PráceT4B1 - rozpozná význam obecných sd�lení a hlá�ení
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché a frekventované situace týkající se
pracovní �innosti
- napí�e inzerát
- napí�e e-mail se �ádostí
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im��ené
texty, orientuje se v textu
- zaznamenává písemn� podstatné my�lenky a
informace z textu, zformuluje vlastní my�lenky a
vytvo�í text o událostech a zá�itcích v podob�
popisu, sd�lení, vypráv�ní, dopisu a odpov�di na
dopis

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- vhodn� komunikovat s potencionálními
zam�stnavateli, prezentovat sv�j odborný
potenciál a své profesní cíle

- charakteristické znaky práce: mo�nosti kariéry
,- charakteristické znaky práce: spole�enská presti�
,- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce
,- sestavování �ádostí o zam�stnání a odpov�dí na inzeráty
,- psaní profesních �ivotopis�
,- psaní pr�vodních (motiva�ních) dopis�
,- p�ijímací pohovory
,- výb�rová �ízení, nácvik konkrétních situací

Celkem za blok B1 denní0distan�ní 12

Tematický okruh:
Jídlo a nápoje, stravování

Jazykové prost�edky:
- po�itatelná a nepo�itatelná podstatná
jména
- vyjad�ování mno�ství

Oborová slovní zásoba

3Jídlo, stravováníT1B2 - vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b��ných,
p�edvídatelných situacích
- doká�e experimentovat, zkou�et a hledat zp�soby
vyjád�ení srozumitelné pro poslucha�e
- doká�e vhodn� a správn� pou�ívat zájmena
vyjad�ující mno�ství
- rozezná po�itatelná a nepo�itatelná podstatná
jména
- napí�e postup p�ípravy pokrmu
- zaznamená písemn� podstatné my�lenky a
informace z textu, zformuluje vlastní my�lenky a
vytvo�í text o jídle a stravování
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tématických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib

- kultura
,- nábo�enství

Tematický okruh:
Nákupy a slu�by

Jazykové prost�edky:
- p�ítomný �as prostý a pr�b�hový vs.
minulý �as prostý a pr�b�hový (opakování)

Oborová slovní zásoba

3Nákupy a slu�byT2 - tvo�í v�ty v p�ítomných  a minulých �asech
- krátce pohovo�í o tom co d�íve d�lal/a
- pou�ívá stylisticky vhodné obraty umo��ující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
- rozli�uje mezi p�ítomným a minulým �asem prostým
- napí�e vzkaz
- napí�e formální dopis jako stí�nost
- vyjád�í písemn� sv�j názor na text
- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo
fakta týkající se studovaného oboru
- vy�e�í v�t�inu b��ných denních situací, které se
mohou odehrát v cizojazy�ném prost�edí
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tématických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib

- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru
p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t
b��né odborné terminologii a pracovním pokyn�m
v písemné i ústní form�)
,- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky

- �e�ení konflikt�
,- komunikace
,- vyjednávání
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
Cestování a cestovní ruch
�eská republika

Jazykové prost�edky:
- vyjád�ení budoucnosti
- opakování p�ítomného �asu

Oborová slovní zásoba

3

Profesní komunikace

Cestování a cestovní ruchT3B2 - p�elo�í text a pou�ívá slovníky, i elektronické
- vysv�tlí pravidla pro u�ití r�zných typ� budoucnosti
- popí�e svojí naplánovanou dovolenou nebo výlet
- zaznamenává písemn� podstatné my�lenky a
informace z textu, zformuluje vlastní my�lenky a
vytvo�í text o událostech a zá�itcích v podob�
popisu, sd�lení, vypráv�ní, dopisu a odpov�di na
dopis
- napí�e pohlednici
- napí�e oficiální stí�nost
- zapojí se do hovoru bez p�ípravy
- rozumí �kolním a pracovním pokyn�m
- prokazuje faktické znalosti p�edev�ím o
geografických, demografických, hospodá�ských,
politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové
oblasti v�etn� vybraných poznatk� studijního oboru,
a to i z jiných vyu�ovacích p�edm�t� a uplat�uje je
také v porovnání s reáliemi mate�ské zem�
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tématických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib

- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých

- svoboda
,- soudobý sv�t

Tematický okruh:
Kultura a volný �as

Jazykové prost�edky:
- p�ídavná jména
- p�íslovce
- opakování p�ivlast�ovacích zájmen

Oborová slovní zásoba

3Kultura a volný �asT4 - p�i pohovorech, na které je p�ipraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- napí�e pozvánku
- napí�e dopis jako reakci na �lánek v novinách
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech
- zapojí se do odborné debaty nebo argumentace,
týká-li se známého tématu
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tématických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib

- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým
,- pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí

- kultura
,- odpov�dnost
,- morálka

Celkem za blok B2 denní0distan�ní 12
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
Sport

Jazykové prost�edky:
- zp�sobová slovesa

Oborová slovní zásoba

3SportT1B3 - rozumí p�im��eným souvislým projev�m a
diskusím rodilých mluv�ích proná�eným ve
standardním hovorovém tempu
- rozli�uje druhy zp�sobových sloves a umí je
vhodn� pou�ít
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopakování sd�lené
informace, pokud nezachytí p�esn� význam sd�lení
- odhaduje význam neznámých výraz� podle
kontextu a zp�sobu tvo�ení
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- p�elo�í text a pou�ívá slovníky i elektronické
- porozumí �kolním a pracovním pokyn�m
- uplat�uje r�zné techniky �tení textu
- napí�e oznámení
- zapojí se do hovoru bez p�ípravy
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tématických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib

- posuzovat reáln� své fyzické a du�evní
mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a
chování v r�zných situacích
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí

- osobnost a její rozvoj

Tematický okruh:
Pé�e o t�lo a zdraví

Jazykové prost�edky:
- první kondicionál
- opakování p�ítomného �asu

Oborová slovní zásoba

3Pé�e o t�lo a zdravíT2 - sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- tvo�í v�ty v prvním kondicionálu
- v souvislém projevu vyu�ívá podmínkové v�ty
- dokon�í podmínkovou v�tu
- p�ednese p�ipravenou prezentaci ze svého oboru a
reaguje na jednoduché dotazy publika
- vysv�tlí rozdíl mezi významem a u�itím if a unless
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky, popí�e své
pocity
- napí�e omluvný email
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tématických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib

- uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si
odpov�dnost za vlastní �ivot a spoluodpov�dnost
p�i zabezpe�ování ochrany �ivota a zdraví
ostatních
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí

- osobnost a její rozvoj
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
P�íroda a �ivotní prost�edí

Jazykové prost�edky:
- trpný rod
- souhrnné opakování �as�

�e�ové dovednosti:
- popí�e obrázky
- p�e�te text a k odstavc�m p�i�adí
odpovídající názvy

Oborová slovní zásoba

3P�íroda a �ivotní prost�edíT3B3 - rozpozná význam obecných sd�lení a hlá�ení
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech
- doká�e o tématu mluvit v trpném rod� a pou�ívat
v�echny �asy
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im��ené
texty, orientuje se v textu
- vhodn� zvolí dru trpného rodu pro výpov��
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- vyslovuje srozumiteln� co nejblí�e p�irozené
výslovnosti, rozli�uje základní zvukové prost�edky
daného jazyka a koriguje odli�nosti zvukové podoby
jazyka
- dodr�uje základní pravopisné normy v písemném
projevu, opravuje chyby
- napí�e oznámení
- zapojí se do odborné debaty nebo argumentace,
týká-li se známého tématu
- vyjad�uje se ústn� i písemn�, k témat�m osobního
�ivota a k témat�m z oblasti zam��ení studijního
oboru
- napí�e informativní formální dopis

- posuzovat reáln� své fyzické a du�evní
mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a
chování v r�zných situacích
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností
,- chápat význam �ivotního prost�edí pro �lov�ka
a jednat v duchu udr�itelného rozvoje

- sou�asné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy
�lov�ka k prost�edí
,- klimatické zm�ny
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
,- prevence negativních jev�

Tematický okruh:
V�da a technika

Jazykové prost�edky:
- druhý kondicionál
- vzta�né v�ty
- opakování minulého �asu

�e�ové dovednosti:
- p�e�te text a ozna�í výroky, zda jsou
pravdivé, �i nepravdivé
- p�i�adí slovo a jeho definici
- vyslechne monolog a do textu doplní
chyb�jící slova

Oborová slovní zásoba

3V�da a technika.T4 - p�ednese p�ipravenou prezentaci ze svého oboru a
reaguje na jednoduché dotazy publika
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky, popí�e své
pocity rozvitými v�tami za pomocí vzta�ných v�t
- pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého studijního oboru
- uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v jazyce
- sd�lí a zd�vodní sv�j názor
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché a frekventované situace týkající se
pracovní �innosti
- tvo�í v�ty s pomocí druhého kondicionálu a
vyu�ívá rozvité v�ty
- domluví se v b��ných situacích; získá i poskytne
informace
- napí�e email, ve kterém vyjád�í sv�j názor na
zakoupený produkt

- informa�ní a komunika�ní technologie
,- masová média
,- soudobý sv�t

Celkem za blok B3 denní0distan�ní 12
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Tematický okruh:
Opakování a p�íprava k maturit�

Jazykové prost�edky:
- komplexní opakování gramatických jev�

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová
- receptivní dovednost zraková - �tení a
práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní a
písemná
- jednoduchý p�eklad
- interakce ústní
- interakce písemná
- produktivní �e�ová dovednost ústní a
písemná

Opakování oborové slovní zásoby a frází

4

�eský jazyk a literatura

Opakování a p�íprava k maturit�T1B4 - ujednocuje si získané v�domosti
- získává p�ehled o svých znalostech
- uplat�uje v komunikaci vhodn� vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru
p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t
b��né odborné terminologii a pracovním pokyn�m
v písemné i ústní form�)

- komunikace
,- odpov�dnost

Celkem za blok B4 denní0distan�ní 4

4Celkem za ro�ník dennídistan�ní 0 40

Celkem za p�edm�t Seminá� anglického jazyka dennídistan�ní 0 40



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 40Seminá� n�meckého jazyka Forma: Kombinovaná

Preambule:

Cílem p�edm�tu Seminá� n�meckého jazyka je p�ipravit �áky, které se této výuky ú�astní, na maturitní zkou�ku z n�meckého jazyka s tím, �e výstupní
jazyková úrove� �ák� je B1 dle Spole�ného evropského referen�ního rámce, co� odpovídá nárok�m státní maturitní zkou�ky.

Obecné cíle:

U�ivo Seminá�e n�meckého jazyka vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze vzd�lávací oblasti Vzd�lávání a komunikace v cizím
jazyce a tento p�edm�t voln� navazuje na p�edm�t N�mecký jazyk, který �áci absolvují od 1. do 3. ro�níku svého studia. Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu
Seminá� n�meckého jazyka nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací oblasti, ale také se zde promítají klí�ové kompetence a profil absolventa. Po
absolvování tohoto Seminá�e n�meckého jazyka, tedy na konci 4. ro�níku, by m�li �áci dosáhnout minimální jazykové úrovn� B1 podle Spole�ného
evropského referen�ního rámce. Krom� ji� vý�e uvedeného p�edm�tu souvisí Seminá� n�meckého jazyka také s p�edm�ty �eský jazyk a literatura,
Ob�anská nauka a Profesní komunikace.
V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
- m�li vhodnou míru sebev�domí v komunikaci v cizím jazyce
- byli schopni sebehodnocení
- m�li pozitivní vztah k výuce cizích jazyk� a chápali znalost cizího jazyka jako d�le�itou sou�ást osobního a profesního �ivota
- chápali d�le�itost cizího jazyka pro uplatn�ní na pracovním trhu
- chápali národní kulturu jako sou�ást kultury evropské a sv�tové
- oprostili se od p�edsudk�, uv�domovali si vlastní identitu a ctili identitu jiných kultur

P�edm�t Seminá� n�meckého jazyka si �áci volí v p�ípad�, pokud si cht�jí roz�í�it a prohloubit znalosti n�meckého jazyka z p�edchozích ro�ník� a dále
pak p�edev�ím za mo�ností slo�it maturitní zkou�ku nebo mezinárodn� uznávaný certifikát na úrovni B1 dle Spole�ného evropského referen�ního rámce.
Konkrétn� je roz�i�ována slovní zásoba z tematických celk� Lidé, jejich vzhled, Rodina, D�m a domov, �kola a vzd�lání, Práce a zam�stnání, Jídlo a
nápoje, Nakupování a slu�by, Cestování, �eská republika a n�mecky mluvící zem�, Sport, Pé�e o t�lo a zdraví, Kultura a jiné. D�raz je kladen také na
odbornou slovní zásobu a profesní komunikaci. �áci si zopakují a roz�í�í znalost gramatických jev� a zdokonalí se v ústním a písemném projevu.

U�ivo p�edm�tu Seminá� n�meckého jazyka se sna�íme �ák�m p�edat zajímavou formou, která je stimuluje a vede k rozvoji klí�ových kompetencí. Hlavní
metodou ve výuce je metoda komunikativní s d�razem na aktivitu �áka (�ák�). Do výuky jsou za�azeny metody aktivizující, konkrétn� metody diskuzní,
situa�ní a metoda didaktických her. Dále jsou ve výuce pou�ívány r�zné formy výuky, a to p�edev�ím výuka skupinová, práce ve dvojicích, samostatná
práce �ák� a individualizovaná výuka (k �ák�m je p�istupováno jako k jednotlivci).  Jako u�ební pom�cku �áci pou�ívají vedle u�ebnice také �etné
vizuální a audiovizuální materiály jako nap�. obrázky, fotografie, mapy, filmy, videa, interaktivní tabule, internetové výukové programy.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Seminá� n�meckého jazyka vychází z Pravidel hodnocení výsledk� vzd�lávání.
�áci se hodnotí z ústního a písemného projevu, které reflektují jejich receptivní a produktivní �e�ové dovednosti, znalosti jazykových prost�edk� a
poznatky o zemích p�íslu�né jazykové oblasti.

�P�i hodnocení ústního projevu �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
�-ú�elnost
�-rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
�-fonetické aspekty projevu

P�i hodnocení písemného projevu �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
�-ú�elnost
�-rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
�-stylistické aspekty projevu (u samostatného písemného projevu)

P�i hodnocení je zohledn�n i aktivní p�ístup �áka k výuce a jeho domácí p�íprava.
P�i hodnocení jsou �áci s SPU hodnoceni specificky dle doporu�ení pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení:

P�edm�t Seminá� n�meckého jazyka rozvíjí p�edev�ím kompetence komunikativní, dále pak personální a sociální kompetence, kompetence k u�ení,
kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi, kompetence k �e�ení problém�, ob�anské kompetence a
kompetence k pracovnímu uplatn�ní.

Jak ji� bylo uvedeno, st��ejními klí�ovými kompetencemi jsou v rámci výuky Seminá�e n�meckého jazyka kompetence komunikativní. Jedná se
p�edev�ím o to, aby se �áci nau�ili vyjad�ovat p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn� se prezentovat  -
�áci vedou rozhovory, mluví samostatn� na dané téma, komunikují prost�ednictvím email� a dopis�, um�li formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn� - �áci napí�í formální a neformální email, dopis, pohlednici, popis, vypráv�ní, byli schopni se
ú�astnit aktivn� diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. Dále je dbáno na to, aby se �áci dokázali vyjad�ovat a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování - �áci uplat�ují p�i rozhovorech, diskuzích a prezentacích zásady verbální a nonverbální komunikace, aby um�li
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i odborná témata, dále byli schopni dodr�ovat jazykové a stylistické
normy i odbornou terminologii - �áci aktivn� pou�ívají obecnou i odbornou slovní zásobu a fráze a gramatiku. �áky vedeme také k tomu, aby si byli
schopni zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek, diskuzí, porad atd.) - �áci si vedou zápisky. �áci by
m�li v pr�b�hu studia dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v jednom cizím jazyce - �áci pou�ívají
aktivn� i pasivn� odbornou slovní zásobu a fráze, také by m�li dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru
p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t b��né odborné terminologii a pracovním pokyn�m v písemné i ústní form�). Obecn� by m�li �áci chápat
výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní i pracovní uplatn�ní, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celo�ivotním u�ení.
Dal�í nedílnou sou�ástí celé výuky tvo�í klí�ové kompetence k u�ení, kdy volbou zajímavých forem a metod výuky se sna�í u�itel u �ák� vytvo�it pozitivní
vztah k u�ení, �áci se u�í ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it vhodný studijní re�im a podmínky. Volbou poutavých studijních materiál� �i témat
projektové výuky pak �áky p�im�je uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl. studijní a analytické �tení), um�t efektivn� vyhledávat a zpracovávat
informace, být �tená�sky gramotný, s porozum�ním poslouchat mluvené projevy (nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si poznámky, a vyu�ívat
ke svému u�ení r�zné informa�ní zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí. P�i pravidelném hodnocení �áci sledují a hodnotí pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, a zárove� p�ijímají hodnocení výsledk� svého u�ení i od jiných lidí (spolu�ák�, u�itele). V neposlední �ad� je �ák seznamován s mo�nostmi
svého dal�ího vzd�lávání, zejména pak ve svém oboru a povolání.
S vý�e uvedenými kompetencemi úzce souvisí také Kompetence k �e�ení problém�, díky jejich� nabytí by m�li být �áci schopni porozum�t zadání úkolu
nebo ur�it jádro problému a navrhnout zp�sob �e�ení, zárove� uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody my�lení a my�lenkové operace, volit
prost�edky a zp�soby vhodné pro spln�ní jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a v�domostí nabytých d�íve a spolupracovat p�i �e�ení problém� s
jinými lidmi (navrhovat týmová �e�ení).
Klí�ové kompetence Personální a sociální vedou �áky k tomu, aby si utvo�ili zodpov�dný vztah ke svému zdraví, byli si v�domi d�sledk� nezdravého
�ivotního stylu a závislostí (toto je rozvíjeno v rámci tematických okruh� Volný �as a Zdraví a pé�e o t�lo). Dále jsou �áci vedeni k tomu, aby posuzovali
reáln� své fyzické a du�evní mo�nosti, v rámci seznamování s odli�nými kulturami je pak prohlubována kompetence p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných
mezilidských vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m, nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu k druhým. Spolu s nimi si také za�ne
ov��ovat získané poznatky, kriticky zva�ovat názory, postoje a jednání jiných lidí. V rámci práce v týmu, která se prolíná celou dobou studia, �áci p�ijímají
a odpov�dn� plní sv��ené úkoly a podn�cují práci v týmu vlastními návrhy na zlep�ení práce a �e�ení úkol�.
Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí tyto kompetence jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé výuky �áci jsou vedeni k tomu aby chápali podstatu

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:
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Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí - tyto kompetence jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé výuky �áci jsou vedeni k tomu, aby chápali podstatu
demokratické spole�nosti. Jedná se zejména o kompetence uv�domovat si - v rámci plurality a multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí k identit� druhých. Dále jsou �áci vedeni k rozvoji odpov�dnosti, samostatnosti a iniciativy nejen ve
vlastním, ale i ve ve�ejném zájmu, k pochopení zásad spole�enského chování a morálních princip�, k rozvoji aktivního zájmu o politické a spole�enské
d�ní u nás a ve sv�t�. V rámci realizace tematického okruhu �ivotní prost�edí �áci nabývají kompetence chápat význam �ivotního prost�edí pro �lov�ka a
jednat v duchu udr�itelného rozvoje a uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si odpov�dnost za vlastní �ivot a spoluodpov�dnost p�i zabezpe�ování
ochrany �ivota a zdraví ostatních.
Kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi - kompetence jsou rozvíjeny v pr�b�hu celého studia, kdy
u�itel sm��uje �áky k získávání informací z otev�ených zdroj�, aby um�li pracovat s internetem jako se specifickým informa�ním zdrojem a dokázali k
jeho obsahu p�istupovat kriticky a obez�etn�. �áci si v�t�pují schopnost nalézat relevantní informace z webového prost�edí. Tyto kompetence pak �áci
rozvíjí zvlá�t� p�i zpracovávání projekt�.
Kompetence k pracovnímu uplatn�ní a podnikatelským aktivitám - u�itel rozvíjí v �ácích odpov�dný postoj k vlastní profesní budoucnosti, aby si
uv�domovali význam celo�ivotního u�ení hlavn� v rámci své jazykové vybavenosti, dále si �áci nacvi�ují, jak vhodn� komunikovat s potencionálními
zam�stnavateli, prezentovat sv�j potenciál a profesní cíle v n�meckém jazyce.

Vzd�lávací obsah p�edm�tu Seminá� n�meckého jazyka je natolik �iroký, �e prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích
p�edm�t�, zejména N�meckého jazyka, �eského jazyka a literatury, Ob�anské nauky nebo Profesní komunikace. Znalosti �eského jazyka a literatury
vyu�ijí �áci zejména k osvojení gramatických a stylistických jev� a ke kultu�e ústního projevu. Znalosti Profesní komunikace jsou vyu�ity zejména p�i
zdokonalování písemného projevu (psaní formální a neformálních dopis� a email�, psaní �ivotopis� aj.). Mezip�edm�tové vztahy s Ob�anskou naukou
jsou vyu�ívány prakticky p�i ka�dé vyu�ovací hodin�, kdy dochází ke komunikaci mezi �áky �i vyjednávání, a vzájemné tolerance.
Ve výuce tohoto seminá�e realizujeme p�edev�ím pr��ezová témata Ob�an v demokratické spole�nosti a to zejména témata osobnost a její rozvoj,
komunikace, vyjednávání, kultura, dále pak pr��ezové téma �lov�k a sv�t práce, a to p�edev�ím co se tý�e oblasti vzd�lávání, psaní �ivotopis� a
ucházení se o zam�stnání. Posledním aplikovaným pr��ezovým tématem je �lov�k a �ivotní prost�edí, a to nap�íklad téma vliv prost�edí na lidské zdraví.
Ob�an v demokratické spole�nosti:
�áci jsou ve výuce vedeni k tomu, aby chápali d�le�itost znalosti n�meckého jazyka v osobním i profesním �ivot� a dovedli komunikovat písemnou i ústní
formou. Za tímto ú�elem vedou �áci v hodinách diskuze, rozhovory a samostatné ústní projevy na témata ka�dodenního �ivota.
Dále �áci procvi�ují situace, ve kterých vyjednávají s ostatními lidmi a to jak ve skupinách, tak ve dvojicích. Vyjednávání je sou�ástí v�ech diskuzí a
skupinových prací v hodin�. �áci se tak u�í vyjád�it sv�j vlastní názor, respektovat názory ostatních a dojít ke spole�nému �e�ení. U práce ve dvojicích se
jedná p�edev�ím o nácvik situací z profesního �ivota, jako jsou stí�nosti zákazník�, reklamace jídel v restauraci apod. Velmi d�le�itým tématem je kultura,
kde si �áci pomocí text�, videí a prezentací osvojují poznatky o n�mecky mluvících zemích. Na základ� t�chto znalostí jsou vedeni k tomu, aby si v rámci
plurality a multikulturního sou�ití uv�domili vlastní kulturní, národní a osobní identitu a zárove� tolerovali kultury odli�né.
�lov�k a sv�t práce:
Ve výuce je kladen d�raz na osvojení odborné slovní zásoby a frází, za ú�elem komunikace v pracovním prost�edí.  �áci si v hodinách procvi�ují
p�edev�ím rozhovory z pracovního prost�edí, vyzkou�í si pracovní pohovor.
Krom� ústní komunikace spojené s profesním �ivotem se �áci u�í komunikovat také písemnou formou. Konkrétn� se u�í vypl�ovat dotazníky, psát emaily
�i dopisy, d�le�itou sou�ástí je také tvorba vlastního �ivotopisu.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:

2018_Ko_S_NA,H4,CR,GA_SNJ_4



Hodin

65-41-L/01 GastronomieSeminá� n�meckého jazykaP�edm�t: Obor:Ro�ník: 4 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata
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Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Lidé, jejich vzhled, rodina a spole�enský
�ivot
- osobní údaje
- rodinný stav, �lenové rodiny, modely v
rodin�, zalo�ení rodiny
- v�ední den v rodin�, emoce v rodin�
- ka�dodenní �ivot
- teenage�i o svých rodi�ích

Jazykové prost�edky:
- výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
- p�ídavná jména, jejich stup�ování a
sklo�ování
- slovesa: �as p�ítomný a minulý
- vazby sloves, podstatných a p�ídavných
jmen
- v�ta vedlej�í podmínková

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová -
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková -
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní -
rozhovor, vypráv�ní, argumentace, popis
obrázku a vyjád�ení názoru)
- produktivní �e�ová dovednost písemná -
inzerát, soukromý dopis

Odborná slovní zásoba:
- opakování odborné slovní zásoby a frází

4

Ob�anská nauka

Lidé, jejich vzhled, rodina a spole�enský �ivotT1B1 - popisuje �lov�ka, jeho vlastnosti a povahové rysy
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky, popí�e své
pocity
- popisuje oble�ení své i druhých, hovo�í o trendy
oble�ení a aktuální mód�
- navazuje kontakty s druhými
- zapojí se do hovoru bez p�ípravy
- rozeznává problémy �eské mláde�e a poukazuje
na podobnosti s jejími t��kostmi
- vyslovuje srozumiteln� co nejblí�e p�irozené
výslovnosti, rozli�uje základní zvukové prost�edky
daného jazyka a koriguje odli�nosti zvukové podoby
jazyka

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�

- osobnost a její rozvoj
,- komunikace
,- vyjednávání
,- odpov�dnost
,- tolerance
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Denní

D�m a domov:
- místo, kde �iji
- venkov nebo m�sto?
- popis bytu �i domu a jeho vybavení
- renovace bytu
- hledání bytu - inzerát
- hlavní m�sta n�mecky mluvících zemí

Jazykové prost�edky:
- grafická podoba jazyka a pravopis
- vazba es gibt + v�eobecný podm�t man
- p�edlo�ky s 3. a 4. pádem
- �asování v�ech sloves v p�ítomném �ase
(pravidelných, nepravidelných, s
odlu�itelnou/neodlu�itelnou p�edponou,
zvratných)

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová -
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková -
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní -
rozhovor, vypráv�ní, argumentace, popis
obrázku a vyjád�ení názoru)
- produktivní �e�ová dovednost písemná -
inzerát, soukromý dopis

Odborná slovní zásoba:
- opakování odborné slovní zásoby a frází

4

�eský jazyk a literatura

D�m a domovT2B1 - popisuje sv�j domov, jeho sou�ásti a lokalitu
- zhodnotí rozdíly mezi �ivotem na venkov� a ve
m�st�
- vypráví o st�hování a rekonstrukci bytu
- popisuje obrázek, porovnává jej s jiným, vyhledává
odli�nosti a vyjad�uje názor
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tematickým okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib
- uplat�uje r�zné techniky �tení textu

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

- komunikace
,- vyjednávání
,- tolerance
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�kola, vzd�lávání:
- �kolní p�edm�ty
- u�itelé a �áci
- oby�ejný �kolní den
- potí�e s u�ením
- problémy ve �kole
- moje �kolní léta

Komunika�ní situace:
- získávání a p�edávání informací,
nap�íklad sjednání sch�zky �i vy�ízení
vzkazu

Jazykové prost�edky:
- minulý �as (pou�ití perfekta a préterita)
- konjunktiv II. - podmi�ovací zp�sob a
jeho tvo�ení
- slovesa vyjad�ující názor �lov�ka
- vedlej�í v�ty d�vodové

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová -
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková -
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní -
rozhovor, zpráva (vzpomínky na �kolu),
argumentace, popis obrázku a vyjád�ení
názoru
- produktivní �e�ová dovednost písemná -
inzerát, pozvánka pro kamaráda z
N�mecka, poloformální dopis

4

�eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
Profesní komunikace

�kola, vzd�láváníT3B1 - popisuje sv�j �kolní den, své (ne)oblíbené
p�edm�ty
- hovo�í o potí�ích s u�ením a problémech ve �kole
- v minulém �ase popisuje svá �kolní léta a mluví o
svém výb�ru povolání
- procvi�uje soukromý i poloformální dopis -
dotazuje se na mo�nost studia na soukromé �kole v
n�které z n�mecky mluvících zemí
- ov��í si i sd�lí získané informace písemn�
- napí�e sv�j �ivotopis
- vyplní jednoduchý neznámý formulá�

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- mít odpov�dný postoj k vlastní profesní
budoucnosti, a tedy i vzd�lávání, uv�domovat si
význam celo�ivotního u�ení a být p�ipraveni
p�izp�sobovat se m�nícím se pracovním
podmínkám
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání
,- um�t získávat a vyhodnocovat informace o
pracovních i vzd�lávacích p�íle�itostech, vyu�ívat
poradenských a zprost�edkovatelských slu�eb jak
z oblasti sv�ta práce, tak vzd�lávání
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet

- soustava �kolního vzd�lávání v �R
,- nutnost celo�ivotního u�ení,
,- komunikace
,- vyjednávání
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Práce, zam�stnání:
- práce pro teenagery, brigády
- hledání práce
- pracovní podmínky a pracovní atmosféra
- práce v zahrani�í

Jazykové prost�edky:
- slovní zásoba a její tvo�ení (tvorba slov v
NJ)
- budoucí �as a jeho u�ití
- vazby sloves, podstatných a p�ídavných
jmen
- vedlej�í v�ty (r�zné druhy)

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová -
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková -
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní -
rozhovor, vypráv�ní, argumentace, popis
obrázku a vyjád�ení názoru
- produktivní �e�ová dovednost písemná -
email, pohlednice, soukromý dopis

Odborná slovní zásoba:
- opakování odborné slovní zásoby a frází

4

�eský jazyk a literatura
Ob�anská nauka
Ekonomické v�dy
Profesní komunikace

Práce, zam�stnáníT4B1 - popisuje povolání svých rodi�� a hovo�í o svém
výb�ru povolání
- sestaví si sv�j �ivotopis, napí�e pr�vodní dopis k
n�mu
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b��ných,
p�edvídatelných situacích
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech
- p�i pohovorech, na které je p�ipraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopakování sd�lené
informace, pokud nezachytí p�esn� význam sd�lení

- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní i
pracovní uplatn�ní, být motivováni k prohlubování
svých jazykových dovedností v celo�ivotním u�ení
,- vhodn� komunikovat s potencionálními
zam�stnavateli, prezentovat sv�j odborný
potenciál a své profesní cíle
,- posuzovat reáln� své fyzické a du�evní
mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a
chování v r�zných situacích
,- reagovat adekvátn� na hodnocení svého
vystupování a zp�sobu jednání ze strany jiných
lidí, p�ijímat radu i kritiku
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata

- charakteristické znaky práce: mo�nosti kariéry
,- charakteristické znaky práce: spole�enská presti�
,- písemná i verbální sebeprezentace p�i vstupu na trh práce
,- psaní profesních �ivotopis�
,- psaní pr�vodních (motiva�ních) dopis�
,- jednání s potenciálním zam�stnavatelem

Celkem za blok B1 denní0distan�ní 16
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Jídlo a nápoje, stravování:
- pokrmy, potraviny a nápoje
- kde se dá najíst
- rozhovor v restauraci
- tipy na jednoduché recepty
- stravovací zvyklosti u nás i v n�mecky
mluvících zemích

Jazykové prost�edky:
- vedlej�í v�ty (r�zné druhy)
- p�ídavná jména a jejich sklo�ování a
stup�ování
- slovesa vyjad�ující domn�nku �i názor
- infinitiv s zu

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová -
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková -
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní -
rozhovor, vypráv�ní, argumentace, popis
obrázku a vyjád�ení názoru
- produktivní �e�ová dovednost písemná -
pozvání p�átel na ve�e�i do restaurace,
vzkaz, soukromý dopis

Odborná slovní zásoba a fráze:
- opakování slovní zásoby a frází

4

Ob�anská nauka
Technika obsluhy a slu�eb
Technologie p�ípravy pokrm�

Jídlo a nápoje, stravováníT1B2 - popisuje své stravovací návyky a doká�e je
zhodnotit
- rozli�uje r�zné stravovací p�ístupy k �ivotu
(popisuje, co jí vegetariáni, vegani atd.)
- pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého studijního oboru
- zaznamená písemn� podstatné my�lenky a
informace z textu, zformuluje vlastní my�lenky a
vytvo�í text o událostech a zá�itcích v podob�
popisu, sd�lení �i vypráv�ní
- odhaduje význam neznámých výraz� podle
kontextu a zp�sobu tvo�ení

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých

- komunikace
,- kultura
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Nakupování a slu�by:
- místa pro nákupy
- orientace v nákupním centru
- zákazník v obchod�, reklamace
- slu�by
- reklamní slogany

Jazykové prost�edky:
- slovní zásoba a její tvo�ení
- grafická podoba jazyka a pravopis
- �asové p�edlo�ky
- vedlej�í v�ty vzta�né
- u�ití výpl�kových slov
- dvojité spojky

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová -
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková -
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní -
rozhovor, vypráv�ní, argumentace, popis
obrázku a vyjád�ení názoru
- produktivní �e�ová dovednost písemná -
email, formální x neformální dopis
- interaktivní �e�ové dovednosti = st�ídání
receptivních a produktivních �inností
- jednoduchý p�eklad

Odborná slovní zásoba a fráze:
- opakování slovní zásoby a frází

4

Ob�anská nauka
Profesní komunikace
Ekonomické v�dy
Matematika

Nakupování a slu�byT2B2 - popisuje r�zné druhy obchod�
- aplikuje své znalosti cizího jazyka p�i rozhovoru v
obchod� (s oble�ením, botami, p�i nahlá�ení
reklamace)
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- porozumí hlá�ením (nap�íklad v nákupním centru)
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace
- vy�e�í v�t�inu b��ných v denních situací, které se
mohou odehrát v cizojazy�ném prost�edí
- domluví se v b��ných situacích; získá i poskytne
informace
- uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v jazyce

- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru
p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t
b��né odborné terminologii a pracovním pokyn�m
v písemné i ústní form�)
,- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností

- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
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Denní

Cestování, �eská republika a n�mecky
mluvící zem�:
- b��né dopravní prost�edky
- d�vody pro cestování
- p�ípravy na cestu
- pr�b�h dovolené, zá�itky z cest, problémy
- aktivní x pasivní dovolená
- po�así

Jazykové prost�edky:
- výslovnost - zvukové prost�edky jazyka
- p�edlo�ky se zem�pisnými názvy
- souv�tí sou�adné x pod�adné (+ spojky)
- minulý �as a jeho procvi�ování

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová -
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková -
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní -
rozhovor, vypráv�ní, argumentace, popis
obrázku a vyjád�ení názoru
- produktivní �e�ová dovednost písemná -
pohlednice z dovolené, formální dopis
(stí�nost organizátor�m tábora)

Odborná slovní zásoba a fráze:
- opakování slovní zásoby a frází

4Cestování, �eská republika a n�mecky mluvící
zem�

T3B2 - hovo�í o svých plánech na dovolenou a u�ívá
p�itom budoucí �as
- popisuje zá�itky z dovolené a u�ívá p�itom správn�
minulý �as
- doká�e popsat po�así
- p�elo�í text a pou�ívá slovníky, i elektronické
- rozumí p�im��eným souvislým projev�m a
diskusím rodilých mluv�ích proná�eným ve
standardním hovorovém tempu
- napí�e pohlednici a oficiální stí�nost
- prokazuje faktické znalosti p�edev�ím o
geografických, demografických, hospodá�ských,
politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové
oblasti v�etn� vybraných poznatk� studijního oboru,
a to i z jiných vyu�ovacích p�edm�t� a uplat�uje je
také  v porovnání s reáliemi mate�ské zem�

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení

- komunikace
,- tolerance
,- solidarita
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Kultura a volný �as:
- kulturní akce a jiné události
- vstupenky a místa
- d�le�ití, známí, slavní �i populární lidé
- kultura a historie, literatura, hudba, tisk
- zá�itky a dojmy z kulturních akcí

Komunika�ní situace:
- získávání a p�edávání informací
(nap�íklad sjednání sch�zky, objednávka
slu�by - nap�íklad vstupenek do divadla)

Jazykové prost�edky:
- ur�ení �asu a �asové p�edlo�ky
- slovesa vyjad�ující pocity (radost x
nelibost)
- p�íslovce a jejich stup�ování
- vedlej�í v�ty (r�zné druhy)
- vazby sloves

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová -
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková -
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní -
rozhovor, vypráv�ní, argumentace, popis
obrázku a vyjád�ení názoru
- produktivní �e�ová dovednost písemná -
inzerát, zpráva, neformální dopis

Odborná slovní zásoba a fráze:
- opakování slovní zásoby a frází

3

Ob�anská nauka
�eský jazyk a literatura
D�jepis
Profesní komunikace

Kultura a volný �asT4B2 - vypráví o svém volném �ase, svých koní�cích
- hovo�í o náv�t�v� kulturních akcí ve svém m�st�,
vyu�ívá p�itom r�zné �asové údaje
- popisuje zvyky a tradice v �eské republice a ur�í
odli�nosti od zvyk� a tradic typických pro n�mecky
mluvící zem�
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace
- p�ednese p�ipravenou prezentaci ze svého oboru a
reaguje na jednoduché dotazy publika
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech

- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým
,- pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

0

- kultura
,- morálka
,- odpov�dnost

Celkem za blok B2 denní0distan�ní 15
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Sport, pé�e o t�lo a zdraví:
- sportovní disciplíny, sportovní ná�iní a
vybavení, sportovi�t�, sportovní akce
- potí�e a nemoci, zdravotní stav
- vyhledání pomoci léka�e
- onemocn�ní na cestách
- závislosti a prevence závislostí

Jazykové prost�edky:
- slovní zásoba a její tvo�ení (tvorba
slo�ených slov)
- výpl�ková slova v n�meckém jazyce a
jejich vliv na smysl v�ty
- minulý �as (rozdíly v u�ití préterita a
perfekta)

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová -
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková -
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní -
rozhovor, vypráv�ní, argumentace, popis
obrázku a vyjád�ení názoru
- produktivní �e�ová dovednost písemná -
zpráva, anketa, inzerát, neformální dopis

Odborná slovní zásoba a fráze:
- opakování slovní zásoby a frází

3Sport, pé�e o t�lo a zdravíT1B3 - popí�e sporty, kterým se v�nuje a vypráví o tom,
zda je aktivní �i pasivní sportovec a pro�
- hovo�í o svých zdravotních potí�ích aktuálních i
t�ch ji� pro�itých
- sjedná si termín u léka�e, vyzvedne léky v lékárn�
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché a frekventované situace týkající se
pracovní �innosti
- orientuje se v textu (nap�íklad v p�íbalové
informaci k lék�m)
- dává pokyny, rady a doporu�ení v neformálních
situacích
- vyjmenuje r�zné druhy závislostí a hovo�í o
prevenci na nich

- posuzovat reáln� své fyzické a du�evní
mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a
chování v r�zných situacích
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
,- uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si
odpov�dnost za vlastní �ivot a spoluodpov�dnost
p�i zabezpe�ování ochrany �ivota a zdraví
ostatních
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje

- vliv prost�edí na lidské zdraví
,- komunikace
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V�da a technika, mediální komunikace:
- p�ístroje pro práci, studium i zábavu
- obsluha po�íta�e
- komunikace: hovory a zprávy
- objevy, vynálezy a produkty
- v�dci a oblasti jejich výzkumu

Jazykové prost�edky:
- vazby sloves a podstatných jmen
- trpný rod a jeho vyjad�ování v n�meckém
jazyce
- vedlej�í v�ty (r�zné druhy)

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová -
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková -
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní -
rozhovor, vypráv�ní, argumentace, popis
obrázku a vyjád�ení názoru
- produktivní �e�ová dovednost písemná -
zpráva, anketa (o vyu�ívání elektronických
médií), poloformální dopis (redakci
po�íta�ového �asopisu)

Odborná slovní zásoba a fráze:
- opakování slovní zásoby a frází

2

Informatika
Profesní komunikace

V�da a technika, mediální komunikaceT2B3 - pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého studijního oboru
- porozumí informa�nímu textu o objevech a
vynálezech
- p�elo�í text a pou�ívá slovníky ti�t�né i elektronické
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- zaznamená vzkazy volajících
- vyjad�uje se ústn� i písemn�, k témat�m osobního
�ivota
- popisuje obrázek, porovnává jej s jiným a vyjad�uje
k danému tématu sv�j názor
- napí�e poloformální dopis redakci po�íta�ového
�asopisu

- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími
prost�edky informa�ních  a komunika�ních
technologií
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii

- soudobý sv�t
,- masová média
,- informa�ní a komunika�ní technologie
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P�íroda a �ivotní prost�edí:
- po�así a porozum�ní p�edpov�di po�así
- popis krajiny
- �ivotní prost�edí a jeho ochrana
- zví�ata a jejich ochrana

Jazyková prost�edky:
- slovní zásoba a její tvo�ení
- grafická podoba jazyka a pravopis
- trpný rod
- vedlej�í v�ty vzta�né
- vazby sloves

�e�ové dovednosti:
- receptivní �e�ová dovednost sluchová -
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�
- receptivní �e�ová dovednost zraková -
�tení a práce s textem v�etn� odborného
- produktivní �e�ová dovednost ústní -
rozhovor, vypráv�ní, argumentace, popis
obrázku a vyjád�ení názoru
- produktivní �e�ová dovednost písemná -
zpráva (pro kamarádku s prosbou o
pohlídání zví�ete), e-mail, soukromý dopis
(kamarádce s nabídkou spole�ného výletu)

Odborná slovní zásoba a fráze:
- opakování slovní zásoby a frází

2

Základy p�írodních v�d

P�íroda a �ivotní prost�edíT3B3 - pojmenuje n�která zví�ata a popí�e je
- formuluje, jaké po�así nás �eká v p�í�tích dnech
- p�elo�í demografické a geografické termíny
- hovo�í o �ivotním prost�edí a jeho ochran�
- základn� definuje n�které mezinárodní organizace
zabývající se ochranou �ivotního prost�edí
- vyjád�í sv�j souhlas �i nesouhlas
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im��ené
texty, orientuje se v textu
- pronese jednodu�e zformulovaný monolog p�ed
publikem

- posuzovat reáln� své fyzické a du�evní
mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a
chování v r�zných situacích
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností
,- chápat význam �ivotního prost�edí pro �lov�ka
a jednat v duchu udr�itelného rozvoje
,- uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si
odpov�dnost za vlastní �ivot a spoluodpov�dnost
p�i zabezpe�ování ochrany �ivota a zdraví
ostatních

0

- komunikace
,- sou�asné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a
vztahy �lov�ka k prost�edí
,- klimatické zm�ny
,- vliv prost�edí na lidské zdraví

Souhrnné opakování:
- opakování v�ech tématických celk� 4.
ro�níku

Jazykové prost�edky:
- komplexní opakování gramatických jev�

Odborná slovní zásoba a fráze:
- opakování slovní zásoby a frází

2Souhrnné opakováníT4 - ujednocuje si získané v�domosti
- domluví se v b��ných situacích
- získá i poskytne informace
- pou�ívá stylisticky vhodné umo��ující nekonfliktní
vztahy a komunikaci
- uplat�uje r�zné techniky �tení textu
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- rozumí p�im��eným souvislým projev�m a
diskusím rodilých mluv�ích proná�eným ve
standardním hovorovém tempu
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky, popí�e své
pocity
- sd�lí a zd�vodní sv�j názor

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru
p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t
b��né odborné terminologii a pracovním pokyn�m
v písemné i ústní form�)
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

- komunikace
,- vyjednávání

Celkem za blok B3 denní0distan�ní 9

4Celkem za ro�ník dennídistan�ní 0 40

Celkem za p�edm�t Seminá� n�meckého jazyka dennídistan�ní 0 40



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 40Seminá� ruského jazyka Forma: Kombinovaná

Preambule:

Cílem p�edm�tu Seminá� ruského jazyka je p�ipravit �áky  na maturitní  zkou�ku z ruského jazyka s tím, �e výstupní jazyková úrove� �ák� je B1 dle
Spole�ného evropského referen�ního rámce.

Obecné cíle:

U�ivo Seminá�e ruského jazyka vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze vzd�lávací oblasti Vzd�lávání a komunikace v cizím jazyce
a tento p�edm�t voln� navazuje na p�edm�t Ruský jazyk, který �áci nav�t�vují v 1. a� 3. ro�níku. Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu Seminá� ruského
jazyka nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací oblasti, ale také z klí�ových a odborných kompetencí a profilu absolventa. Na konci 4. ro�níku by m�li
�áci dosáhnout minimální jazykové úrovn� B1 podle Spole�ného evropského referen�ního rámce. P�edm�t Seminá� ruského jazyka úzce souvisí
p�edev�ím s p�edm�tem Ruský jazyk, �eský jazyk a literatura, Anglický jazyk a Profesní komunikace.

V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
- m�li vhodnou míru sebev�domí v komunikaci v cizím jazyce
- byli schopni sebehodnocení
- m�li pozitivní vztah k výuce cizích jazyk� a chápali znalost cizího jazyka jako d�le�itou sou�ást osobního a profesního �ivota
- chápali d�le�itost cizího jazyka pro uplatn�ní na pracovním trhu
- chápali národní kulturu jako sou�ást kultury evropské a sv�tové
- oprostili se od p�edsudk�, uv�domovali si vlastní identitu a ctili identitu jiných kultur

P�edm�t Seminá� ruského jazyka si �áci volí, pokud si cht�jí roz�í�it a prohloubit znalosti ruského jazyka z p�edchozích t�í ro�ník�, dále pak za ú�elem
slo�ení maturitní zkou�ky nebo mezinárodn� uznávaných jazykových zkou�ek. Konkrétn� je roz�i�ována slovní zásoba z tematických celk� Osobní
identifikace a charakteristika, Domov a bydlení, Vzd�lávání, Ka�dodenní �ivot, Volný �as a zábava, Sport, Stravování a nakupování atd. D�raz je kladen
také na odbornou slovní zásobu a profesní komunikaci. �áci si zopakují a roz�í�í znalost gramatických jev� a zdokonalí se v ústním i písemném projevu.
P�i výuce p�edm�tu Seminá� ruského jazyka se sna�íme vyu�ívat �irokou �kálu metod, které vychází p�edev�ím z metody komunikativní. D�raz je kladen
na �innosti �áka, proto jsou do výuky za�azeny metody aktivizující, konkrétn� metody diskuzní, situa�ní a metoda didaktických her. Dále jsou ve výuce
pou�ívány r�zné formy výuky, a to p�edev�ím výuka skupinová, práce ve dvojicích, samostatná práce �ák� a individualizovaná výuka (k �ák�m se
p�istupuje jako k jednotlivc�m, dle jejich mo�ností a pot�eb).  Jako u�ební pom�cku �áci pou�ívají materiály p�ipravené pro tento seminá�, ukázkové
maturitní didaktické testy a písemné práce a dále �etné vizuální a audiovizuální materiály jako nap�. obrázky, fotografie, mapy, filmy, videa, interaktivní
tabule, internetové výukové programy.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Seminá� ruského jazyka vychází z Pravidel pro hodnocení výsldk� vzd�lávání.
�áci se hodnotí z ústního a písemného projevu, které reflektují jejich receptivní a produktivní �e�ové dovednosti, znalosti jazykových prost�edk� a
poznatky o zemích p�íslu�né jazykové oblasti.

�P�i hodnocení ústního projevu �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
�-ú�elnost
�-rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
�-fonetické aspekty projevu

P�i hodnocení písemného projevu �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
�-ú�elnost
�-rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
�-stylistické aspekty projevu (u samostatného písemného projevu)

P�i hodnocení je zohledn�n i aktivní p�ístup �áka k výuce a jeho domácí p�íprava.
P�i hodnocení jsou �áci s SPU hodnoceni specificky dle doporu�ení pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení:

P�edm�t Seminá� ruského jazyk rozvíjí p�edev�ím kompetenci komunikativní (viz. ní�e). Dále pak rozvíjí kompetenci k u�ení a ob�anské kompetence a
kulturní pov�domí aj.

Konkrétní rozvíjené kompetence jsou p�edev�ím tyto:

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn� se prezentovat  - �áci vedou rozhovory, mluví
samostatn� na dané téma, komunikují prost�ednictvím email� a dopis�
- formulovat své my�lenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn� - �áci napí�í formální a neformální email, dopis,
pohlednici, popis osob, p�edm�t�, zá�itk�, vypráv�ní
- zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i odborná témata - �áci vyplní formulá�, p�ihlá�ku, odpoví na
inzerát, sestaví jídelní a nápojový lístek, napí�í recept, pracovní postup, CV apod.
- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - �áci aktivn� pou�ívají obecnou i odbornou slovní zásobu a fráze a gramatiku, jak v
mluveném tak v písemném projevu
- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování - �áci uplat�ují p�i rozhovorech, diskuzích a prezentacích zásady verbální a
nonverbální komunikace
- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v jednom cizím jazyce - �áci pou�ívají aktivn� i pasivn�
odbornou slovní zásobu a fráze
- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t b��né odborné
terminologii a pracovním pokyn�m v písemné i ústní form�) -  �áci popí�í slo�ení pokrm�, p�ípravu pokrm�, jídelní a nápojový lístek, vybavení restaurace
a kuchyn�, pracovní pozice v restauraci, vytvo�í objednávku jídla, dohovo�í se na recepci, vy�ídí rezervaci, vy�ídí reklamaci apod.

- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn� nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu - �áci diskutují nad tématy jako nap�. globální problémy
sv�ta, �ivotní prost�edí
- uv�domovat si - v rámci plurality a multikulturního sou�ití - vlastní kulturní a osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí k identit� druhých - �áci
získají znalosti z oblasti kultury mezinárodních organizací a NGO.

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

Vzd�lávací obsah p�edm�tu Seminá� ruského jazyka je natolik �iroký, �e prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�,
zejména Ruského jazyka, �eského jazyka a literatury, Anglického jazyka, Ob�anské nauky a Profesní komunikace. Znalosti �eského jazyka a literatury a
Anglického jazyka vyu�ijí �áci zejména k osvojení gramatických a stylistických jev� a ke kultu�e ústního projevu. Znalosti Profesní komunikace se
vyu�ívají zejména p�i zdokonalování písemného projevu (psaní formálních a neformálních dopis� a email�, psaní CV apod.) Znalosti z Ob�anské nauky
jsou vyu�ívány p�i diskuzích na sociální, globální a kulturní témata.

Ve výuce realizujeme p�edev�ím pr��ezová témata Ob�an v demokratické spole�nosti a to zejména témata osobnost a její rozvoj, komunikace,
spole�nost, kultura, tolerance. A téma �lov�k a sv�t práce.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 40Seminá� ruského jazyka Forma: Kombinovaná

Ob�an v demokratické spole�nosti:
�áci jsou ve výuce p�edev�ím vedeni k tomu, aby chápali d�le�itost znalosti ruského jazyka v osobním i profesním �ivot� a dovedli komunikovat
písemnou i ústní formou. Za tímto ú�elem vedou �áci v hodinách diskuze, rozhovory a samostatné ústní projevy na témata  ka�dodenního �ivota.
Pr��ezové téma tolerance a spole�nost prostupuje n�kolika tematickými celky a to p�edev�ím tématy Mezilidské vztahy a Spole�nost. �áci diskutují nad
globálními problémy sv�ta, své vlastní kultury a nad problémy soudobé politické situace, jak v �eské Republice, tak v rusky mluvících zemích.
Téma tolerance je nedílnou sou�ástí ve�keré komunikace mezi �áky a mezi �ákem/�áky a u�itelem tím, �e se �áci u�í nejen vyjád�it sv�j vlastní názor,
ale také respektovat názory ostatních.
Velmi d�le�itým tématem je téma kultura, kde si �áci pomocí text�, videí a prezentací osvojují poznatky o rusky mluvících zemích. Na základ� t�chto
znalostí jsou vedeni k tomu, aby si v rámci plurality a multikulturního sou�ití uv�domili vlastní kulturní, národní a osobní identitu.

�lov�k a sv�t práce:
Ve výuce je kladen d�raz na osvojení odborné slovní zásoby a frází, za ú�elem komunikace v pracovním prost�edí.  �áci si v hodinách vedou pracovní
pohovor, vyjmenují r�zné druhy práce, popí�í je a pojmenují r�zné pracovní �innosti.
Krom� ústní komunikace spojené s profesním �ivotem se �áci u�í komunikovat písemnou formou. Konkrétn� se u�í napsat �ivotopis, reakci na pracovní
nabídku a zopakují si psaní formálních a neformálních email� a dopis�.
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Hodin

65-41-L/01 GastronomieSeminá� ruského jazykaP�edm�t: Obor:Ro�ník: 4 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Lidé, rodina a spole�enský �ivot

Osobní identifikace a charakteristika:
- osobní identifikace
- povolání
- vzd�lání
- fyzický/ t�lesný vzhled
- charakter a temperament

Rodina:
- rodinný kruh
- rodinné vztahy a aktivity

Opakování gramatických jev� k maturitní
zkou�ce (�asování, sklo�ování v ru�tin�)

Korespondence

4

Ob�anská nauka
Profesní komunikace
Ruský jazyk

Lidé, rodina a spole�enský �ivotT1B1 - vypráví p�íhody a zá�itky z minulosti
- popisuje vztahy a jak n�koho poznal
- interpretuje základní �ivotní události
- formuluje d�le�ité okam�iky mezilidských vztah�
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- doká�e zahájit, udr�et a uzav�ít jednoduchý
rozhovor týkající se b��ných témat nebo osobních
- doká�e klást a zodpovídat otázky o sob� a o jiných
lidech, o tom, kde bydlí, koho znají, co mají atd.

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky

0

- osobnost a její rozvoj
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny

Domov a bydlení

- bydli�t� a okolí
- bydlení, domácnost a domácí práce
- spole�né sou�ití a sousedské vztahy

Korespondence

4

Profesní komunikace
Ruský jazyk

Domov a bydleníT2 - vyjad�í písemn� sv�j názor na text
- vyjád�í, co obvykle d�lá
- popí�e �ásti domu a jeho okolí
- p�edá vzkaz
- vyjád�í p�ání  a pot�eby
- vyjád�í zám�r a ú�el
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopakování
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve

0

- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�

Mezilidské vztahy

- osobní vztahy
- sociální vztahy
- povahové vlastnosti

Vzd�lávání
- �kola a vyu�ování
- studium a výuka
- vztahy ve �kole

4

�eský jazyk a literatura
Ob�anská nauka
Profesní komunikace

Mezilidské vztahy. Vzd�láníT3 - doká�e podrobn� popsat své zá�itky a zachytit
pocity a reakce, které p�i nich pro�íval
- popí�e vlastnosti osob
- vyjád�í, co by d�lal nebo ned�lal v ur�ité situaci
- hovo�í o mezilidských vztazích
- vyjád�í pocity, které vzbuzují r�zné �innosti
- doká�e experimentovat, zkou�et a hledat zp�soby
vyjád�ení srozumitelné pro poslucha�e
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace

- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým

- osobnost a její rozvoj
,- �e�ení konflikt�
,- tolerance

Zdraví a hygiena

- lidské t�lo
- osobní hygiena a pé�e o vzhled
- pé�e o zdraví
- zdravotní stav
- zdravotní potí�e, nemoci, léky a lé�ebné
prost�edky

Opakování gramatiky (p�íslovce a p�ídavná
jména)

Korespondence

2

�eský jazyk a literatura
Ruský jazyk
Profesní komunikace
Základy p�írodních v�d
Anglický jazyk
T�lesná výchova

Zdraví a hygienaT4 - popí�e své zdravotní potí�e a �ekne, co ho bolí
- rozumí radám léka�e a v�eobecným doporu�ením
- hovo�í o tom, jak pe�ovat o sv�j vzhled
- dává pokyny, rady a doporu�ení v neformálních
situacích
- doká�e se zeptat, jak se n�komu da�í, a regovat
na odpov��
- doká�e podat krátký, podstatný popis událostí
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopkaování sd�lené
informace, pokud nezachytí p�esn� význam sd�lení
- domluví se v b��ných situacích, získá i poskytné
informace

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

- osobnost a její rozvoj
,- odpov�dnost
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Ka�dodenní �ivot
Volný �as a zábava
Sport

- nev�ední a extremní zá�itky
- slovesa vyjad�ující schopnosti a
dovednosti
- studium cizího jazyka a informace o
kurzech
- ve �kole
v práci/ na brigád�
- volný �as

Korespondence

4

Profesní komunikace
�eský jazyka a literatura

Ka�dodenní �ivot. Volný �as a zábava. SportT5B1 - informuje o �ivotních zku�enostech a zá�itcích
- vyjád�í p�ání a o�ekávání
- hovo�í o svých schopnostech a dovednostech
- hovo�í o zku�enostech se studiem �pan�l�tiny
- vyjad�uje se ústn� i písemn� k témat�m osobního
�ivota
- vyplní jednoduchý neznámý formulá�

- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání

0

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- osobnost a její rozvoj

Celkem za blok B1 denní0distan�ní 18

Spole�nost

- kultura a um�ní
- v�da a technika
- sd�lovací ptost�edky
- zvyky a tradice
- multikulturní spole�nost
- problémy spole�nosti
- �ivotní prost�edí
- nábo�enství

�asy v ru�tin�

4

�eský jazyk a literatura
Základy p�írodních v�d
Ob�anská nauka
�pan�lský jazyk
Anglický jazyk

Spole�nostT1B2 - vyjád�it co se stane, jaké máte plány a co se kdy
bude d�lat
- popsat n�které �eské i �pan�lské zvyky a tradice
- �íci, co se stane a co ud�lá
- hovo�í o um�leckých dílech, �innostech a
kultruních akcí
- ústn� i písemn� informuje o kulturních akcích a
p�edstaveních
- vypráví o akcích, které se zú�astnil a zhodnotí je
- hovo�í o problémech rozvojovývh zemí a navrhuje
jejich �e�ení
- specifikuje �innost neziskových organizací

- jednat v souladu s morálními principy a
zásadami spole�enského chování, p�ispívat k
uplat�ování hodnot a demokracie
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- chápat význam �ivotního prost�edí pro �lov�ka
a jednat v duchu udr�itelného rozvoje
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci

- kultura
,- nábo�enství
,- soudobý sv�t
,- tolerance
,- solidarita
,- svoboda

Stravování a nakupování

- potraviny, nápoje, jídlo
- p�íprava jídla
- gastronomické slu�by

- obchody
- nakupování
- zbo�í

Opakování gramatických jev� (zájmena,
�íslovky)

4

Profesní komunikace
�eský jazyk a literatura

Stravování a nakupování. Slu�byT2 - vypráví o svých stravovacích návycích
- ur�í cenu a mno�ství potravin
- nakoupí potraviny
- objedná si v restauraci
- popí�e, z �eho se skládá pokrm
- aplikuje výrazy pou�ívané p�i nakupování nebo v
restauraci
- pojemnuje typické ruské a �eské pokrmy, produkty
a nápoje
- popí�e druhy obchod� s potravinami
- pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého studijního oboru

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- posuzovat reáln� své fyzické a du�evní
mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a
chování v r�zných situacích

- kultura
,- komunikace



Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Slu�by

- gastronomické slu�by
- ubytování

Práce a povolání

- druhy práce a povolání
- vzd�lání a studium

Doprava

- cestování
- prázdniny a dovolená
- doprava a spoje

4

Profesní komunikace
�eský jazyk a literatura
Ruský jazyk

Slu�by. Práce a povolání. DopravaT3B2 - popí�e �innosti odehrávající se na leti�ti, hotelu,
cestovní kancelá�i, restauraci nebo kavárn�
- hovo�í o doprav�
- koupí si lístek na vlak nebo autobus
- st��uje si na poskytnuté slu�by
- porozumí inzerát�m nabízející práci a slu�by
- napí�e �ivotopis a motiva�ní dopis
- vyzkou�í si pracovní pohovor
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché a frekventované situace týkající se
pracovní �innosti

- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru
p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t
b��né odborné terminologii a pracovním pokyn�m
v písemné i ústní form�)
,- mít reálnou p�edstavu o pracovních, platových a
jiných podmínkách v oboru a o po�adavcích
zam�stnavatel� na pracovníky a um�t je srovnat
se svými p�edstavami a p�edpoklady
,- um�t získávat a vyhodnocovat informace o
pracovních i vzd�lávacích p�íle�itostech, vyu�ívat
poradenských a zprost�edkovatelských slu�eb jak
z oblasti sv�ta práce, tak vzd�lávání
,- mít odpov�dný postoj k vlastní profesní
budoucnosti, a tedy i vzd�lávání, uv�domovat si
význam celo�ivotního u�ení a být p�ipraveni
p�izp�sobovat se m�nícím se pracovním
podmínkám

- hlavní oblasti sv�ta práce
,- psaní profesních �ivotopis�
,- soudobý sv�t

Zem�pis a p�íroda

- podnebí a po�así
- fauna a flóra
- �ivotní prost�edí

4

�eský jazyk a literatura
Ob�anská nauka

Základy p�írodních v�d

Zem�pis a p�írodaT4 - definuje, co je dobré a �patné pro �ivotní prost�edí
- vyjád�í sv�j souhlas nebo nesouhlas
- pojmenuje n�která zví�ata a popí�e je
- p�elo�í demografické a geografické termíny a
aktivn� je pou�ije
- základn� definuje n�které mezinárodní organizace
- prokazuje faktické znalosti p�edev�ím o
geografických, demografických, hospodá�ských,
politických a kulturních faktorech sv�ta
- uplat�uje v komunikaci vhodn� vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
- p�elo�í text a pou�ívá slovníky i elektronické

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- chápat význam �ivotního prost�edí pro �lov�ka
a jednat v duchu udr�itelného rozvoje

- kultura
,- nábo�enství
,- tolerance



Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Souhrné opakování

- slovní zásoba
- odborná slovní zásoba
- gramatika
- grafická podoba jazyka

- tématické okruhy
- korespondence
- odborná �ást �kolní maturitní zkou�ky

6

Profesní komunikace
Ruský jazyk

Souhrné opakováníT5B2 - domluví se b��ných situacích
- získá i poskytne informace
- pou�ívá stylisticky vhodné obraty umo��ující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
- pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého studijního oboru
- dodr�uje základní pravopisné normy v písemném
projevu
- vyslovuje srozumiteln� co nejblí�e p�irozené
výslovnosti
- rozli�uje základní zvukové prost�edky daného
jazyka a koriguje odli�nosti zvukové podoby jazyka
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích,
p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- uplat�uje r�zné techniky �tení textu

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly

- komunikace
,- osobnost a její rozvoj

Celkem za blok B2 denní0distan�ní 22

4Celkem za ro�ník dennídistan�ní 0 40

Celkem za p�edm�t Seminá� ruského jazyka dennídistan�ní 0 40



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 40Seminá� �pan�lského jazyka Forma: Kombinovaná

Preambule:

Cílem p�edm�tu Seminá� �pan�lského jazyka je p�ipravit �áky  na maturitní  zkou�ku ze �pan�lského jazyka s tím, �e výstupní jazyková úrove� �ák� je
B1 dle Spole�ného evropského referen�ního rámce.

Obecné cíle:

U�ivo Seminá�e �pan�lského jazyka vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze vzd�lávací oblasti Vzd�lávání a komunikace v cizím
jazyce a tento p�edm�t voln� navazuje na p�edm�t �pan�lský jazyk, který �áci nav�t�vují v 1. a� 3. ro�níku. Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu Seminá�
�pan�lského jazyka nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací oblasti, ale také z klí�ových a odborných kompetencí a profilu absolventa. Na konci 4.
ro�níku by m�li �áci dosáhnout minimální jazykové úrovn� B1 podle Spole�ného evropského referen�ního rámce. P�edm�t Seminá� �pan�lského jazyka
úzce souvisí p�edev�ím s p�edm�tem �pan�lský jazyk, �eský jazyk a literatura, Anglický jazyk a Profesní komunikace.

V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
- m�li vhodnou míru sebev�domí v komunikaci v cizím jazyce
- byli schopni sebehodnocení
- m�li pozitivní vztah k výuce cizích jazyk� a chápali znalost cizího jazyka jako d�le�itou sou�ást osobního a profesního �ivota
- chápali d�le�itost cizího jazyka pro uplatn�ní na pracovním trhu
- chápali národní kulturu jako sou�ást kultury evropské a sv�tové
- oprostili se od p�edsudk�, uv�domovali si vlastní identitu a ctili identitu jiných kultur

P�edm�t Seminá� �pan�lského jazyka si �áci volí, pokud si cht�jí roz�í�it a prohloubit znalosti �pan�lského jazyka z p�edchozích t�í ro�ník�, dále pak za
ú�elem slo�ení maturitní zkou�ky nebo mezinárodn� uznávaného certifikátu DELE. Konkrétn� je roz�i�ována slovní zásoba z tematických celk� Osobní
identifikace a charakteristika, Domov a bydlení, Vzd�lávání, Ka�dodenní �ivot, Volný �as a zábava, Sport, Stravování a nakupování atd. D�raz je kladen
také na odbornou slovní zásobu a profesní komunikaci. �áci si zopakují a roz�í�í znalost gramatických jev� a zdokonalí se v ústním i písemném projevu.
P�i výuce p�edm�tu Seminá� �pan�lského jazyka se sna�íme vyu�ívat �irokou �kálu metod, které vychází p�edev�ím z metody komunikativní. D�raz je
kladen na �innosti �áka, proto jsou do výuky za�azeny metody aktivizující, konkrétn� metody diskuzní, situa�ní a metoda didaktických her. Dále jsou ve
výuce pou�ívány r�zné formy výuky, a to p�edev�ím výuka skupinová, práce ve dvojicích, samostatná práce �ák� a individualizovaná výuka (k �ák�m se
p�istupuje jako k jednotlivc�m, dle jejich mo�ností a pot�eb).  Jako u�ební pom�cku �áci pou�ívají materiály p�ipravené pro tento seminá�, ukázkové
maturitní didaktické testy a písemné práce a dále �etné vizuální a audiovizuální materiály jako nap�. obrázky, fotografie, mapy, filmy, videa, interaktivní
tabule, internetové výukové programy.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Seminá� �pan�lského jazyka vychází z Pravidel pro hodnocení výsledk� vzd�lávání.
�áci se hodnotí z ústního a písemného projevu, které reflektují jejich receptivní a produktivní �e�ové dovednosti, znalosti jazykových prost�edk� a
poznatky o zemích p�íslu�né jazykové oblasti.

�P�i hodnocení ústního projevu �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
�-ú�elnost
�-rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
�-fonetické aspekty projevu

P�i hodnocení písemného projevu �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
�-ú�elnost
�-rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
�-stylistické aspekty projevu (u samostatného písemného projevu)

P�i hodnocení je zohledn�n i aktivní p�ístup �áka k výuce a jeho domácí p�íprava.
P�i hodnocení jsou �áci s SPU hodnoceni specificky dle doporu�ení pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení:

P�edm�t Seminá� �pan�lského jazyka rozvíjí p�edev�ím kompetenci komunikativní (viz. ní�e). Dále pak rozvíjí kompetenci k u�ení a ob�anské
kompetence a kulturní pov�domí aj.

Konkrétní rozvíjené kompetence jsou p�edev�ím tyto:

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn� se prezentovat  - �áci vedou rozhovory, mluví
samostatn� na dané téma, komunikují prost�ednictvím email� a dopis�
- formulovat své my�lenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn� - �áci napí�í formální a neformální email, dopis,
pohlednici, popis osob, p�edm�t�, zá�itk�, vypráv�ní
- zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i odborná témata - �áci vyplní formulá�, p�ihlá�ku, odpoví na
inzerát, sestaví jídelní a nápojový lístek, napí�í pracovní postup, CV apod.
- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - �áci aktivn� pou�ívají obecnou i odbornou slovní zásobu a fráze a gramatiku, jak v
mluveném tak v písemném projevu
- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování - �áci uplat�ují p�i rozhovorech, diskuzích a prezentacích zásady verbální a
nonverbální komunikace
- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v jednom cizím jazyce - �áci pou�ívají aktivn� i pasivn�
odbornou slovní zásobu a fráze
- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t b��né odborné
terminologii a pracovním pokyn�m v písemné i ústní form�) -  �áci popí�í slo�ení pokrm�, p�ípravu pokrm�, jídelní a nápojový lístek, vybavení restaurace
a kuchyn�, pracovní pozice v restauraci, vytvo�í objednávku jídla, dohovo�í se na recepci, vy�ídí rezervaci, vy�ídí reklamaci apod.
- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní i pracovní uplatn�ní, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celo�ivotním u�ení
- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn� nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu - �áci diskutují nad tématy jako nap�. globální problémy
sv�ta, �ivotní prost�edí
- uv�domovat si - v rámci plurality a multikulturního sou�ití - vlastní kulturní a osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí k identit� druhých - �áci
získají znalosti z oblasti kultury mezinárodních organizací.

Dále tento p�edm�t rozvíjí také kompetenci k u�ení, kompetence personální a sociální, ob�anské a kulturní pov�domí a kompetenci k pracovnímu
uplatn�ní a podnikatelským aktivitám.

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

Vzd�lávací obsah p�edm�tu Seminá� �pan�lského jazyka je natolik �iroký, �e prostupuje do vzd�lávacího obsahu n�kterých dal�ích vyu�ovacích
p�edm�t�, zejména �pan�lského jazyka, �eského jazyka a literatury, Anglického jazyka, Ob�anské nauky a Profesní komunikace. Znalosti �eského
jazyka a literatury a Anglického jazyka vyu�ijí �áci zejména k osvojení gramatických a stylistických jev� a ke kultu�e ústního projevu. Znalosti Profesní
komunikace  vyu�ívají zejména p�i zdokonalování písemného projevu (psaní formálních a neformálních dopis� a email�, psaní CV apod.) Znalosti z
Ob� ké k j �í á �i di k í h iál í l bál í k lt í té t

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 40Seminá� �pan�lského jazyka Forma: Kombinovaná
Ob�anské nauky jsou vyu�ívány p�i diskuzích na sociální, globální a kulturní témata.

Ve výuce realizujeme p�edev�ím pr��ezová témata Ob�an v demokratické spole�nosti a to zejména témata osobnost a její rozvoj, komunikace,
spole�nost, kultura, tolerance. A téma �lov�k a sv�t práce.

Ob�an v demokratické spole�nosti:
�áci jsou ve výuce p�edev�ím vedeni k tomu, aby chápali d�le�itost znalosti �pan�lského jazyka v osobním i profesním �ivot� a dovedli komunikovat
písemnou i ústní formou. Za tímto ú�elem vedou �áci v hodinách diskuze, rozhovory a samostatné ústní projevy na témata  ka�dodenního �ivota.
Pr��ezové téma tolerance a spole�nost prostupuje n�kolika tematickými celky a to p�edev�ím tématy Mezilidské vztahy a Spole�nost. �áci diskutují nad
globálními problémy sv�ta, své vlastní kultury a nad problémy soudobé politické situace, jak v �eské Republice, tak ve �pan�lsky mluvících zemích.
Téma tolerance je nedílnou sou�ástí ve�keré komunikace mezi �áky a mezi �ákem/�áky a u�itelem tím, �e se �áci u�í nejen vyjád�it sv�j vlastní názor,
ale také respektovat názory ostatních.
Velmi d�le�itým tématem je téma kultura, kde si �áci pomocí text�, videí a prezentací osvojují poznatky o �pan�lsky mluvících zemích. Na základ� t�chto
znalostí jsou vedeni k tomu, aby si v rámci plurality a multikulturního sou�ití uv�domili vlastní kulturní, národní a osobní identitu.

�lov�k a sv�t práce:
Ve výuce je kladen d�raz na osvojení odborné slovní zásoby a frází, za ú�elem komunikace v pracovním prost�edí.  �áci si v hodinách vedou pracovní
pohovor, vyjmenují r�zné druhy práce, popí�í je a pojmenují r�zné pracovní �innosti.
Krom� ústní komunikace spojené s profesním �ivotem se �áci u�í komunikovat písemnou formou. Konkrétn� se u�í napsat �ivotopis, reakci na pracovní
nabídku a zopakují si psaní formálních a neformálních email� a dopis�.
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Hodin

65-41-L/01 GastronomieSeminá� �pan�lského jazykaP�edm�t: Obor:Ro�ník: 4 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Lidé, rodina a spole�enský �ivot

Osobní identifikace a charakteristika:
- osobní identifikace
- povolání
- vzd�lání
- fyzický/ t�lesný vzhled
- charakter a temperament

Rodina:
- rodinný kruh
- rodinné vztahy a aktivity

Gramatika:
- pou�ití minulého jednoduchého �asu a
imperfekta
- nepravidelné tvary minulého �asu

Korespondence

Odborná �ást �kolní maturitní zkou�ky

4

Ob�anská nauka
Profesní komunikace
�pan�lský jazyk

Lidé, rodina a spole�enský �ivotT1B1 - vypráví p�íhody a zá�itky z minulosti
- popisuje vztahy a jak n�koho poznal
- interpretuje základní �ivotní události
- formuluje d�le�ité okam�iky mezilidských vztah�
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- doká�e zahájit, udr�et a uzav�ít jednoduchý
rozhovor týkající se b��ných témat nebo osobních
- doká�e klást a zodpovídat otázky o sob� a o jiných
lidech, o tom, kde bydlí, koho znají, co mají atd.

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky

0

- osobnost a její rozvoj
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny

Domov a bydlení

- bydli�t� a okolí
- bydlení, domácnost a domácí práce
- spole�né sou�ití a sousedské vztahy

Gramatika:

- subjunktiv v p�ítomném �ase
- pou�ití subjunktivu pro vyjád�ení p�ání a
ve vedlej�ích v�tách

Korespondence

Odborná �ást �kolní maturitní zkou�ky

4

Profesní komunikace
Anglický jazyk

Domov a bydleníT2 - vyjad�í písemn� sv�j názor na text
- vyjád�í, co obvykle d�lá
- popí�e �ásti domu a jeho okolí
- p�edá vzkaz
- vyjád�í p�ání  a pot�eby
- vyjád�í zám�r a ú�el
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopakování
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve

0

- komunikace
,- vyjednávání
,- �e�ení konflikt�
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Denní

Mezilidské vztahy

- osobní vztahy
- sociální vztahy
- povahové vlastnosti

Vzd�lávání
- �kola a vyu�ování
- studium a výuka
- vztahy ve �kole

Gramatika
- podmi�ovací zp�sob a jeho pou�ití
- slovesa, vyjad�ující pocity
- p�edlo�kové vazby sloves a p�ídavných
jmen

Korespondence

Odborná �ást �kolní maturitní zkou�ky

4

�eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ob�anská nauka
Profesní komunikace
�pan�lský jazyk

Mezilidské vztahy. Vzd�láníT3B1 - doká�e podrobn� popsat své zá�itky a zachytit
pocity a reakce, které p�i nich pro�íval
- popí�e vlastnosti osob
- vyjád�í, co by d�lal nebo ned�lal v ur�ité situaci
- hovo�í o mezilidských vztazích
- vyjád�í pocity, které vzbuzují r�zné �innosti
- doká�e experimentovat, zkou�et a hledat zp�soby
vyjád�ení srozumitelné pro poslucha�e
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace

- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým

- osobnost a její rozvoj
,- �e�ení konflikt�
,- tolerance

Zdraví a hygiena

- lidské t�lo
- osobní hygiena a pé�e o vzhled
- pé�e o zdraví
- zdravotní stav
- zdravotní potí�e, nemoci, léky a lé�ebné
prost�edky

Gramatika

- rozkazovací zp�sob
- zvratná slovesa

Korespondence

Odborná �ást �kolní maturitní zkou�ky

2

�eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
Profesní komunikace
Základy p�írodních v�d
Anglický jazyk
T�lesná výchova

Zdraví a hygienaT4 - popí�e své zdravotní potí�e a �ekne, co ho bolí
- rozumí radám léka�e a v�eobecným doporu�ením
- hovo�í o tom, jak pe�ovat o sv�j vzhled
- dává pokyny, rady a doporu�ení v neformálních
situacích
- doká�e se zeptat, jak se n�komu da�í, a regovat
na odpov��
- doká�e podat krátký, podstatný popis událostí
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopkaování sd�lené
informace, pokud nezachytí p�esn� význam sd�lení
- domluví se v b��ných situacích, získá i poskytné
informace

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce

- osobnost a její rozvoj
,- odpov�dnost
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Denní

Ka�dodenní �ivot
Volný �as a zábava
Sport

- nev�ední a extremní zá�itky
- slovesa vyjad�ující schopnosti a
dovednosti
- studium cizího jazyka a informace o
kurzech
- ve �kole
v práci/ na brigád�
- volný �as

Gramatika

- slo�ený �as minulý
- pou�ití subjunktivu
- absolutní superlativ/ tvo�ení zdrobn�lin

Korespondence

Odborná �ást �kolní maturitní zkou�ky

4

Profesní komunikace
�eský jazyka a literatura

Ka�dodenní �ivot. Volný �as a zábava. SportT5B1 - informuje o �ivotních zku�enostech a zá�itcích
- vyjád�í p�ání a o�ekávání
- hovo�í o svých schopnostech a dovednostech
- hovo�í o zku�enostech se studiem �pan�l�tiny
- vyjad�uje se ústn� i písemn� k témat�m osobního
�ivota
- vyplní jednoduchý neznámý formulá�

- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností
,- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání

0

- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- osobnost a její rozvoj

Celkem za blok B1 denní0distan�ní 18

Spole�nost

- kultura a um�ní
- v�da a technika
- sd�lovací ptost�edky
- zvyky a tradice
- multikulturní spole�nost
- problémy spole�nosti
- �ivotní prost�edí
- nábo�enství

Gramatika

- vyjád�ení budoucnosti
- pou�ití budoucích �as�
- podmínková souv�tí
- �asová souslednost
- subjunktiv
- trpný rod

Korespondence

Odborná �ást �kolní maturitní zkou�ky

4

�eský jazyk a literatura
Profesní komunikace
Základy p�írodních v�d
Ob�anská nauka
�pan�lský jazyk
Anglický jazyk

Spole�nostT1B2 - vyjád�it co se stane, jaké máte plány a co se kdy
bude d�lat
- popsat n�které �eské i �pan�lské zvyky a tradice
- �íci, co se stane a co ud�lá
- hovo�í o um�leckých dílech, �innostech a
kultruních akcí
- ústn� i písemn� informuje o kulturních akcích a
p�edstaveních
- vypráví o akcích, které se zú�astnil a zhodnotí je
- hovo�í o problémech rozvojovývh zemí a navrhuje
jejich �e�ení
- specifikuje �innost neziskových organizací

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- jednat v souladu s morálními principy a
zásadami spole�enského chování, p�ispívat k
uplat�ování hodnot a demokracie
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- chápat význam �ivotního prost�edí pro �lov�ka
a jednat v duchu udr�itelného rozvoje
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

- tolerance
,- solidarita
,- svoboda
,- kultura
,- nábo�enství
,- soudobý sv�t
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Denní

Stravování a nakupování

- potraviny, nápoje, jídlo
- p�íprava jídla
- gastronomické slu�by

- obchody
- nakupování
- zbo�í

Gramatika

- p�ítomný �as
- minulé �asy
- budoucí �asy
- subjunktiv

Korespondence

Odborná �ást �kolní maturitní zkou�ky

4

Profesní komunikace
Anglický jazyk
�eský jazyk a literatura

Stravování a nakupování. Slu�byT2B2 - vypráví o svých stravovacích návycích
- ur�í cenu a mno�ství potravin
- nakoupí potraviny
- objedná si v restauraci
- popí�e, z �eho se skládá pokrm
- aplikuje výrazy pou�ívané p�i nakupování nebo v
restauraci
- pojemnuje typické �pan�lské a �eské pokrmy,
produkty a nápoje
- popí�e druhy obchod� s potravinami
- pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého studijního oboru
-

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- posuzovat reáln� své fyzické a du�evní
mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a
chování v r�zných situacích

- kultura
,- komunikace

Slu�by

- gastronomické slu�by
- ubytování

Práce a povolání

- druhy práce a povolání
- vzd�lání a studium

Doprava

- cestování
- prázdniny a dovolená
- doprava a spoje

Korespondence

Odborná �ást �kolní maturitní zkou�ky

4

Profesní komunikace
Anglický jazyk
�eský jazyk a literatura
�pan�lský jazyk

Slu�by. Práce a povolání. DopravaT3 - popí�e �innosti odehrávající se na leti�ti, hotelu,
cestovní kancelá�i, restauraci nebo kavárn�
- hovo�í o doprav�
- koupí si lístek na vlak nebo autobus
- st��uje si na poskytnuté slu�by
- porozumí inzerát�m nabízející práci a slu�by
- napí�e �ivotopis a motiva�ní dopis
- vyzkou�í si pracovní pohovor
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché a frekventované situace týkající se
pracovní �innosti

- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru
p�íslu�né odborné kvalifikace (nap�. porozum�t
b��né odborné terminologii a pracovním pokyn�m
v písemné i ústní form�)
,- mít reálnou p�edstavu o pracovních, platových a
jiných podmínkách v oboru a o po�adavcích
zam�stnavatel� na pracovníky a um�t je srovnat
se svými p�edstavami a p�edpoklady
,- um�t získávat a vyhodnocovat informace o
pracovních i vzd�lávacích p�íle�itostech, vyu�ívat
poradenských a zprost�edkovatelských slu�eb jak
z oblasti sv�ta práce, tak vzd�lávání
,- mít odpov�dný postoj k vlastní profesní
budoucnosti, a tedy i vzd�lávání, uv�domovat si
význam celo�ivotního u�ení a být p�ipraveni
p�izp�sobovat se m�nícím se pracovním
podmínkám

- hlavní oblasti sv�ta práce
,- psaní profesních �ivotopis�
,- soudobý sv�t
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Denní

Zem�pis a p�íroda

- podnebí a po�así
- fauna a flóra
- �ivotní prost�edí

Gramatika

- slovesné �asy
- nepravidelná slovesa
- subjunktiv
- rozkaz
- p�ídavná jména

Korespondence

Odborná �ást �kolní maturitní zkou�ky

4

Anglický jazyk
�eský jazyk a literatura
Ob�anská nauka
Profesní komunikace
Základy p�írodních v�d

Zem�pis a p�írodaT4B2 - definuje, co je dobré a �patné pro �ivotní prost�edí
- vyjád�í sv�j souhlas nebo nesouhlas
- pojmenuje n�která zví�ata a popí�e je
- p�elo�í demografické a geografické termíny a
aktivn� je pou�ije
- základn� definuje n�které mezinárodní organizace
- prokazuje faktické znalosti p�edev�ím o
geografických, demografických, hospodá�ských,
politických a kulturních faktorech sv�ta
- uplat�uje v komunikaci vhodn� vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
- p�elo�í text a pou�ívá slovníky i elektronické

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- chápat význam �ivotního prost�edí pro �lov�ka
a jednat v duchu udr�itelného rozvoje

- kultura
,- nábo�enství
,- tolerance

Souhrné opakování

- slovní zásoba
- odborná slovní zásoba
- gramatika
- grafická podoba jazyka

- tématické okruhy
- korespondence
- odborná �ást �kolní maturitní zkou�ky

6

Profesní komunikace
�pan�lský jazyk

Souhrné opakováníT5 - domluví se b��ných situacích
- získá i poskytne informace
- pou�ívá stylisticky vhodné obraty umo��ující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
- pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého studijního oboru
- dodr�uje základní pravopisné normy v písemném
projevu
- vyslovuje srozumiteln� co nejblí�e p�irozené
výslovnosti
- rozli�uje základní zvukové prost�edky daného
jazyka a koriguje odli�nosti zvukové podoby jazyka
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích,
p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- uplat�uje r�zné techniky �tení textu

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro
komunikaci v cizojazy�ném prost�edí nejmén� v
jednom cizím jazyce
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly

- komunikace
,- osobnost a její rozvoj

Celkem za blok B2 denní0distan�ní 22

4Celkem za ro�ník dennídistan�ní 0 40

Celkem za p�edm�t Seminá� �pan�lského jazyka dennídistan�ní 0 40



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 140Stolni�ení Forma: Kombinovaná

Preambule:

P�edm�t Stolni�ení má poskytnout �ák�m znalosti a pot�ebné dovednosti týkající se odborného servisu pokrm� a nápoj� ve stravovacích za�ízení a p�i
r�zných spole�enských akcích. �áci si osvojují techniku jednoduché a slo�ité obsluhy host�. V rámci p�edm�tu se �áci u�í organizaci práce a �ízení
sou�innosti úseku odbytu a výroby. P�edm�t poskytuje základní poznatky týkající se technického vybavení výrobních a odbytových úsek�. Nedílnou
sou�ástí p�edm�tu je uplat�ování hygieny práce v gastronomickém provozu a dodr�ování bezpe�nostních zásad. �áci jsou vedeni k odpov�dnému vztahu
k za�ízení provozoven a k �etrnému nakládání se zdroji. T��i�t� p�edm�tu Stolni�ení je v �e�ení praktických provozních dovedností.

Obecné cíle:

P�edm�t Stolni�ení se vyu�uje ve druhém, t�etím a �tvrtém ro�níku studia. U�ivo tohoto p�edm�tu vychází z Rámcového vzd�lávacího programu,
konkrétn� ze vzd�lávací oblasti Výroba a odbyt v gastronomii. Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu Stolni�ení nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací
oblasti, ale také z klí�ových a odborných kompetencí a profilu absolventa, který je stanoven p�íslu�ným RVP a tímto �VP.

V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
- m�li p�edstavu o zvoleném oboru
- uplat�ovali pravidla spole�enského chování
- zvládali �e�ení v r�zných komunikativních a interpersonálních situacích
- oprostili se od p�edsudk� a jimi motivovaného jednání, uv�domovali si vlastní identitu a ctili identitu jiných skupin lidí a jednotlivc�
- byli vedeni k p�esnosti, pe�livosti a zodpov�dnosti za sv��enou práci a úkoly
- formovali sv�j �eb�í�ek hodnot v souladu se základními principy demokracie

Výuka tohoto p�edm�tu probíhá kombinovanou formou. Prezen�ní �ást výuky je dopln�na o distan�ní �ást, díky které jsou jednotlivá u�ební témata
prohlubována. Distan�ní �ást výuky probíhá p�es e-learningové prost�edí Moodle, kde je formou propracovaných studijních materiál� �ák�m postupn�
p�edáváno u�ivo p�edm�tu. Strategie výuky p�edm�tu Stolni�ení je zalo�ena na výkladovém pojetí studijních materiál�, které �ák�m p�ibli�ují u�ivo
poutavou formou a zárove� jim poskytují dostate�nou oporu p�i samostudiu. D�le�itým aspektem výuky je vzájemná komunikace mezi �áky a vyu�ujícím.
K té slou�í mo�nosti e-learningového prost�edí Moodle, p�edev�ím mo�nost zanechání zprávy, reakce v diskusním fóru nebo chatu daného p�edm�tu,
p�ípadn� odevzdání zadaných prací. Mimo to je umo�n�no s vyu�ujícím komunikovat e-mailem, telefonicky, �i osobn� na konzulta�ních hodinách daného
vyu�ujícího.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Stolni�ení vychází z Pravidel pro hodnocení výsledk� vzd�lávání. U kombinovaného studia tohoto p�edm�tu se jedná o
prov��ení znalostí a dovedností zejména písemným pololetním testem. P�i hodnocení je rovn�� zohled�ována pr�b��ná práce �ák� v prost�edí Moodle a
úrove� kvality zpracování zadaných úkol�.

P�i hodnocení �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
- hloubka porozum�ní poznatk�, schopnost je aplikovat p�i �e�ení problém�
- schopnost kritického my�lení
- dovednost práce s texty
- znalost a správná interpretace odborných termín�
- schopnost �e�it zadané p�ípadové situace

Hodnocení:

Kompetence k u�ení
U�itel vede �áky k tomu, aby znali mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání, zejména v oboru a povolání, ovládali r�zné techniky u�ení, um�li si vytvo�it vhodný
studijní re�im a podmínky. Dále u�itel �áky podporuje ve vyu�ívání r�zných informa�ních zdroj� ke svému u�ení, v�etn� zku�eností svých i jiných lidí.

Kompetence k �e�ení problém�
Cílem t�chto kompetencí je, aby �áci zvládli porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro problému, získali informace pot�ebné k �e�ení problému, navrhli
zp�sob �e�ení, pop�. varianty �e�ení a zd�vodnili jej, vyhodnotili a ov��ili správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky. P�i �e�ení problém� jsou �áci
pobízeni k uplat�ování r�zných metod my�lení a ke vzájemné spolupráci. P�i pln�ní zadaných aktivit jsou �áci sm�rováni k volb� vhodných prost�edk� a
zp�sob� �e�ení.

Komunikativní kompetence
�áci jsou vedeni k tomu, aby zpracovávali administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i odborná témata. �ák�m jsou
v�t�povány zásady správného vyjad�ování a vystupování a zárove� také zásady dodr�ování jazykové a stylistické normy, v�etn� odborné terminologie.

Personální a sociální kompetence
Smyslem t�chto kompetencí je, aby se �áci nau�ili p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly.

Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí
V souvislosti s oborovým zam��ením �ák� v oblasti slu�eb jsou �áci vedeni k dodr�ování zákon� a respektování práva a osobnosti druhých lidí. Je
nezbytné, aby si uv�domovali vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a p�istupovali s aktivní tolerancí k identit� druhých.

Matematické kompetence
�áci se u�í efektivn� aplikovat matematické postupy p�i �e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných situacích

Kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi
U�itel vede �áky k práci s b��ným základním a aplika�ním programovým vybavením, k pou�ívání nových aplikací a dále ke komunikaci s elektronickou
po�tou a k vyu�ívání dal�ích prost�edk� online a off-line komunikace.

Odborné kompetence jsou rozvíjeny v pr�b�hu celé výuky. Mezi konkrétní rozvíjené odborné kompetence pat�í:

Dbát na bezpe�nost práce a ochranu zdraví p�i práci
U�itel v �ácích vyvolává pot�ebu znalosti a dodr�ování základních právních p�edpis� týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence.
�áci musí chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást pé�e o zdraví své i spolupracovník�. �áci jsou vedeni k tomu, aby znali systém pé�e o zdraví
pracujících (v�etn� preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce).

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udr�itelného rozvoje
Tyto kompetence vedou �áky ke zva�ování náklad�, výnos�, zisku, vlivu na �ivotní prost�edí a sociální dopady p�i plánování a posuzování ur�ité �innosti
jak v b��ném �ivot�, tak i v pracovním procesu. �áci se u�í nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí.

Ovládat technologii p�ípravy pokrm�
U�itel systematicky vede �áky k orientaci v sortimentu pokrm� a nápoj� a jejich gastronomické vyu�itelnosti. �áci jsou vedeni k bezpe�nému pou�ívání a
udr�ování technického a technologického za�ízení v gastronomickém provozu Nemén� d�le�itý je také apel na znalost ú�elu kritických bod� HACCP a

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:
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udr�ování technického a technologického za�ízení v gastronomickém provozu. Nemén� d�le�itý je také apel na znalost ú�elu kritických bod� HACCP a
jejich aplikaci v provozu, a na dodr�ování hygienických p�edpis�.

Ovládat techniku odbytu
Pod vedením u�itele se �áci u�í ovládat druhy a techniky odbytu a zp�soby obsluhy. Rovn�� se u�í pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti. Nezbytnou sou�ástí výuky je vedení �ák� ke spole�enskému vystupování a komunikaci s hosty v
mate�ském i cizím jazyce, k profesionálnímu jednání a k pot�eb� dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního prost�edí a pracovních �inností.

Vykonávat �ídící �innosti ve stravovacím provozu
U�itel se sna�í, aby �áci zvládli organizovat a koordinovat �innosti pracovních tým� ve výrob� a odbytu, sestavovat jídelní lístky a menu podle
gastronomických pravidel a dal�ích hledisek, organiza�n� zaji��ovat p�ípravu, pr�b�h i ukon�ení gastronomických akcí a v neposlední �ad� organizovat a
smluvn� zaji��ovat zásobovací a odbytovou �innost.

P�edm�t Stolni�ení úzce souvisí p�edev�ím s p�edm�tem Anglický jazyk, Odborný výcvik, Technologie, Informatika, Profesní komunikace �i Matematika.

P�edm�t Stolni�ení napl�uje ve svém pojetí p�edev�ím pr��ezová témata:

Ob�an v demokratické spole�nosti - cílem je nau�it �áky spolupracovat v týmu, prohloubení schopností a motivace k u�ení, výcviku v komunikaci a �e�ení
konfliktních situací. Také má snahu vést �áky k toleranci k jednotlivci a spole�enským skupinám. Sna�íme se p�i výuce vytvá�et demokratické klima,
vyvolat v �ákovi vhodnou míru sebev�domí, sebeodpov�dnosti a schopnost morálního úsudku.

�lov�k a �ivotní prost�edí - cílem realizace pr��ezového tématu je p�íprava �ák� k ekologickému my�lení a jednání v souladu s principy udr�itelného
rozvoje a k v�domí odpov�dnosti za udr�ení kvality �ivotního prost�edí. �áci jsou vedeni k tomu, aby si osvojili zásady zdravého �ivotního stylu a v�domí
odpov�dnosti za zdraví své i ostatních.

Informa�ní a komunika�ní technologie - cílem tohoto pr��ezového tématu je, �e si �áci vyhledávají na internetu r�zné odborné informace, �lánky, videa,
které pak dále zpracovávají. To v�e vede k rozvoji jejich po�íta�ových schopností a dovedností.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:
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Hodin

65-41-L/01 GastronomieStolni�eníP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- historie pohostinství
- základní spole�enská a profesní pravidla
- profesní komunikace

0Pravidla spole�enského chováníT1B1 - definuje historii pohostinství
- uplat�uje pravidla spole�enského chování,
zdravení, p�edstavování a zásady profesního
vystupování
- vhodn� uplat�uje prost�edky verbální i neverbální
komunikace
- chová se profesionáln�, �e�í mo�né nehody p�i
obsluze

- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností

2- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- komunikace

Celkem za blok B1 denní2distan�ní 0

- chování p�i jídle
- chování p�i spole�enských akcích
- národní zvyklosti a tradice r�zných etnik
p�i stolování

0

Ob�anská nauka

StolováníT1B2 - vysv�tlí zásady chování u stolu a p�i konzumaci
pokrm� a nápoj�
- ovládá spole�enské a profesní jednání v r�zných
typech odbytových st�edisek
- v kontaktu se zákazníky respektuje národní
mentalitu a aspekty multikulturního sou�ití

- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- dodr�ovat zákony, respektovat práva a
osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesná�enlivosti,
xenofobii a diskriminaci
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�

2

- kultura
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
,- nábo�enství
,- komunikace

Celkem za blok B2 denní2distan�ní 0

- hygienické p�edpisy v gastronomii
- BOZP pracovník� v obsluze

1

Technologie, Odborný výcvik

Hygienické a bezpe�nostní p�edpisy v
gastronomii

T1B3 - je seznámen s p�edpisy souvisejícími s odbytem
výrobk� a slu�eb

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�

2

- charakteristické znaky práce: pracovi�t�

Celkem za blok B3 denní2distan�ní 1
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Dist.

Denní

- výrobní st�ediska
- vybavení výrobních st�edisek
- organizace práce ve výrob�
- skladování potravin

1

Technologie, Odborný výcvik

Výrobní st�ediskaT1B4 - rozli�uje obvyklé vybavení výrobního st�ediska z
hlediska jeho funkce
- skladuje správn� potraviny a nápoje
- zná organizaci práce a úkoly pracovník� ve
výrobním st�edisku
- charakterizuje organizaci práce ve výrob�
- pracuje s technickým a technologickým za�ízením
ve výrobním st�edisku

- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí

3

- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- charakteristické znaky práce: pracovi�t�

Celkem za blok B4 denní3distan�ní 1

- odbytová st�ediska a jejich druhy
- vybavení odbytových st�edisek
- odbyt výrobk� a slu�eb
- organizace práce v odbytu
- koordinace �inností výrobního a
odbytového st�ediska

2

Odborný výcvik

Odbytová st�ediskaT1B5 - rozli�uje druhy odbytových st�edisek a jejich
vybavení
- charakterizuje organizaci práce v odbytu
- zná organizaci práce a úkoly pracovník� v
odbytovém st�edisku
- pracuje s technickým a technologickým za�ízením
v odbytovém st�edisku
- je seznámen s p�edpisy souvisejícími s odbytem
výrobk� a slu�eb
- rozli�uje druhy a zp�soby odbytu výrobk� a
slu�eb, volí vhodné formy

- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.

6

- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- charakteristické znaky práce: pracovi�t�

Celkem za blok B5 denní6distan�ní 2

1Pololetní zkou�kaT1B6

0

Celkem za blok B6 denní0distan�ní 1

- inventá�, údr�ba, pou�ití
- malý stolní inventá�
- velký stolní inventá�
- pomocný inventá�

2

Odborný výcvik, Matematika

Inventá�T1B7 - rozli�uje malý a velký stolní inventá� a umí ho
vhodn� pou�ít podle zp�sobu servisu podávaného
pokrmu a nápoje a o�et�ovat ho
- charakterizuje pom�cky �í�níka a pracuje s nimi

- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly 6

- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky

Celkem za blok B7 denní6distan�ní 2

- kategorie pracovník� v obsluze
- psychologie �í�níka
- p�íprava a údr�ba pracovi�t�
- p�ípravné práce p�ed zahájením provozu
- práce v pr�b�hu a po skon�ení provozu

1Práce �í�níka v provozuT1B8 - p�ipraví pracovi�t� p�ed zahájením provozu,
udr�uje po�ádek b�hem provozu a provede úklid po
jeho ukon�ení
- zná zp�soby nakládání s tr�bami, pracuje se
zú�tovací technikou
- p�ijme objednávku, provede vyú�tování s hostem a
objednavatelem

- pracovat s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením
,- u�it se pou�ívat nové aplikace
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace

3- odpov�dnost

Celkem za blok B8 denní3distan�ní 1

- technika podávání pokrm� a nápoj� p�i
jednoduché obsluze

1Technika jednoduché obsluhyT1B9 - ovládá techniku jednoduché obsluhy a její r�zné
formy podle prost�edí, charakteru akce a
spole�enské p�íle�itosti

- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy

4

Celkem za blok B9 denní4distan�ní 1
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Dist.

Denní

- opakování u�iva 2. ro�níku 0Opakování u�iva 2. ro�níkuT1B10 - ov��uje si své získané znalosti
- aktivn� ovládá u�ivo 2. ro�níku

2

Celkem za blok B10 denní2distan�ní 0

1Pololetní zkou�kaT1B11

0

Celkem za blok B11 denní0distan�ní 1

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 30 10
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Dist.

Denní

- systémy obsluhy
- organizace práce v r�zných formách
obsluhy

3Systémy obsluhyT1B1 - objasní jednotlivé systémy jednoduché obsluhy,
jejich ú�el a vyu�ití v praxi
- �ídí práci v r�zných formách obsluhy

- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu

5- komunikace
,- �e�ení konflikt�

Celkem za blok B1 denní5distan�ní 3

- formy a pravidla obsluhy
- zp�soby obsluhy

3

Odborný výcvik

Zp�soby obsluhyT1B2 - vysv�tlí zp�soby obsluhy a jejich pou�ití v praxi
- poskytuje odborný servis pokrm� a nápoj�

- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti

5

Celkem za blok B2 denní5distan�ní 3

- technika podávání pokrm� a nápoj� p�i
slo�ité obsluze
- práce �í�níka u stolu hosta

3Slo�itá obsluhaT1B3 - ovládá techniku slo�ité obsluhy a její r�zné formy
podle prost�edí, charakteru akce a spole�enské
p�íle�itosti
- pracuje se standardním i speciálním vybavením
provozu

- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy

5

Celkem za blok B3 denní5distan�ní 3

1Pololetní zkou�kaT1B4

0

Celkem za blok B4 denní0distan�ní 1

- gastronomická pravidla
- jídelní a nápojové lístky
- menu

3

Matematika, Profesní komunikace

Vyu�ití gastronomických pravidel v praxiT1B5 - sestaví jídelní a nápojový lístek, menu pro r�zné
p�íle�itosti
- sestavuje typickou nabídku pokrm� a nápoj� pro
r�zná odbytová st�ediska a stanovuje zp�sob
obsluhy
- stanoví ceny gastronomických výrobk� a slu�eb

- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- pracovat s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením
,- sestavovat jídelní lístky a menu podle
gastronomických pravidel, a dal�ích hledisek
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

4

- komunikace

Celkem za blok B5 denní4distan�ní 3



Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- slavnostní hostiny a jejich druhy
- banket
- raut
- recepce, galarecepce
- spole�enská setkání a zvlá�tní typy akcí

3

Technologie, Anglický jazyk

Slavnostní hostiny a spole�enská setkáníT1B6 - popí�e jednotlivé druhy slavnostních hostin
- aplikuje znalosti o sestav� menu a nabídkových
lístk� dle druhu hostiny a po�adavku zákazníka
- charakterizuje obsluhu p�i slavnostních hostinách

- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- organiza�n� zaji�	ovat p�ípravu, pr�b�h a
ukon�ení gastronomických akcí
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady

4

Celkem za blok B6 denní4distan�ní 3

- slavnostní scéná� a jeho nále�itosti
- organizace práce p�i zaji�	ování akcí

3

Profesní komunikace

Slavnostní scéná�T1B7 - p�ijme objednávku, provede vyú�tování s hostem a
objednavatelem
- zajistí p�ípravu a realizaci gastronomické akce,
p�ipraví podklady pro vyú�tování
- zná �len�ní pracovních �inností v cateringových
spole�nostech na úseku obsluhy

- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- pracovat s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- organiza�n� zaji�	ovat p�ípravu, pr�b�h a
ukon�ení gastronomických akcí
,- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.
,- komunikovat elektronickou po�tou a vyu�ívat
dal�í prost�edky online a off-line komunikace

5

- vyjednávání
,- komunikace

Celkem za blok B7 denní5distan�ní 3

- opakování u�iva 3. ro�níku 0Opakování u�iva 3. ro�níkuT1B8 - ov��uje si své získané dovednosti
- aktivn� ovládá u�ivo 3. ro�níku

2

Celkem za blok B8 denní2distan�ní 0

1Pololetní zkou�kaT1B9

0

Celkem za blok B9 denní0distan�ní 1

3Celkem za ro�ník dennídistan�ní 30 20



Hodin

65-41-L/01 GastronomieStolni�eníP�edm�t: Obor:Ro�ník: 4 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- rozd�lení a charakteristika nápoj�
- servis a o�et�ování nápoj�

0Nápoje a jejich servisT1B1 - ovládá techniku podávání a o�et�ování nápoj�
- poskytuje odborný servis nápoj�

- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností

2

Celkem za blok B1 denní2distan�ní 0

- pivo a jeho výroba
- druhy piv
- o�et�ování a skladování piva
- servis piva

3PivoT1B2 - objasní výrobu piva
- charakterizuje jednotlivé druhy piv
- poskytuje odborný servis piva

- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu

4

Celkem za blok B2 denní4distan�ní 3

- víno a jeho výroba
- vina�ské oblasti u nás a ve sv�t�
- skladování a servis vína
- práce sommeliéra

3VínoT1B3 - objasní výrobu vína
- vysv�tlí d�lení vín
- poskytuje odborný servis vín
- charakterizuje pom�cky sommeliéra a pracuje s
nimi

- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti

4

Celkem za blok B3 denní4distan�ní 3

- lihoviny a jejich výroba
- druhy lihovin
- skladování a servis lihovin

3LihovinyT1B4 - orientuje se v druzích lihovin, jejich výrob� a
zp�sobu servisu
- poskytuje odborný servis lihovin
- zná vhodný inventá� na lihoviny

- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti

4

Celkem za blok B4 denní4distan�ní 3

- druhy míchaných nápoj�
- vybavení baru a barový inventá�
- technika míchání a obsluha v baru
- práce barmana

3Míchané nápojeT1B5 - ovládá základní dovednosti p�i p�íprav� míchaných
nápoj�
- charakterizuje pom�cky barmana a pracuje s nimi
- poskytuje odborný servis nápoj�

- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti

4

Celkem za blok B5 denní4distan�ní 3



Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

1Pololetní zkou�kaT1B6

0

Celkem za blok B6 denní0distan�ní 1

- moderní formy prodeje 1

Anglický jazyk, Technologie

Moderní formy prodeje v gastronomiiT1B7 - charakterizuje mo�nosti prodeje v gastronomii - ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy
,- orientovat se v moderních formách prodeje v
gastronomii

2

Celkem za blok B7 denní2distan�ní 1

- obsluha v dopravních prost�edcích 1Obsluha v dopravních prost�edcíchT1B8 - popí�e specifika obsluhy v dopravních
prost�edcích (ve vlaku, v autobuse, v letadle, na
lodi) 2

Celkem za blok B8 denní2distan�ní 1

- poskytování gastronomických slu�eb v
hotelové hale
- etá�ový servis
- snída�ový servis v ubytovacích
za�ízeních

3

Odborný výcvik

Obsluha v ubytovacích za�ízeníchT1B9 - orientuje se ve struktu�e hotelových slu�eb
- vysv�tlí zvlá�tnosti obsluhy v hotelové hale
- definuje pravidla etá�ového servisu
- charakterizuje nabídku snídaní v ubytovacích
za�ízeních

- spole�ensky vystupovat a komunikovali hosty v
mate�ském i cizím jazyce, jednali profesionáln�
,- dbát na estetiku svého zevn�j�ku, pracovního
prost�edí a pracovních �inností
,- pou�ívat vhodné formy obsluhy a inventá� podle
prost�edí a charakteru spole�enské p�íle�itosti
,- ovládat druhy a techniku odbytu a zp�soby
obsluhy

4

Celkem za blok B9 denní4distan�ní 3

- opakování u�iva 2. a� 4. ro�níku 1Opakování u�iva k maturitní zkou�ceT1B10 - ov��uje si své získané znalosti
- aktivn� ovládá u�ivo p�edm�tu

4

Celkem za blok B10 denní4distan�ní 1

1Pololetní zkou�kaT1B11

0

Celkem za blok B11 denní0distan�ní 1

4Celkem za ro�ník dennídistan�ní 30 20

Celkem za p�edm�t Stolni�ení dennídistan�ní 90 50



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 120�pan�lský jazyk/druhý Forma: Kombinovaná

Preambule:

P�edm�t �pan�lský jazyk rozvíjí jednotlivce v oblasti komunikace, a to jak v soukromém, tak profesním �ivot�. Zárove� také rozvíjí sociokulturní znalosti o
zemích dané jazykové oblasti a tím umo��uje �ák�m pochopit roli jednotlivce jako sou�ásti odli�ných spole�enských skupin a kultur. Vede �áky k tomu,
aby chápali vlastní kulturní a národní identitu v rámci plurality a multikulturního sou�ití a aby krom� hodnot a tradic svého národa uznávali také jiné
evropské a sv�tové kultury.

Obecné cíle:

U�ivo �pan�lského jazyka vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze vzd�lávací oblasti Vzd�lávání a komunikace v cizím jazyce.
Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu �pan�lský jazyk nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací oblasti, ale také z klí�ových a odborných kompetencí a profilu
absolventa. Obsah u�iva p�edm�tu �pan�lský jazyk je rozlo�en do t�ech ro�ník�. Na konci 3. ro�níku by m�li �áci dosáhnout minimální jazykové úrovn�
A2 podle Spole�ného evropského referen�ního rámce. V p�ípad� dal�ího zájmu �áka o tento p�edm�t je zde mo�nost vyu�ít Seminá� ze �pan�lského
jazyka ve �tvrtém ro�níku.
U�ivo v p�edm�tu �pan�lský jazyk obsahuje �e�ové dovednosti receptivní i produktivní, jazykové prost�edky, tematické okruhy, komunika�ní situace a
jazykové funkce, a také poznatky o zemích studovaného jazyka.

U�ivo je �azeno dle obtí�nosti od nejjednodu��ího po obtí�n�j�í, s d�razem na pr�b��né opakování a upev�ování získaných znalostí a odborných
dovedností. P�edm�t �pan�lský jazyk vede k osvojení �e�ových dovedností a jazykových prost�edk� za ú�elem komunikace v osobním i profesním �ivot�.
Za tímto ú�elem se �áci krom� obecné slovní zásoby u�í i odbornou slovní zásobu týkající se nap�. nápoj� a jídel, objednávek, rezervací apod. Odborná
slovní zásoba tvo�í alespo� 15% z celkové slovní zásoby. Dále �áky seznamuje s kulturou, geografií, tradicemi a spole�enskými zvyklostmi zemí
p�íslu�né jazykové oblasti.
V rámci mezip�edm�tových vztah� je nejsiln�j�í vazba na p�edm�t �eský jazyk a literatura a Anglický jazyk. Dále pak okrajov� na p�edm�ty U�ební praxe
nebo Profesní komunikace.
V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
- m�li vhodnou míru sebev�domí v komunikaci v druhém cizím jazyce
- volili adekvátní komunika�ní strategie a jazykové prost�edky pro konkrétní obecná �i odborná témata
- m�li pozitivní vztah k výuce cizích jazyk� a chápali znalost cizího jazyka jako d�le�itou sou�ást osobního a profesního �ivota
- efektivn� pracovali s cizojazy�ným textem, tj. aby jej um�li zpracovat a vyt��it z n�j pot�ebné informace a aby jim slou�il zárove� i jako prost�edek ke
zkvalit�ování svých jazykových znalostí a dovedností
- chápali národní kulturu jako sou�ást kultury evropské a sv�tové (reálie týkající se geografie, jazyka, historie, gastronomie a tradic).
- byli schopni sebehodnocení

Kombinovaná forma výuky tohoto p�edm�tu zahrnuje p�ibli�n� stejný po�et prezen�ních a distan�ních. Distan�ní výuka probíhá p�es e-learningové
prost�edí Moodle, kde si �áci nap�íklad prost�ednictvím videí nebo cvi�ení prohloubí u�ivo z prezen�ní výuky.
U�ivo p�edm�tu �pan�lský jazyk se sna�íme �ák�m p�edat zajímavou formou, která je stimuluje a vede k rozvoji klí�ových kompetencí. Hlavní metodou
ve výuce je metoda komunikativní s d�razem na aktivitu �áka (�ák�). Do výuky jsou za�azeny metody aktivizující, konkrétn� metody diskuzní, situa�ní a
metoda didaktických her. Ve výuce jsou pou�ívány r�zné formy výuky, a to p�edev�ím práce ve dvojicích a individualizovaná výuka, ale také samostatná
práce �ák� �i skupinová práce.  Jako u�ební pom�cku �áci pou�ívají vedle u�ebnice také �etné vizuální a audiovizuální materiály jako nap�. obrázky,
fotografie, mapy, filmy, videa, interaktivní tabule, internetové výukové programy. Jeliko� se jedná o dálkovou formu vzd�lávání, je vy�adována
samostatná p�íprava �ák� i mimo výuku.
D�le�itým aspektem výuky je vzájemná komunikace mezi �áky a vyu�ujícími. K té slou�í mo�nosti e-learningového prost�edí Moodle, p�edev�ím mo�nost
zanechání zprávy, p�ípadn� odevzdávání zadaných prací. Mimo to je umo�n�no s vyu�ujícím komunikovat emailem, telefonicky, �i osobn� na
konzulta�ních hodinách daného vyu�ujícího.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu �pan�lský jazyk vychází z Pravidel hodnocení výsledk� vzd�lávání �ák�.
�áci se hodnotí z ústního a písemného projevu, které reflektují jejich receptivní a produktivní �e�ové dovednosti, znalosti jazykových prost�edk�, ale také
komunika�ních situací, jazykových funkcí a poznatk� o zemích p�íslu�né jazykové oblasti.
Toto hodnocení probíhá u kombinovaného studia v�r�inou v rámci písemného pololetního testu, zárove� je také ov�em zohled�ována pr�b��ná práce
�áku v prost�edí Moodle a úrove� kvality zpracování zadaných úkol�.
�áci s SPU jsou hodnoceny dle doporu�ení �kolksého poradenského za�ízení.
P�i hodnocení �ák� se nejvíce oce�uje:
- rozsah a p�esnost slovní zásoby a gramatiky
- ú�elnost
- fonetické a stylistické aspekty projevu
- pe�livost a v�cná správnost p�i pln�ní zadaných úkol�

Hodnocení:

P�edm�t �pan�lský jazyk rozvíjí p�edev�ím kompetence komunikativní (viz. dále). Dále pak rozvíjí kompetence k celo�ivotnímu u�ení, kompetence
personální a sociální, dále pak kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi, kompetence ob�anské a
odborné kompetence.

Jak ji� bylo uvedeno, st��ejními klí�ovými kompetencemi jsou v rámci výuky �pan�lského jazyka kompetence komunikativní. Jedná se p�edev�ím o to,
aby se �áci nau�ili:
�-vyjad�ovat p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn� se prezentovat - �áci vedou rozhovory, mluví

samostatn� na dané téma, komunikují prost�ednictvím email� a krátkých zpráv
�-vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústn� i písemn� a zp�sobem odpovídajícím dané situaci, adekvátn� reagovat na

projevy druhých lidí - �áci vedou rozhovory na dané téma, jsou schopni vyjád�it názor, souhlas a nesouhlas s danou my�lenkou, prosbu �i pod�kování
�-vyu�ívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (nap�. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodu��ím odborném

textu) - �áci aktivn� i pasivn� pou�ívají odbornou slovní zásobu, dodr�ují odpovídající jazykové normy a odbornou terminologii

Dal�í nedílnou sou�ástí výuky p�edm�tu �pan�lský jazyk tvo�í klí�ové kompetence k celo�ivotnímu u�ení, kdy volbou zajímavých forem a metod výuky se
sna�í u�itel u �ák� vytvo�it pozitivní vztah k u�ení nejen aktuálnímu, ale p�edev�ím tomu celo�ivotnímu, aby �áci byli schopni p�ekonávat p�eká�ky a byli
vytrvalí v zájmu úsp��nosti u�ení. Dále pak si mají �áci vytvo�it schopnost získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednost vyhledávat a
vyu�ívat dostupné mo�nosti a prost�edky k u�ení, pomoc a podporu. P�i pravidelném hodnocení �áci sledují a hodnotí pokrok p�i dosahování cíl� svého
u�ení, a zárove� p�ijímají hodnocení výsledk� svého u�ení i od jiných lidí (spolu�ák�, u�itele).

Klí�ové kompetence Personální a sociální vedou �áky k tomu, aby byli schopni nekonfliktního sou�ití s druhými lidmi, nepodléhali p�edsudk�m a
stereotyp�m (to se týká zvlá�t� pak témat ze sociokulturní oblasti studovaného jazyka). Dále pak vede u�itel �áky k tomu, aby dokázali spolupracovat s
ostatními lidmi, odpov�dn� se podíleli na realizaci spole�ných r�zných �inností.

Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí - tyto kompetence jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé výuky �pan�lského jazyka, �áci se t�i roky seznamují
s kulturami zemí p�íslu�né jazykové oblasti, u�í se uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy r�zných nábo�enských nebo etnických skupin a pot�ebu
vzájemné kritické tolerance v multikulturním sou�ití, zajímat se o politické a spole�enské d�ní u nás i ve sv�t� a být schopni kriticky p�istupovat k realit� a
vá�it si kulturních hodnot a tradic vlastního národa Evropy a ostatních sv�tových civilizací

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

2018_Ko_S_H4,CR,GA_�j2_1



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 120�pan�lský jazyk/druhý Forma: Kombinovaná
vá�it si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních sv�tových civilizací.

V rámci kompetence vyu�ívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s nimi je kladen d�raz hlavn� na získávání informací z
otev�ených zdroj�.

Vzd�lávací obsah p�edm�tu �pan�lský jazyk je propojen se vzd�lávacími obsahy n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�, zejména �eského jazyka a
literatury, Anglického jazyka a U�ební praxe. Znalosti prvních dvou zmín�ných vyu�ijí �áci zejména k osvojení gramatických a stylistických jev� a ke
kultu�e ústního projevu. Praktické znalosti z U�ební praxe aplikují p�i osvojování odborné slovní zásoby a frází.

Krom� mezip�edm�tových vztah� jsou v rámci výuky �pan�lského jazyka realizována následující pr��ezová témata:

Ob�an v demokratické spole�nosti
�áci jsou ve výuce vedeni k tomu, aby chápali d�le�itost znalosti �pan�lského jazyka v osobním i profesním �ivot� a dovedli komunikovat p�edev�ím
ústní formou. Za tímto ú�elem vedou �áci v hodinách diskuze, rozhovory a samostatné ústní projevy na témata ka�dodenního �ivota. Dále �áci procvi�ují
situace, ve kterých vyjednávají s ostatními lidmi a to jak ve skupinách, tak ve dvojicích. Vyjednávání je sou�ástí v�ech diskuzí v hodinách, p�i�em� se �áci
u�í vyjád�it sv�j vlastní názor, respektovat názory ostatních a dojít ke spole�nému �e�ení. U práce ve dvojicích se jedná p�edev�ím o nácvik situací z
profesního �ivota. Velmi d�le�itým tématem je téma kultura a poznatky o zemích p�íslu�né jazykové oblasti, kde si �áci pomocí text� �i videí osvojují
poznatky o �pan�lsky mluvících zemích. Na základ� t�chto znalostí jsou vedeni k tomu, aby si v rámci plurality a multikulturního sou�ití uv�domili vlastní
kulturní, národní a osobní identitu a zárove� tolerovali kultury odli�né.
Na základ� seznamování �ák� s kulturními, sociálními a politickými poznatky o zemích p�íslu�né jazykové oblasti jsou �áci vedeni k toleranci odli�ných
kultur a k �ivotu v multikulturní spole�nosti, co� vede ke kultivaci a rozvoji osobnosti.
�áci jsou seznamováni b�hem výuky s r�znými výukovými formami a metodami, kterými si osvojí dané u�ivo.
Nedílnou sou�ástí tohoto procesu je vyu�ívání r�zných studijních materiál�, jako jsou pracovní listy, internetové stránky a studijní zóna. U�ivo je
zam��eno na aktivní vyu�ití cizího jazyka v praxi, co� je hlavním motiva�ním prvkem �ák�.

Informa�ní a komunika�ní technologie

�áci vyu�ívají ve výuce informa�ní a komunika�ní technologie k získávání informací o kultu�e, turismu a politice zemí dané jazykové oblasti, získávání
produktivních a receptivních dovedností a osvojování jazykových prost�edk�.

�lov�k a sv�t práce
�áci si osvojují jazyk za ú�elem komunikace na pracovi�ti a uplatn�ní cizího jazyka ve svém budoucím povolání. U�í se komunikovat v cizím jazyce v
r�zných situacích �ivota, v projevech mluvených i psaných, na v�eobecná i odborná témata; volit adekvátní komunika�ní strategie a jazykové prost�edky.

�lov�k a �ivotní prost�edí

V rámci tématu Volný �as, zábava a p�íroda si �áci osvojují slovní zásobu a jazykové prost�edky, které vyu�ívají k diskuzím a dialog�m mimo jiné také o
vlivu prost�edí na lidské zdraví a diskutují o prevenci negativních vliv� na lidské zdraví a �ivotní prost�edí.

Vzd�lávací obsah p�edm�tu �pan�lský jazyk je propojen se vzd�lávacími obsahy n�kterých dal�ích vyu�ovacích p�edm�t�, zejména �eského jazyka a
literatury, Anglického jazyka a U�ební praxe. Znalosti prvních dvou zmín�ných vyu�ijí �áci zejména k osvojení gramatických a stylistických jev� a ke
kultu�e ústního projevu. Praktické znalosti z U�ební praxe aplikují p�i osvojování odborné slovní zásoby a frází.

Krom� mezip�edm�tových vztah� jsou v rámci výuky �pan�lského jazyka realizována následující pr��ezová témata:

Ob�an v demokratické spole�nosti
�áci jsou ve výuce vedeni k tomu, aby chápali d�le�itost znalosti �pan�lského jazyka v osobním i profesním �ivot� a dovedli komunikovat p�edev�ím
ústní formou. Za tímto ú�elem vedou �áci v hodinách diskuze, rozhovory a samostatné ústní projevy na témata ka�dodenního �ivota. Dále �áci procvi�ují
situace, ve kterých vyjednávají s ostatními lidmi a to jak ve skupinách, tak ve dvojicích. Vyjednávání je sou�ástí v�ech diskuzí v hodinách, p�i�em� se �áci
u�í vyjád�it sv�j vlastní názor, respektovat názory ostatních a dojít ke spole�nému �e�ení. U práce ve dvojicích se jedná p�edev�ím o nácvik situací z
profesního �ivota. Velmi d�le�itým tématem je téma kultura a poznatky o zemích p�íslu�né jazykové oblasti, kde si �áci pomocí text� �i videí osvojují
poznatky o �pan�lsky mluvících zemích. Na základ� t�chto znalostí jsou vedeni k tomu, aby si v rámci plurality a multikulturního sou�ití uv�domili vlastní
kulturní, národní a osobní identitu a zárove� tolerovali kultury odli�né.
Na základ� seznamování �ák� s kulturními, sociálními a politickými poznatky o zemích p�íslu�né jazykové oblasti jsou �áci vedeni k toleranci odli�ných
kultur a k �ivotu v multikulturní spole�nosti, co� vede ke kultivaci a rozvoji osobnosti.
�áci jsou seznamováni b�hem výuky s r�znými výukovými formami a metodami, kterými si osvojí dané u�ivo.
Nedílnou sou�ástí tohoto procesu je vyu�ívání r�zných studijních materiál�, jako jsou pracovní listy, internetové stránky a studijní zóna. U�ivo je
zam��eno na aktivní vyu�ití cizího jazyka v praxi, co� je hlavním motiva�ním prvkem �ák�.

Informa�ní a komunika�ní technologie
�áci vyu�ívají ve výuce informa�ní a komunika�ní technologie k získávání informací o kultu�e, turismu a politice zemí dané jazykové oblasti, získávání
produktivních a receptivních dovedností a osvojování jazykových prost�edk�.

�lov�k a sv�t práce
�áci si osvojují jazyk za ú�elem komunikace na pracovi�ti a uplatn�ní cizího jazyka ve svém budoucím povolání. U�í se komunikovat v cizím jazyce v
r�zných situacích �ivota, v projevech mluvených i psaných, na v�eobecná i odborná témata; volit adekvátní komunika�ní strategie a jazykové prost�edky.

�lov�k a �ivotní prost�edí
V rámci tématu Volný �as, zábava a p�íroda si �áci osvojují slovní zásobu a jazykové prost�edky, které vyu�ívají k diskuzím a dialog�m mimo jiné také o
vlivu prost�edí na lidské zdraví a diskutují o prevenci negativních vliv� na lidské zdraví a �ivotní prost�edí.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:

2018_Ko_S_H4,CR,GA_�j2_1



Hodin

65-41-L/01 Gastronomie�pan�lský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 1 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Úvod do �pan�lského jazyka

Pravidla výslovnosti a pravopisu,
�pan�lská abeceda, �íslovky 0-10, n�která
mezinárodní slova
V�ci, místa a lidé související se �pan�lsky
hovo�ícími zem�mi

Jazykové prost�edky:
výslovnost (zvukové prost�edky jazyka)
slovní zásoba a její tvo�ení
gramatika (v�tná skladba a tvarosloví)
grafická podoba jazyka a pravopis

Jazykové funkce:
obraty p�i zahájení a ukon�ení rozhovoru

Poznatky o zemích:
- vybrané poznatky v�eobecného
charakteru k poznání zem� a p�íslu�né
jazykové oblasti
- jazykové oblasti: tématické okruhy k
hispánské jazykové oblasti �pan�lska i
Latinské Ameriky

2

Ob�anská nauka
�eský jazyk a literatura

Úvod do �pan�lského jazykaT1B1 - rozli�uje základní zvukové prost�edky daného
jazyka, vyslovuje co nejblí�e p�irozené výslovnosti a
koriguje odli�nosti zvukové podoby jazyka
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopakování

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky

2

- kultura
,- stát, politický systém
,- tolerance

Osobní údaje

Osobní zájmena
Sloveso ser
�asování pravidelných sloves
Zápor ve v�t�
Tázací zájmena
Národnosti a p�ídavná jména obyvatelská

Odborná slovní zásoba + fráze

�e�ové dovednosti:
receptivní �e�ová dovednost sluchová-
poslech s porozum�ním monologických i
dialogických projev�

4

�eský jazyk a literatura
Ob�anská nauka
D�jepis

Osobní údajeT2 - vyslovuje a �te nahlas foneticky správn�
jednoduché texty slo�ené ze známé slovní zásoby
- pozdraví a rozlou�í se
- p�edstaví sebe i ostatní
- zeptá se na jméno, národnost a odpoví
- doká�e �íci, jakými jazyky hovo�í
-pod�kuje, omluví se, zeptá se, kdy� nerozumí
- porozumí �kolním a pracovním pokyn�m
- zaznamenává vzkazy volajících
- uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v jazyce
- poznatky o geografických a kulturních faktorech
�pan�lského království

- vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky

4

- osobnost a její rozvoj
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny



Hodin

65-41-L/01 Gastronomie�pan�lský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 1 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Vzd�lání

Rod, �íslo a �leny podstatných jmen
Neosobní slovesný tvar hay
�asování pravidelných sloves v p�ítomném
�ase
Nepravidelná slovesa
Tázací zájmena
�pan�l�tina ve sv�t�
Jednoduchý p�eklad: receptivní �e�ová
dovednost zraková- �tení a práce s textem

Odborná slovní zásoba + fráze

4

�eský jazyk a literatura

Vzd�láníT3B1 - rozli�uje �len ur�itý a neur�itý
- rozumí známým a ka�dodenním výraz�m
- pojmenuje v�ci ve t�íd� a doká�e popsat, jaké jsou
a jakou mají barvu
- vyjád�í, co se kde nachází
- �ekne, co d�lá na hodinách �pan�l�tiny
- vyjád�í, �e n�co d�lá rád nebo nerad
- vyjád�í, pro� se u�í �pan�lsky
- pronese jednodu�e zformulovaný monolog p�ed
publikem
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im��ené
texty a orientuje se v textu
-uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v jazyce
- porozumí �kolním a pracovním pokyn�m

- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní i
pracovní uplatn�ní, být motivováni k prohlubování
svých jazykových dovedností v celo�ivotním u�ení
,- uv�domovat si - v rámci plurality a
multikulturního sou�ití - vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí
k identit� druhých
,- pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími
prost�edky informa�ních  a komunika�ních
technologií

4

- odpov�dnost
,- morálka
,- mo�nosti studia v zahrani�í

Celkem za blok B1 denní10distan�ní 10

Rodina, mezilidské vztahy a popis �lov�ka
Pé�e o t�lo a zdraví

Oble�ení a dopl�ky

Zájmena
P�edlo�ky
P�íslovce
P�ídavná jména

Odborná slovní zásoba + fráze
Jídlo a nápoje

Poznatky o zemích
- vybrané poznatky v�eobecného
charakteru k poznání zem�, tradic a
spole�enských zvyklostí
- informace ze sociokulturního prost�edí v
kontextu znalostí o �eské republice

�e�ové dovednosti
- interakce ústní
- interakce písemná
- produktivní �e�ová dovednost ústní,
mluvení zam��ené situa�n� i tématicky
- receptivní �e�ová dovednost zraková
(�tení a práce s textem v�etn� odborného)

10

Ob�anská nauka
�eský jazyk a literatura

Rodina, mezilidské vztahy a popis �lov�kaT1B2 - ur�í p�íbuzenské vztahy
- hovo�í o rodin� a p�íbuzných
- zeptá se na v�k
- popí�e vzhled a vlastnosti osob
- ur�í datum
- vyjad�uje se ústn� i písemn� k témat�m osobního
�ivota
- uplat�uje r�zné techniky �tení textu
- p�i pohovorech, na které je p�ipraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
- prokazuje faktické znalosti p�edev�ím o kulturních
faktorech �pan�lska a uplat�uje je v porovnávání s
reáliemi mate�ské zem�
- uplat�uje v komunikaci vhodn� vybraná
sociokultruní specifika dané zem� nebo regionu

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- pracovat v týmu a podílet se na realizaci
spole�ných pracovních a jiných �inností

10

- komunikace
,- kultura

Celkem za blok B2 denní10distan�ní 10

1Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 20



Hodin

65-41-L/01 Gastronomie�pan�lský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Volný �as, zábava a p�íroda
Po�así
�eská republika
Ka�dodenní �ivot

Slovesa vyjad�ující zájem, libost a nelibost
Zájmena
P�íslovce
Vyjád�ení blízké budoucnosti

Formální a neformální korespondence

Odborná slovní zásoba + fráze

Komunika�ní situace: získávání a
p�edávání informací

Opakování 1.ro�ník
Opakování odborné slovní zásoby a
frazeologie

10

�eský jazyk a literatura
Základy p�írodních v�d

Volný �as, zábava a p�írodaT1B1 - doká�e �íci, jaké jsou jeho zájmy a co se mu líbí
- vyjád�í souhlas a nesouhlas se zálibami ostatních
- je schopen �íci, co se mu líbí �i nelíbí na druhých
- hovo�í o tom, jaké má rád filmy
- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo
fakta  týkající se studovaného oboru
- pou�ívá vhodn� základní odbornou slovní zásobu
ze svého studijního oboru

- prokazuje faktické znalosti o zemích a m�stech,
demografických, hospodá�ských, politických,
kulturních faktorech region� �pan�lska v porovnání
s reáliemi mate�ské zem�
- komunikuje s jistou mírou sebed�v�ry a aktivn�
pou�ívá získanou slovní zásobu v�etn� vybrané
frazeologie v rozsahu daných tématických okruh�,
zejména v rutinních situacích ka�dodenního �ivota a
vlastních zálib

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i
sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah

10

- vliv prost�edí na lidské zdraví
,- prevence negativních jev�
,- soudobý sv�t

Celkem za blok B1 denní10distan�ní 10

Zam�stnání
Zam�stnání v hotelu a cestovní kancelá�i

Formální a neformální korespondence

P�edstavování - osobní údaje
P�echylování podstatných jmen ur�ující
povolání
Tázací zájmena
Nepravidelná slovesa

Podmi�ovací zp�sob

P�edp�ítomný �as- PPC

�asové údaje: hodiny, dny, m�síce

Vybrané poznatky v�eobecného charakteru
k poznání zem� a p�íslu�né jazykové
oblasti, kultury v kontextu znalostí o �eské
republice

�íslovky

Odborná slovní zásoba +fráze

Interaktivní �e�ové dovednosti, st�ídání
receptivních a produktivních �inností

10

�eský jazyk a literatura
Ekonomické v�dy
Matematika

Zam�stnáníT1B2 - sd�lí ústn� i písemn� základní údaje o sob� i o
jiné osob�
- odpovídá na otázky týkající se povolání
- doká�e sd�lit, co kdo d�lá v r�zných profesích
- doká�e �íci, �ím chce být a pro�
- zeptá se na adresu, e- mail, a telefon
- doká�e experimentovat, zkou�et a hledat zp�soby
vyjád�ení srozumitelné pro poslucha�e
- sd�lí a zd�vodní sv�j názor
- nalezne v promluv� hlavní a vedlej�í my�lenky a
d�le�ité informace
- dá do souvislosti poznatky o zemích a regionech z
pohledu kulturních a geografických faktor�,
uplat�uje je také v porovnání s reáliemi mate�ské
zem�
- vyplní jednoduchý neznámý formulá�
- ov��í si i sd�lí získané informace písemn�
- vyjád�í písemn� sv�j názor na text
- �e�í pohotov� a vhodn� standardní �e�ové situace
i jednoduché a frekvnetované situace týkající se
pracovní �innosti
- domluví se v b��ných situacích, získá i poskytne
informace
- pou�ívá stylisticky vhodné obraty umo��ujicí
nekonfliktní vztahy a komunikaci

- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)

10

- osobnost a její rozvoj
,- hlavní oblasti sv�ta práce
,- kultura

Celkem za blok B2 denní10distan�ní 10

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 20



Hodin

65-41-L/01 Gastronomie�pan�lský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Orientace a udávání sm�ru, bydlení
D�m a domov
Slu�by
Nakupování

Slovesná vazby
Sloveso ser pro ur�ení místa a doby konání
P�edlo�ky
Orientace ve m�st�
Kulturní události

Rozkazovací zp�sob
Minulé �asy a jejich pou�ití

Poznatky o zemích z oblasti kultury a tradic

Odborná slovní zásoba + fráze

Komunika�ní situace:
- získávání a p�edávání informací, nap�.
objednávka slu�eb, rezervace

Jazykové funkce:
- vyjád�ení �ádosti, prosby, pozvání atd.

10

�eský jazyk a literatura
U�ební praxe
Anglický jazyk

Orientace a udávání sm�ru, BydleníT1B1
- zeptá se na cestu a popí�e ji
- popí�e sv�j rozvrh hodin
- vy�e�í v�t�inu b��ných denních situací, které se
mohou odehrát v cizojazy�ném prost�edí
- zaznamená písemn� podstatné my�lenky a
informace z textu
- zformuluje vlastní my�lenky a vytvo�í text o
událostech a zá�itcích v podob� popisu, sd�lení a
odpov�di na dopis
- p�ednese p�ipravenou prezentaci ze svého oboru a
reaguje na jednoduché dotazy publika
- pou�ívá opisné prost�edky v neznámých situacích
a p�i vyjad�ování slo�itých my�lenek
- dodr�uje základní pravopisné normy v písemném
projevu, opravuje chyby

- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských
vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m,
nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu
k druhým

10

- svoboda
,- vyjednávání

Celkem za blok B1 denní10distan�ní 10



Hodin

65-41-L/01 Gastronomie�pan�lský jazyk/druhýP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Cestování

�pan�lsky mluvící zem�

Minulý �as jednoduchý pravidelných i
nepravidelných sloves
Výrazy pro hodnocení zá�itku
Slovesa vyjad�ující zá�itky z cest
P�íslove�ná ur�ení �asu vztahující se do
minulosti

Odborná slovní zásoba + fráze

�e�ové dovednosti:
receptivní �e�ová dovednost sluchová
produktivní �e�ová dovednost ústní
produktivní �e�ová dovednost písemná

Poznatky o zemích:
- vybrané poznatky v�eobecného
charakteru k poznání zem� hispánské
jazykové, kulturní a um�lecké oblasti

10

�eský jazyk a literatura
U�ební praxe
Anglický jazyk

CestováníT1B2 - roz�i�uje si slovní zásobu v oblasti sloves, tato
slovesa �asuje a pou�ívá ve v�tách
- je schopen formulovat, co d�lal v uplynulých
dnech i v minulosti
- vyjád�í, jak se mu líbilo, to co pro�il
- vypráví o svých cestách
- rozpozná význam obecných sd�lení a hlá�ení
- p�elo�í text a pou�ívá slovníky i elektronické
- sd�lí obsah, hlavní my�lenky �i informace
vyslechnuté nebo p�e�tené
- vypráví jednoduché p�íb�hy, zá�itky a pocity
- vym��uje si informace, které jsou b��né p�i
neformálních hovorech
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b��ných
p�edvídatelných situacích
- p�eformuluje a objasní pronesené sd�lení a
zprost�edkuje informaci dal�ím lidem
- zapojí se do debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu
- po�ádá o up�esn�ní nebo zopakování sd�lené
informace, pokud nezachytí p�esn� význam sd�lení
- vyjad�uje se písemn� i ústn� k témat�m osobního
�ivota a k témat�m z oblasti zam��ení studijního
oboru
- prokazuje faktické znalosti p�edev�ím o kulturních
zemí �pan�lska a Latinské Ameriky
- rozumí p�im��eným souvislým projev�m a
diskusím rodilých mluv�ích proná�eným ve
stnadardním hovorovém tempu
- odhaduje význam neznámých výraz� podle
kontextu a zp�sobu tvo�ení
- zapojí se do hovoru bez p�ípravy

- znát mo�nosti svého dal�ího vzd�lávání,
zejména v oboru a povolání
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje

10

- nutnost celo�ivotního u�ení,
,- kultura
,- �e�ení konflikt�

Celkem za blok B2 denní10distan�ní 10

3Celkem za ro�ník dennídistan�ní 20 20

Celkem za p�edm�t �pan�lský jazyk/druhý dennídistan�ní 60 60



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 130Technologie Forma: Kombinovaná

Preambule:

P�edm�t Technologie má poskytnout �ák�m znalosti a pot�ebné dovednosti týkající se základních technologických p�íprav pokrm� a nápoj� ve výrobních
st�ediscích a následn� jejich odbyt p�i r�zných spole�enských akcích. Poskytuje základní poznatky, týkající se technického vybavení výrobního úseku.
Nedílnou sou�ástí okruhu je uplat�ování zásad bezpe�nosti a hygieny práce v gastronomickém provozu, dodr�ování hygienických p�edpis� pro práci s
potravinami a prevenci alimentárních nákaz. �áci jsou vedeni k odpov�dnému vztahu k majetku, k bezpe�nému a �etrnému zacházení se za�ízením
provozoven.

Obecné cíle:

P�edm�t Technologie se vyu�uje ve druhém a� �tvrtém ro�níku vzd�lávání. Druhý ro�ník je zam��en na vybavení výrobního st�ediska, jeho �len�ní,
skladování potravin, p�edb��nou p�ípravu surovin a tepelné úpravy. Dále je pozornost zam��ena na p�ípravu polévek, omá�ek, p�íloh a bezmasých
pokrm�. Dále se �áci seznamují s p�ípravou pokrm� z jate�ných mas, dr�be�e, zv��iny, ryb, vnit�ností, mletých mas a pokrm� na objednávku. Následn�
navazuje p�íprava studených pokrm�, mou�ník�, dietních pokrm�, diferencované stravy a pokrm� zahrani�ních kuchyní.  U�ivo tohoto p�edm�tu vychází
z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze vzd�lávací oblasti - Výroba a odbyt v gastronomii. Výsledky vzd�lávání v p�edm�tu Technologie
nebyly odvozeny pouze z této vzd�lávací oblasti, ale také z klí�ových a odborných kompetencí a profilu absolventa, který je stanoven p�íslu�ným RVP a
tímto �VP. P�edm�t úzce souvisí p�edev�ím s p�edm�tem Potraviny a vý�iva, Stolni�ení a Odborný výcvik.

V oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí sm��uje výuka k tomu, aby �áci:
- m�li p�edstavu o zvoleném oboru
- uplat�ovali pravidla spole�enského chování
- zvládali �e�ení v r�zných komunikativních a interpersonálních situacích
- orientovali se v organizaci výrobních, odbytových a hotelových provozech
- oprostili se od p�edsudk� a jimi motivovaného jednání, uv�domovali si vlastní identitu a ctili identitu jiných skupin lidí a jednotlivc�
- byli kriti�tí a ochotní tvo�it si vlastní úsudek, zalo�ený na nezbytných znalostech a praktických dovednostech
- formovali sv�j �eb�í�ek hodnot v souladu se základními principy demokracie
- vá�ili si demokracie a svobody a usilovali o její zachování
- jednali v souladu s humanitou a vlastenectvím

U�ivo p�edm�tu Technologie se sna�íme �ák�m p�edat zajímavou formou, která je stimuluje a vede k rozvoji klí�ových a odborných kompetencí. D�raz
není p�i výuce kladen pouze na p�edání fakt� a dat, ale sna�íme se �áky aktivizovat r�znými formami a metodami výuky. Sou�ástí vzd�lávání je nejen
teoretické osvojení v�domostí a dovedností, ale i metod vedoucích k získávání dal�ích poznatk� v celo�ivotním vzd�lávání. �ák�m p�i výuce
prezentujeme nové trendy v gastronomii a seznamujeme je s r�znými technikami u�ení, pomáháme jim vytvo�it si vlastní studijní re�im. Strategie výuky
Technologie je zalo�ena na metodách, které sm��ují k �ízení �innosti aktivního �áka. Základními metodami je pravidelná práce �ák� s verbálními
(u�ebnice, skripta, odborné �lánky, �asopisy a publikace), ikonickými (obrazový materiál, schémata, apod.) a kombinovanými (film) texty a komunikace.
�áci se u�í také vyhodnocovat informace (t�íd�ní, výb�r, posuzování).  Ve výuce se dále pou�ívá kooperativní u�ení, aplikují se r�zné stimula�ní a
diskusní metody. Výuka je spojena se zku�enostmi �ák� z jejich b��ného �ivota a odborného výcviku, kde si �áci získané teoretické znalosti ov��í v praxi.
V�echny ostatní metody mají vedlej�í, pomocný charakter. �áci jsou b�hem výuky vedeni k hodnocení ostatních a k sebehodnocení.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

Hodnocení �ák� v p�edm�tu Technologie vychází z kritérií, která jsou stanovena v platném �kolním �ádu. �áci se hodnotí z ústního a písemného projevu.
P�i hodnocení �ák� se nejvíce oce�uje a hodnotí:
- hloubka porozum�ní poznatk�m, schopnost je aplikovat p�i �e�ení problém�
- schopnost kritického my�lení
- dovednost práce s texty a kritický p�ístup s nimi
- samostatnost úsudku a schopnost výsti�n� formulovat my�lenky, argumentovat a diskutovat
- schopnost vyhledávat nové poznatky z oblasti p�ípravy pokrm�
- �ádné pln�ní domácích úkol�
�áci se specifickými poruchami u�ení jsou rovn�� hodnoceni dle kritérií stanovených v platném �kolním �ádu.. S ohledem na jejich individuální pot�eby
specifikované pedagogicko-psychologickou poradnou je k nim p�istupováno dle doporu�ení PPP.

Hodnocení:

P�edm�t Technologie rozvíjí hlavn� personální, sociální a ob�anské kompetence, kulturní pov�domí a odborné kompetence. �áci jsou vedeni k um�ní
vykonávat a organizovat gastronomické �innosti, �ídit stravovací provoz. U�itel motivuje �áky pracovat s u�ebnicemi, p�íru�kami, odbornou literaturou a
internetem. Získané informace z r�zných zdroj� - z text� verbálních (odborné publikace, �lánky) a ikonických (obrázk�, tabulek a graf�) nebo
kombinovaných (film) - kriticky hodnotit a vyu�ívat. �áci jsou vedeni ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat názory, postoje a jednání jiných lidí.
U�itel motivuje �áky vyjad�ovat se kultivovan� psanou i mluvenou formou, obsahov� jasn� a logicky, pou�ívat správné odborné pojmy, formulovat vlastní
argumenty a podlo�ený názor U�itel vede �áky �e�it problémy a problémové situace, k tomuto �e�ení vyhledávat prameny a pracovat s nimi. U�itel
nabádá �áky diskutovat s partnery, v diskusi p�ijímat nebo vyvracet názory partner�, p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských vztah� a p�edcházení
osobním konflikt�m. U�itel motivuje �áky nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m, k dodr�ování zákon�, respektování práva a osobnosti druhých lidí,
vystupování proti nesná�enlivosti, xenofobii a diskriminaci, p�ispívat k princip�m demokracie. �áci jsou vedeni uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si
odpov�dnost za vlastní �ivot, uznávat tradice a hodnoty svého národa.

Jednotlivé p�evá�n� rozvíjené kompetence:
Kompetence k u�ení - u�itel vede �áky k pozitivnímu vztahu k u�ení a vzd�lávání, motivuje �áky vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní zdroje v�etn�
zku�eností svých i jiných lidí. U�itel nabádá �áky uplat�ovat r�zné metody práce s textem, um�t efektivn� vyhledávat a zpracovávat informace, s
porozum�ním poslouchat mluvené projevy (výklad, p�edná�ku, proslov), po�izovat si poznámky
Kompetence k �e�ení problém� - u�itel motivuje �áky porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro problému, získat informace pot�ebné k �e�ení problému,
navrhnout zp�sob �e�ení a zd�vodnit jej. U�itel vede �áky k um�ní vyhodnotit a ov��it správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky vyhodnotit.
U�itel motivuje �áky volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní jednotlivých aktivit, vyu�ívat
zku�eností a v�domostí nabytých d�íve, spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi (týmové �e�ení).
Komunikativní kompetence - �áci jsou zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i odborná témata, dodr�ovat
jazykové i stylistické normy i odbornou terminologii. U�itel vede �áky k dovednosti dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro pracovní uplatn�ní dle
pot�eb a charakteru p�íslu�né odborné kvalifikace (porozum�t b��né odborné terminologii a pracovním pokyn�m v písemné i ústní form�). �áci jsou
motivování reáln� posuzovat své fyzické i du�evní mo�nosti, odhadovat d�sledky svého jednání a chování v r�zných situacích, pracovat v týmu a podílet
se na realizaci spole�ných pracovních a jiných �inností.
Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí - jsou postupn� rozvíjeny v rámci celé výuky. U�itel motivuje �áky chápat význam �ivotního prost�edí pro
�lov�ka a jednat v duchu udr�itelného rozvoje.

Odborné kompetence
Kompetence dbát na bezpe�nost práce a ochranu zdraví p�i práci - v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci jsou �ák�m v�t�povány základní
bezpe�nostní pravidla a zásady, vyplývající z aktuálních právních p�edpis� a z po�adavk� jednotlivých provoz�. �áci jsou konfrontováni s reálnými
p�íklady z praxe, na kterých se jim u�itel pokou�í názorn� vysv�tlit d�le�itost pé�e o zdraví své ale i svých spolupracovník� a dal�ích osob. �ák�m jsou
rovn�� prezentovány základní dokumenty BOZP, aby m�ly p�edstavu o náro�nosti jejich evidence. U�itel �áky seznamuje i se systémem pé�e o zdraví
pracujících a se zásadami poskytování první pomoci. P�i výuce mají �áci mo�nost i praktického nácviku základních dovedností v oblasti BOZP.
Kompetence jednat ekonomicky a v souladu se strategií udr�itelného rozvoje - �áci se p�i �e�ení p�ípadových studií pod dohledem vyu�ujícího u�í
nakládat s materiály energiemi odpady vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na �ivotní prost�edí

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:

2018_Ko_S_GA_Te_2



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 130Technologie Forma: Kombinovaná
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na �ivotní prost�edí.
Kompetence ovládat technologii p�ípravy pokrm� - ve spolupráci s odborným výcvikem �áci vyu�ívají poznatky o vhodných surovinách pro p�ípravu
pokrm� �eské kuchyn�, typických pokrm� zahrani�ních kuchyní a pokrm� racionální vý�ivy. �áci se p�i rozboru hygienických právních p�edpis� u�í klást
d�raz na uplat�ování po�adavk� na kvalitu pokrm�, expedici a jejich uchování v souladu s normami. P�i pln�ní zadaných úkol� a jejich následné
prezentace u�itel vede �áky ke schopnosti orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a jejich gastronomické vyu�itelnosti. Na p�íkladech z praxe u�itel
demonstruje bezpe�né pou�ívání a udr�ování technických a technologických za�ízení v gastronomickém provozu, a to v�e v souladu s dodr�ováním
kritických kontrolních bod� HACCP.

Technologie napl�uje ve svém pojetí p�edev�ím pr��ezová téma Ob�an v demokratické spole�nosti, �lov�k a �ivotní prost�edí, �lov�k a sv�t práce,
Informa�ní a komunika�ní technologie.
Ob�an v demokratické spole�nosti - u�itel motivuje �áky k v�domí svoji odpov�dnost za volné a ve�ejné statky a slu�by, neplýtvat s nimi a chránit je. �áci
jsou vedeni k dovednosti jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní �e�ení
�lov�k a �ivotní prost�edí - �áci jsou vedeni k osvojení zásady zdravého �ivotního stylu a v�domí odpov�dnosti za zdraví své i ostatních
�lov�k a sv�t práce - �áci by se m�li um�t orientovat v profesních p�íle�itostech v rámci výroby a vytvá�et si o nich základní p�edstavu
Informa�ní a komunika�ní technologie - po�íta�ová technika je vyu�ívána individuáln�, zejména p�i vyhledávání nových zdroj� a pot�ebných informací k
sestavování restaura�ních nabídek - texty, obrázky apod. U�itel vede �áky p�i výuce k práci s informacemi a komunika�ními technologiemi z oblasti
gastronomie.

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:

2018_Ko_S_GA_Te_2
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy
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Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci,
hygiena práce, po�ární prevence
Obecné poznatky o hygien�. �kodliviny v
po�ivatinách.
Hygiena ob�hu a zpracování potravin.
�ízení bezpe�nosti práce v podmínkách
organizace a na pracovi�ti.
Pracovn�právní problematika BOZP.
Bezpe�nost technických za�ízení.

1Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, hygiena
práce, po�ární prevence.

T1B1 Vysv�tlí základní úkoly a povinnosti organizace p�i
zaji�	ování BOZP.
Zd�vodní úlohu státního odborného dozoru nad
bezpe�ností práce.
Dodr�uje ustanovení týkající se bezpe�nosti a
ochrany zdraví p�i práci a po�ární prevence.
Uvede základní bezpe�nostní po�adavky p�i práci
se stroji a za�ízeními na pracovi�ti.
Uvede p�íklady bezpe�nostních rizik, nej�ast�j�í
p�í�iny úrazu a jejich prevence.
Uvede povinnosti pracovníka i zam�stnavatele v
p�ípad� pracovního úrazu.

- znát a dodr�ovat základní právní p�edpisy
týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci
a po�ární prevence
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- být vybaven v�domostmi o zásadách
poskytování první pomoci p�i náhlém onemocn�ní
nebo úrazu a dokázat první pomoc sám sob�
poskytnout

3- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- pracovní pom�r
,- práva a povinnosti zam�stnance a zam�stnavatele
,- zákoník práce

Hygienické po�adavky na provoz
spole�ného stravování.
Hygienické p�edpisy v gastronomii.
Kritické body HACCP.
Ozna�ování potravin a potraviná�ských
výrobk�.
Zdravotní rizika z potravy, alimentární
nákazy a toxické kontaminity.
Práce s odbornou literaturou, recepturami,
p�edpisy.
P�edpisy na ochranu �ivotního prost�ední v
provozu.

1Hygienické po�adavky na provoz spole�ného
stravování.Hygienické p�edpisy v gastronomii.

T2 Uplat�uje po�adavky na hygienu v gastronomii.
Je seznámen s programem HACCP, jako
v�eobecn� ú�inným programem pro bezpe�nost a
hygienu potravin. Uvede, jak p�edcházet nákazám a
otravám z potravin. Vysv�tlí význam ozna�ení
potravin.

- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�
,- chápat bezpe�nost práce jako nedílnou sou�ást
pé�e o zdraví své i spolupracovník� (i dal�ích
osob vyskytujících se na pracovi�tích, nap�.
klient�, zákazník�, náv�t�vník�) i jako sou�ást
�ízení jakosti a jednu z podmínek získání �i
udr�ení certifikátu jakosti podle p�íslu�ných norem
,- znát systém pé�e o zdraví pracujících (v�etn�
preventivní pé�e, um�t uplat�ovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky
vzniklé úrazem nebo po�kozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti

3- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- práva a povinnosti zam�stnance a zam�stnavatele
,- znalosti o ekologické p�izp�sobivosti
,- vliv prost�edí na lidské zdraví

Vý�iva a stravování
Metabolismus �ivin
Zásady zdravé vý�ivy
Zp�soby stravování, alternativní sm�ry ve
vý�iv�, nové trendy.

1Vý�iva a stravování.T3 Disponuje poznatky z anatomie a fyziologie trávicí
soustavy.
Charakterizuje metabolismus p�em�ny látek a
energií v lidském organismu.

- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�

3- vliv prost�edí na lidské zdraví
,- prevence negativních jev�
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Kvalita, vý�ivová hodnota a technologická
vyu�itelnost potravin.

�Po�ivatiny
Rozd�lení, význam
potraviny rostlinného a  �ivo�i�ného
p�vodu.
Pochutiny a ostatní potraviná�ské zbo�í.

2Kvalita, vý�ivová hodnota a technologická
vyu�itelnost potravin.Po�ivatiny.

T4B1 Posoudí slo�ení, jakost, biologickou a energetickou
hodnotu a nejvhodn�j�í zp�sob technologického
zpracování potravin.
Uvede p�íklady zm�n nutri�ního chování a vysv�tlí
jejich rizika.
Rozli�uje potraviny podle p�vodu
Charakterizuje potraviny rostlinného a �ivo�i�ného
p�vodu.

- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami

3- principy udr�itelnosti rozvoje

Celkem za blok B1 denní12distan�ní 5

Výroba pokrm�, základní technologické
úpravy, technologické postupy p�ípravy

��pokrm�.
Vývoj a význam technologie p�ípravy
pokrm�.
Uchovávání pokrm�, úprava p�ed výdejem.

2Výroba pokrm�, základní technologické úpravy,
technologické postupy p�ípravy pokrm�.

T1B2 Pracuje s vý�ivovými a technologickými normami, s
hygienickými p�edpisy.
Je p�ipraven pracovat s novými technologickými
postupy a za�ízeními.

- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami

4- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
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P�edb��ná úprava surovin
P�edb��ná p�íprava a základní kuchy�ské

��zpracování
Zelenina
Brambory
Ovoce
Obiloviny
Lu�t�niny
Vejce
Mléko
Mlé�né výrobky

2P�edb��ná úprava surovin.P�edb��ná p�íprava a
základní kuchy�ské zpracování.

T2B2 Orientuje se ve zp�sobech p�edb��ných úprav a
p�edb��né p�ípravy potravin. Uvede jednotlivé
zp�soby �i�t�ní surovin.

- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- dodr�ovat stanovené normy (standardy) a
p�edpisy související se systémem �ízení jakosti
zavedeným na pracovi�ti
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- znát význam, ú�el a u�ite�nost vykonávané
práce, její finan�ní, pop�. spole�enské ohodnocení
,- zva�ovat p�i plánování a posuzování ur�ité
�innosti (v pracovní procesu i v b��ném �ivot�)
mo�né náklady, výnosy a zisk, vliv na �ivotní
prost�edí, sociální dopady
,- efektivn� hospoda�it s finan�ními prost�edky
,- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
�ivotní prost�edí
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

3- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, ekosystém� a biosféry
z r�zných hledisek rozvoje lidské populace
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
,- principy udr�itelnosti rozvoje

Základní technologické úpravy.
Va�ení, du�ení, pe�ení a sma�ení.
Dohotovování pokrm�.
Moderní technologická za�ízení a pracovní
postupy.

2Základní technologické úpravy.T3 Definuje tepelné úpravy
Vysv�tlí rozdíly mezi jednotlivými úpravami.
Popí�e zp�soby úprav.
Charakterizuje jednotlivé úpravy a uvede p�íklady.

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

4- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje

Celkem za blok B2 denní11distan�ní 6
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���P�íprava a pou�ití p�íkrm� a p�íloh
P�ílohy k hlavním pokrm�m, význam,
zásady racionální vý�ivy.
Základní technologie p�ípravy.

2P�íprava a pou�ití p�íkrm� a p�íloh.T1B3 Uvede rozd�lení p�ílohy podle potravin.
Popí�e a charakterizuje p�ílohy.
Popí�e jednotlivé zpracování p�íloh.
Uvede p�íklady p�íloh podle surovin.

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- sestavovat jídelní lístky a menu podle
gastronomických pravidel, a dal�ích hledisek
,- sestavovat kalkulace výrobk� a slu�eb
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

3- principy udr�itelnosti rozvoje
,- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
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���P�íprava bezmasých pokrm�
Základní technologie a p�ípravy pokrm� z
jednotlivých druh� potravin.

2P�íprava bezmasých pokrm�.T2B3 Popí�e a charakterizuje bezmasé pokrmy.
Uvede rozd�lení bezmasých pokrm�.

- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- osvojit si zásady a návyky bezpe�né a zdraví
neohro�ující pracovní �innosti v�etn� zásad
ochrany zdraví p�i práci u za�ízení se
zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznat mo�nost nebezpe�í úrazu nebo
ohro�ení zdraví a být schopen zajistit odstran�ní
závad a mo�ných rizik
,- dbát na zabezpe�ování parametr� (standard�)
kvality proces�, výrobk� nebo slu�eb,
zohled�ovat po�adavky klienta (zákazníka,
ob�ana)
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

3- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, ekosystém� a biosféry
z r�zných hledisek rozvoje lidské populace
,- charakteristické znaky práce
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�P�íprava polévek
Význam, druhy.
P�íprava jednotlivých vývar�,  polévky
hn�dé, bílé, zvlá�tní - technologie p�ípravy.

2P�íprava polévek.T3B3 Charakterizuje druhy polévek. Uvede základní druhy
vývar�.
Uvede základní rozd�lení polévek. Vysv�tluje pojmy
zavá�ka a vlo�ka a zná její p�ípravu.
Uvede základní recepty polévek. Zvolí vhodné
dopl�ky a podávání polévek.

- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

3- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje



Hodin

65-41-L/01 GastronomieTechnologieP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

�P�íprava omá�ek
Význam, druhy, slo�ení.
Základní technologie p�ípravy b��ných
pokrm�.

2P�íprava omá�ek.T4B3 Rozli�uje a charakterizuje jednotlivé druhy omá�ek.
Uvede základní rozd�lení omá�ek, p�íklady
omá�ek,  recepty v�ech základních omá�ek. Ovládá
jednotlivé postupy omá�ek. Zvolí vhodné dopl�ky a
p�ílohy.

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat

4- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje

Celkem za blok B3 denní13distan�ní 8



Hodin

65-41-L/01 GastronomieTechnologieP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Maso jate�ních zví�at, p�íprava výrobk� z
�masa

Hov�zí maso, technologické rozd�lení,
pou�ití p�i p�íprav�   pokrm�.
Telecí maso, technologické rozd�lení,
pou�ití k p�íprav� pokrm�.
Vep�ové maso technologické úprava.
Skopové maso,  rozd�lení, pou�ití k
p�íprav� pokrm�.
Pokrmy z jehn�te, k�zlete.
Pokrmy z ko�ského masa.
P�íprava domácího králíka
Pokrmy z mletých mas, základní úpravy.

2Maso jate�ních zví�at, p�íprava výrobk� z masa.T1B4 Charakterizuje a rozd�lí  jednotlivé druhy jate�ního
masa. Uvede jednotlivé technologické postupy
podle tepelných úprav. Zvolí vhodné p�ílohy a
dopl�ky.

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�

4- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje



Hodin

65-41-L/01 GastronomieTechnologieP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

P�íprava sladkovodních a mo�ských ryb a
�korý��

Pr�b��ná p�íprava, základní technologie.
Jednoduché pokrmy, jejich p�íprava.

2P�íprava sladkovodních a mo�ských ryb a korý��.T2B4 Charakterizuje a rozd�lí ryby. Uvede jednotlivé
technologické postupy podle tepelných úprav. Zvolí
vhodné p�ílohy a dopl�ky.

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�
,- mít odpov�dný postoj k vlastní profesní karié�e,
být p�ipraveni p�izp�sobovat se m�nícím
pracovním podmínkám a celo�ivotn� se vzd�lávat
,- mít p�ehled o mo�nostech uplatn�ní na trhu
práce v daném oboru, po�adavcích na výkon
odborné kvalifikace a o základních
pracovn�-právních vztazích
,- mít p�ehled o zdrojích informací a
poradenských slu�bách týkajících se vzd�lávání a
trhu práce
,- jednat aktivn� p�i hledání zam�stnání, vhodn�
komunikovat s potenciálními zam�stnavateli,
prezentovat sebe i svoji odbornost
,- rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít
p�edstavu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání

3- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje



Hodin
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Dr�be�
P�edb��ná p�íprava dr�be�e.
Základní technologie p�ípravy.
Pokrmy z jednotlivých druh�.

2Dr�be�.T3B4 Charakterizuje a rozd�lí dr�be�. Uvede jednotlivé
technologické postupy podle tepelných úprav. Zvolí
vhodné p�ílohy a dopl�ky.

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí
,- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu

3- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje



Hodin

65-41-L/01 GastronomieTechnologieP�edm�t: Obor:Ro�ník: 2 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

���Zv��ina
P�edb��ná p�íprava zv��iny,
základní technologie p�ípravy pokrm� ze
zv��iny srstnaté.

2Zv��ina.T4B4 Charakterizuje a rozd�lí zv��inu. Uvede jednotlivé
technologické postupy podle tepelných úprav. Zvolí
vhodné p�ílohy a dopl�ky.

- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�

3- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje

Celkem za blok B4 denní13distan�ní 8
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Technologické postupy p�ípravy pokrm� z
vnit�ností
Z jate�ních zví�at, dr�be�e, zv��iny, ryb.

1Technologické postupy p�ípravy pokrm� z
vnit�ností.

T1B5 Popí�e a charakterizuje pokrmy z vnit�ností podle
úprav.
Uvede p�íklady pokrm�.

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�

3- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy
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Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Technologické postupy p�ípravy pokrm� z
mletých mas
Zp�soby mletí, sekání, �krábání masa,
hygienické normy p�i p�íprav� pokrm�
Pokrmy z jednoho druhu a sm�sí mletých
mas.

2Technologické postupy p�ípravy pokrm� z
mletých mas.

T2B5 Popí�e a charakterizuje mleté pokrmy.
Uvede p�íklady pokrm� podle jednotlivých úprav.
Zvolí vhodné p�ílohy

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�

3- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje
,- charakteristické znaky práce

Celkem za blok B5 denní6distan�ní 3

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 55 30
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata
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�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

�P�íprava pokrm� na objednávku
Základní technologické postupy p�ípravy,
dokon�ování úprav, zp�sob podávání.
Vlastní p�íprava pokrm� na objednávku z
jate�ních mas, drob�, ryb, dr�be�e, zv��iny.
P�íprava pokrm� ve zvlá�tních podmínkách
Zá�itková gastronomie.

2P�íprava pokrm� na objednávku.T1B1 Vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé technologické
postupy podle druhu masa  a tepelných úprav. Zvolí
p�ílohy a dopl�ky

- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- chápat kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�
,- sestavovat jídelní lístky a menu podle
gastronomických pravidel, a dal�ích hledisek

3- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- charakteristické znaky práce: spole�enská presti�
,- principy udr�itelnosti rozvoje



Hodin

65-41-L/01 GastronomieTechnologieP�edm�t: Obor:Ro�ník: 3 II. �I. �

Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

��P�íprava pokrm� studené kuchyn�
P�íprava slo�itých salát� - technologické a
vý�ivové zásady.
Pln�ná a oblo�ená vejce
P�íprava pokrm� v aspiku, zdobení (úprava
mas, ryb)
Pln�né ryby, galantiny, pa�tiky, masité p�ny
Pou�ití studených mas, ryb, dr�be�e a
zv��iny k p�íprav� studených pokrm�.
P�íprava mís, zásady zdobení - pou�ití
Pracovní �innosti v cateringových
spole�nostech.

2P�íprava pokrm� studené kuchyn�.T2B1 Vyjmenuje vhodné suroviny pro p�ípravu výrobk�
studené kuchyn�.
Popí�e a charakterizuje jednotlivé výrobky studené
kuchyn�.
Vysv�tlí zásady p�i zdobení a zvolí vhodné
kombinace surovin.

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�

3- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje

Celkem za blok B1 denní6distan�ní 4
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

P�íprava základních t�st a jednoduchých
mou�ník�
Charakteristika jednotlivých druh� t�st.
Základní potraviny k výrob� t�st jejich
vlastnosti, vzhledem k technologickému
zpracování; mechanické zm�ny.
Zp�soby výroby a zpracování t�st; výrobní
postupy jednotlivých druh�  t�st, jejich
pou�ití.

2P�íprava základních t�st a jednoduchých
mou�ník�.

T1B2 Vyjmenuje a charakterizuje  druhy t�st uvede
p�íklady mou�ník� a sladkých jídel, cukrá�ských
výrobk� v�etn�  zmrzlin.

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�

3- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje

Celkem za blok B2 denní3distan�ní 2
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Blok Téma
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Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo
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�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Pokrmy národní kuchyn�
Typické pokrmy cizích kuchyní.
P�íprava  pokrm� cizích kuchyní
Charakteristika,technologické zásady pro
p�ípravu pokrm� cizích  kuchyní.
Zvlá�tnosti p�i p�íprav� základních pokrm�
kuchyn� francouzské,  anglické, italské a
ostatních národ�.
Stravovací zvyklosti p�íslu�ník� r�zných
etnických spole�enství

4Pokrmy národní kuchyn�.Typické pokrmy cizích
kuchyní.P�íprava  pokrm� cizích kuchyní.

T1B3 P�ipraví typické pokrmy národní, regionální a cizích
kuchyní.
Charakterizuje jednotlivé cizí kuchyn�.
Uvede nejznám�j�í pokrmy, nejpou�ívan�j�í
potraviny  jednotlivých kuchyní.
Sestaví nabídku pokrm� pro p�íslu�níky r�zných
etnik podle jejich tradic a nábo�enských zvyklostí.

- jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn�
nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu
,- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu

6- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny

Celkem za blok B3 denní6distan�ní 4

3Celkem za ro�ník dennídistan�ní 15 10
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

P�íprava speciálních mou�ník�, pou�ití
zmrzlin
Technologické zásady p�i výrob�
mou�ník�, rozd�lení
Cukrá�ská výroba, druhy výrobk�, základní
technologické  názvosloví.
Mou�níky na objednávku, omelety, nákypy,
pudinky, studené krémy.
Zmrzliny - druhy, slo�ení, základní výrobní
postupy.
Pou�ití zmrzlin - poháry.

1P�íprava speciálních mou�ník�, pou�ití zmrzlin.T1B1 Vyjmenuje a popí�e  cukrá�ské výrobky, mou�níky
na objednávku.
Uvede technologické .  postupy. Vyjmenuje druhy
zmrzlin, popí�e pou�ití a charakterizuje druhy
pohár�.

- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

1- principy udr�itelnosti rozvoje
,- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky

Celkem za blok B1 denní1distan�ní 1
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Blok Téma
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�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

Specifika vý�ivy ur�itých skupin lidí
Zm�ny nutri�ního chování
Lé�ebná vý�iva - dietní pokrmy
Zásady dietního stravování
Po�adavky na po�ivatiny v dietním
stravování.
Rozd�lení diet a jejich charakteristika.
P�íklady sestavování dietních jídelních
lístk�.

2Dietní pokrmy.Zásady dietního stravování.T1B2 P�ipraví pokrmy pro dietní stravování.
Vysv�tlí pro� je správná vý�iva d�le�itou sou�ástí
zdraví a �ivotního stylu.
Uvede p�íklady zm�n nutri�ního chování a vysv�tlí
jejich rizika
Vyu�ívá poznatk� o racionální, lé�ebné a
alternativní vý�iv� a respektuje je.
Charakterizuje zásady p�ípravy dietních pokrm�
podle r�zných typ� diet..
Uvede rozd�lení diety.
Navrhne a sestaví p�íklady dietních lístk�.

- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

2- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
,- principy udr�itelnosti rozvoje

Celkem za blok B2 denní2distan�ní 2
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Teplé a studené nápoje
Zásady výroby teplých a studených nápoj�,
význam.
Povzbuzující pochutiny k výrob� nápoj�,
druhy, pou�ití.
P�íprava základních druh� teplých nápoj�.
P�íprava základních druh� studených
nápoj�.

2Teplé a studené nápoje.T1B3 Vyjmenuje studené a teplé nápoje.
Uvede druhy pochutin k výrob� nápoj�.
Popí�e p�ípravu nápoj�

- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- sestavovat jídelní lístky a menu podle
gastronomických pravidel, a dal�ích hledisek
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve

2- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje
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Dist.

Denní

���P�íprava speciálních pokrm�
P�íprava polévek - zvlá�tní druhy
speciálních vývar�.
Bílé polévky - zvlá�tní, národní polévky,
úpravy na objednávku.
P�íprava omá�ek -zvlá�tních  teplých a
studených omá�ek jejich pou�ití.
Máslové sm�si, druhy, pou�ití.
P�íprava studených a teplých p�edkrm�,
jemná ragú, salmi,
salpikony,  pa�ti�ky, krokety
Zvlá�tní p�íprava teplých p�edkrm� z ryb,
zelenin, vajec, sýr� -  kombinace.
Spaciální úpravy jate�ních mas, ryb,
dr�be�e a zv��iny, vhodné  p�ílohy a
dopl�ky.

1P�íprava speciálních pokrm�.T2B3 Vyjmenuje a charakterizuje speciální- zvlá�tní
polévky.
Vyjmenuje a popí�e slo�ité omá�ky.
Vyjmenuje a charakterizuje masové sm�si, uvede
druhy a jednotlivé technologické postupy.
Uvede druhy studených i teplých p�edkrm�.
Zvolí vhodné dopl�ky ke speciální úprav� jate�ních
mas, ryb, dr�be�e a zv��iny.

- p�ipravovat pokrmy �eské kuchyn�, typické
pokrmy zahrani�ních kuchyní a pokrmy racionální
vý�ivy
,- uplat�ovat po�adavky na kvalitu pokrm� a
expedovali a uchovávali je souladu s normami
,- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�
,- sestavovat jídelní lístky a menu podle
gastronomických pravidel, a dal�ích hledisek
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�

1- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovní prost�edky
,- principy udr�itelnosti rozvoje
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Sklady
Sortiment potravin a nápoj�, skladování.
Vybavení sklad�.
Vybavení výrobního st�ediska.
Organizace práce ve výrobním st�edisku a
ve skladu.

1SkladyT3B3 Zná druhy, vyu�ití, vlastnosti a zp�soby uchování
potravin, polotovar� i hotových výrobk�.
Organizuje �innosti pracovního týmu a provozu
výrobního st�ediska.

- pracovat s osobním po�íta�em a dal�ími
prost�edky informa�ních  a komunika�ních
technologií
,- pracovat s b��ným základním a aplika�ním
programovým vybavením
,- u�it se pou�ívat nové aplikace
,- komunikovat elektronickou po�tou a vyu�ívat
dal�í prost�edky online a off-line komunikace
,- získávat informace z otev�ených zdroj�,
zejména pak s vyu�itím celosv�tové sít� internet
,- pracovat s informacemi z r�zných zdroj�
nesenými na r�zných zdrojích (ti�t�ných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s vyu�itím
prost�edk� informa�ních a komunika�ních
technologií
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- orientovat se v obchodn�-podnikatelských
aktivitách a ekonomicko-právním zabezpe�ení
provozu ve stravovacích za�ízeních
,- vést provozní administrativu, evidenci o pohybu
majetku, surovin, výrobk� a slu�eb s vyu�itím PC
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.

1- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovi�t�
,- ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, ekosystém� a biosféry
z r�zných hledisek rozvoje lidské populace
,- vliv prost�edí na lidské zdraví
,- prevence negativních jev�
,- informa�ní a komunika�ní technologie
,- odpov�dnost

Celkem za blok B3 denní4distan�ní 4
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Nové trendy v gastronomii 1Nové trendy v gastronomii.T1B4 Vyu�ívá nová technologická za�ízení a moderní
postupy, vyhledává pot�ebné informace.
Je p�ipraven pracovat s novými technologickými
postupy a za�ízeními.

- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)

1- klimatické zm�ny
,- principy udr�itelnosti rozvoje
,- informa�ní a komunika�ní technologie
,- komunikace
,- spole�nost - jednotlivec a spole�enské skupiny
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�Zásady organizace ve výrobním st�edisku
Organizace výrobního st�ediska, jeho
rozd�lení, hlavní cíl a úkoly,  spolupráce s
ostatními st�edisky.
Funkce pracovník�, jejich pracovní nápl�.
Výrobní plán, organizace pracovního dne.
Sledování výsledk� hospoda�ení, kontrola,
hodnocení výroby.

1Zásady organizace ve výrobním st�edisku.T2B4 Popí�e výrobní st�edisko.
Uvede organizaci, spolupráci ve výrobním st�edisku.
Navrhne funkce pracovník�, pracovní nápl�, výrobní
plán, organizaci dne, kontrolu a hodnocení výroby.

- sestavovat jídelní lístky a menu podle
gastronomických pravidel, a dal�ích hledisek
,- organizovat a koordinovat �innosti pracovních
tým� ve výrob� a v odbytu
,- organiza�n� zaji�	ovat p�ípravu, pr�b�h a
ukon�ení gastronomických akcí
,- organizovat a smluvn� zaji�	ovat zásobovací a
odbytovou �innost.
,- vyhledávat zdroje a informace o podnikání v
jednotlivých zemích EU (nap�. hospodá�ské
komory, profesní sdru�ení, svazy)
,- orientovat se v obchodn�-podnikatelských
aktivitách a ekonomicko-právním zabezpe�ení
provozu ve stravovacích za�ízeních
,- získávat, vyhodnocovat a efektivn� vyu�ívat
ekonomické informace k �ízení provozních úsek�
,- vyu�ívat marketingové nástroje k prezentaci
provozovny, k nabídce slu�eb a výrobk�
,- orientovat se v moderních formách prodeje v
gastronomii
,- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- sestavovat operativní a dlouhodob�j�í plány
,- sestavovat kalkulace výrobk� a slu�eb
,- zaji�	ovat základní operace personálního
charakteru
,- vést provozní administrativu, evidenci o pohybu
majetku, surovin, výrobk� a slu�eb s vyu�itím PC

1- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovi�t�
,- charakteristické znaky práce: mo�nosti kariéry
,- osobnost a její rozvoj
,- �e�ení konflikt�
,- odpov�dnost
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Konvenience. 1Konvenience.T3B4 Charakterizuje a popí�e jednotlivé druhy polotovar�.
Uvede význam gastronomii

- orientovat se v sortimentu potravin a nápoj� a
jejich gastronomické vyu�itelnosti
,- bezpe�n� pou�ívat a udr�ovali technická a
technologická za�ízení v gastronomickém provozu
,- znát ú�el kritických bod� HACCP a jejich
aplikaci v provozu, dbát na dodr�ování
hygienických p�edpis�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- chápat výhody znalosti cizích jazyk� pro �ivotní
i pracovní uplatn�ní, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v
celo�ivotním u�ení
,- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- spolupracovat p�i �e�ení problém� s jinými lidmi
(týmové �e�ení)
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

1- charakteristické znaky práce
,- charakteristické znaky práce: pracovní �innosti
,- charakteristické znaky práce: pracovi�t�
,- nutnost celo�ivotního u�ení,
,- principy udr�itelnosti rozvoje
,- informa�ní a komunika�ní technologie

Celkem za blok B4 denní3distan�ní 3

4Celkem za ro�ník dennídistan�ní 10 10

Celkem za p�edm�t Technologie dennídistan�ní 80 50



Celkový po�et hodin za dobu vzd�lávání: 54Základy p�írodních v�d Forma: Kombinovaná

Preambule:

Základy p�írodních v�d (ZPV) p�edstavují exkurz do sv�ta p�írodních jev� a zákonitostí. Kladou si za cíl osvojení základních p�edstav o fungování sv�ta v
oblasti fyziky, chemie, biologie, ekologie a pochopení souvislosti s b��nými ka�dodenními procesy. D�razem na pochopení b��ných jev� rozkrývá
podstatu �ady p�írodních zákonitostí. ZPV rozvíjí analytický p�ístup �e�ení problém�, vede ke schopnosti volby vhodných informa�ních zdroj� a práci s
nimi. Cílem p�írodov�dného vzd�lávání je p�edev�ím schopnost u�ití p�írodov�dných poznatk� v ob�anském, ale i profesním �ivot�, pokládání si otázek o
okolním sv�t� a hledání k nim relevantních, na d�kazech zalo�ených odpov�dí. Pro ob�anský �ivot formuje �ádoucí postoje k �ivotnímu prost�edí.

Obecné cíle:

Základy p�írodních v�d jsou vyu�ovány ve druhém ro�níku studia. U�ivo p�edm�tu vychází z Rámcového vzd�lávacího programu, konkrétn� ze
vzd�lávací oblasti P�írodov�dné vzd�lávání (fyzikální, chemické, biologické a ekologické vzd�lávání). Navazuje na znalosti získané na základní �kole a
roz�i�uje je na st�edo�kolskou úrove� adekvátn� p�edm�tu, který není profilový.

Studium je koncipováno do �ty� úsek� - fyzika, chemie, biologie a ekologie v pom�ru zastoupení zhruba 2:2:1:1. Úsek fyziky (RVP, P�írodov�dné
vzd�lávání, varianta C s ni��ími nároky na fyzikální vzd�lávání) zahrnuje základy mechaniky, termiky, elekt�iny a magnetismu, optiky. Úsek chemie (RVP,
P�írodov�dné vzd�lávání, varianta B pro obory s ni��ími nároky) zahrnuje obecnou, anorganickou a organickou chemii, základy biochemie. Úsek biologie
pak základy biologie, ekologie a u�ivo o vztahu �lov�ka a �ivotního prost�edí.

Základy p�írodních v�d jsou vyu�ovány ve druhém ro�níku p�edev�ím distan�ní formou. �ty�i hodiny prezen�ní formy dopl�uje 50 hodin distan�ní formy.

Ve�keré u�ivo navazuje na u�ivo základní �koly a prohlubuje je. Výuka fyziky, chemie, biologie i ekologie objas�uje �ák�m podstatu p�írodov�dných
zákonitostí na základ� pochopení b��ných, �ák�m známých p�írodních a technických jev�. V�echny úseky u�iva se vzájemn� prolínají. Pochopení jedné
oblasti u�iva tak �asto bývá pot�ebným krokem pro proniknutí do dal�ích oblastí.

P�edávání informací o nových poznatcích (u�ivu) je uskute��ováno p�edev�ím distan�ní formou, která je dopl�ována u�itím prost�edk� moderních
informa�ních technologií (videa, animace, obrázky). Pro upevn�ní a za�len�ní nových poznatk� do kontextu b��ného �ivota je pou�ívána forma diskuse
mezi �áky.

Didaktické pojetí a popis metod a forem výuky preferovaných v daném p�edm�tu:

�áci jsou hodnoceni v souladu s Pravidly hodnocení výsledk� vzd�lávání �ák�. Úrove� znalostí a dovedností je zji��ována pololetním písemným testem.
P�i hodnocení je rovn�� zohled�ována pr�b��ná práce �ák� v prost�edí Moodle a úrove� kvality zpracování zadaných úkol�.

K �ák�m se specifickými vzd�lávacími pot�ebami v této oblasti je p�istupováno individuáln� a to v souladu s doporu�ením pedagogicko-psychologické
poradny.

Hodnocení:

Základy p�írodních v�d rozvíjejí �adu klí�ových kompetencí.

Kompetence k u�ení (�áci jsou vedeni k poznání spole�enských výhod vzd�lanosti, k vhodné volb� metody u�ení, k vyhledávání informací v textu nap�. v
matematických, fyzikálních a chemických tabulkách a periodické tabulce, k vedení vlastních strukturovaných a srozumitelných poznámek, k pozitivnímu
p�ijímání hodnocení výsledk� od vyu�ujících)

�áci by m�li
�-mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
�-ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it vhodný studijní re�im a podmínky
�-uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl. studijní a analytické �tení), um�t efektivn� vyhledávat a zpracovávat informace, být �tená�sky gramotný
�-s porozum�ním poslouchat mluvené projevy (nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si poznámky
�-vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
�-sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl� svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého u�ení od jiných lidí

Kompetence k �e�ení problém� (�áci jsou vedeni k uvá�livému a opodstatn�nému �e�ení problém� za pomoci získaných zku�eností a znalostí nap�íklad
pomocí fyzikálních zákon�, fyzikálních nebo chemických vzorc�, �e�ení provád�jí nejen individuáln�, ale také p�i práci v týmu nap�íklad p�i projektech)

�áci by m�li
�-porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro problému, získat informace pot�ebné k �e�ení problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�. varianty �e�ení a

zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
�-uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody my�lení (logické, matematické, empirické) a my�lenkové operace
�-volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a v�domostí

nabytých d�íve

Komunikativní kompetence (�áci jsou vedeni k pe�livosti mluveného i písemného vyjad�ování - nap�íklad u�ívání správných fyzikálních jednotek, u�ívání
správných koncovek v chemickém názvosloví a správných biologických termín�, diskuzí postupovat v u�ení kup�edu)

�áci by m�li
�-vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn� se prezentovat
�-formulovat své my�lenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn�
�-ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

Personální a sociální kompetence (�áci jsou vedeni k uvá�livosti ve stravovacích návycích a v otázkách vztahu k návykovým látkám, k p�esv�d�ování se
o pravdivosti tvrzení - nap�íklad ov��ení platnosti chemického vzorce pomocí oxida�ních �ísel)

�áci by m�li
�-reagovat adekvátn� na hodnocení svého vystupování a zp�sobu jednání ze strany jiných lidí, p�ijímat radu i kritiku
�-ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat názory, postoje a jednání jiných lidí
�-mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí
�-pracovat v týmu a podílet se na realizaci spole�ných pracovních a jiných �inností
�-p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly

Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí (�áci jsou vedeni k úct� k �ivotu - rodi�ovství, pr�b��n� je apelováno na zásady slu�ného chování)

�áci by m�li
�-jednat v souladu s morálními principy a zásadami spole�enského chování, p�ispívat k uplat�ování hodnot a demokracie
�-uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si odpov�dnost za vlastní �ivot a spoluodpov�dnost p�i zabezpe�ování ochrany �ivota a zdraví ostatních

P�ínos k realizaci klí�ových a odborných kompetencí:
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Matematické kompetence (�áci jsou vedeni k správnému a p�esnému u�ívání matematických pravidel a zápis� - u�ívání jednotek, zaznamenávání do
graf�)

�áci by m�li
�-správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
�-nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i �e�ení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat a správn� vyu�ít pro dané �e�ení
�-�íst a vytvá�et r�zné formy grafického znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
�-efektivn� aplikovat matematické postupy p�i �e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných situacích

Základy p�írodních v�d jsou t�sn� propojeny s �adou p�edm�t�, zejména pak s matematikou. �áci z ní �erpají znalosti pro základní �íselné operace,
tvorbu a �tení graf�, manipulaci se vzorci, jednotkami a jejich p�evody nebo geometrické p�edstavy. U�ívání odborné terminologie p�írodních v�d (nap�. v
biologii �lov�ka) má �asto jasnou souvislost s výukou cizích jazyk�.  Dále pak v tomto �VP je zejména blok Biochemie (bílkoviny, cukry, tuky) a blok
Termika (teplota, teplota varu) pr�pravou pro odborné p�edm�ty (Technologie p�ípravy pokrm�, Odborná praxe).

V Základech p�írodních v�d aplikujeme tato pr��ezová témata:

Ob�an v demokratické spole�nosti (�áci smyslupln� prezentují své názory nap�íklad p�i obhajob� vlastního �e�ení zadané fyzikální �i chemické úlohy,
orientují ve sv�t� sou�asné techniky v mí�e p�im��ené p�edm�tu ZPV na tomto studijním oboru)
�-komunikace
�-soudobý sv�t

�lov�k a �ivotní prost�edí (pr��ezové téma je realizováno p�edev�ím prost�ednictvím otázek dopad� �innosti �lov�ka na �ivotní prost�edí, správného
nakládání s odpady, u�ívání úsporných spot�ebi�� a ekologicky �etrných postup�, po�adavk� na bezpe�nost a hygienu práce, konkrétn� je apelováno na
témata zdroj� zne�i�t�ní ovzdu�í - doprava, domácnosti nebo pr�mysl, celosv�tová ekologická témata - globální oteplování, ozonová díra)
�-biosféra v ekosystémovém pojetí
�-znalosti o biotických a abiotických podmínkách �ivota
�-znalosti o ekologické p�izp�sobivosti
�-znalosti o vzájemných vztazích organism� a prost�edí
�-znalosti o struktu�e a funkci ekosystém�
�-znalosti o významu biodiverzity a ochrany p�írody a krajiny
�-sou�asné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy �lov�ka k prost�edí
�-klimatické zm�ny
�-ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, ekosystém� a biosféry z r�zných hledisek rozvoje lidské populace
�-vliv prost�edí na lidské zdraví
�-mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot� - nástroje právní
�-mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot� -  nástroje ekonomické
�-mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot� -  nástroje informa�ní
�-mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot� -   nástroje technické,

technologické
�-mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot� -   organiza�ní nástroje
�-prevence negativních jev�
�-principy udr�itelnosti rozvoje

�lov�k a sv�t práce (�áci jsou vedeni k pochopení pot�eby orientovat se v u�ívaných jednotkách - objemové a teplotní jednotky a jejich návaznost na
odbornou praxi, dále pak k soustavnému roz�i�ovaní znalostí o slo�ení potravin z chemického hlediska a jejich vlivu na zdraví �lov�ka a praktických
dopad� p�írodov�dných zákonitostí na jejich �ivot)
�-nutnost celo�ivotního u�ení

P�ínos k realizaci pr��ezových témat a mezip�edm�tových vztah�:

2018_Ko_S_NA,H4,CR,GA_ZPV_2
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Blok Téma

Mezip�edm�tové vztahy

Pr��ezová témata

Název tématu Výsledky vzd�lávání U�ivo

Forma: Kombinovaná
Kompetence

�.j.: SSGH-SVP-6/2018

Dist.

Denní

- Úvod do základu p�írodních v�d
- p�írodní v�dy
- základní jednotky SI, vybrané odvozené
jednotky
- násobné a díl�í jednotky
- základní fyzikální veli�iny

1

Matematika
Technologie p�ípravy pokrm� (obor Hotelnictví)

Úvod do p�írodov�dného vzd�lávání (FYZIKA)T1B1 - vyjmenuje základní jednotky SI a popí�e je
- pou�ije vybrané odvozené jednotky
- p�i�adí k základním fyzikálním veli�inám správné
jednotky
- umí pou�ívat základní násobné a díl�í jednotky

- mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání
,- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky

4

- nutnost celo�ivotního u�ení,

- pohyby p�ímo�aré, rovnom�rné po
kru�nici
- Newtonovy pohybové zákony, síly v
p�írod�, gravitace
- mechanická práce a energie
- posuvný a otá�ivý pohyb, skládání sil
- tlakové síly a tlak v tekutinách

0Mechanika (FYZIKA)T2 - rozli�í druhy pohyb� a �e�í jednoduché úlohy na
pohyb hmotného bodu
- ur�í síly, které p�sobí na t�lesa, a popí�e, jaký
druh pohybu tyto síly vyvolají
- ur�í mechanickou práci a energii p�i pohybu t�lesa
p�sobením stálé síly
- vysv�tlí na p�íkladech platnost zákona zachování
mechanické energie
- ur�í výslednici sil p�sobících na t�leso
- aplikuje Pascal�v a Archiméd�v zákon p�i �e�ení
úloh

- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i
�e�ení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat
a správn� vyu�ít pro dané �e�ení
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

4

- teplota, teplotní rozta�nost látek
- teplo a práce, p�em�ny vnit�ní energie
t�lesa
- tepelné motory
-struktura pevných látek a kapalin,
p�em�ny skupenství

0

Matematika

Termika (FYZIKA)T3 - vysv�tlí význam teplotní rozta�nosti látek v p�írod�
a v technické praxi
- vysv�tlí pojem vnit�ní energie soustavy (t�lesa) a
zp�soby její zm�ny
- popí�e principy a p�em�ny skupenství látek a
jejich význam v p�írod� a v technické praxi
- popí�e principy nejd�le�it�j�ích tepelných motor�

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky

4

- soudobý sv�t

- elektrický náboj t�lesa, elektrická síla,
elektrické pole, kapacita vodi�e
- elektrický proud v látkách, zákony
elektrického proudu, polovodi�e
- magnetické pole, magnetické pole
elektrického proudu, elektromagnetická
indukce
- vznik st�ídavého proudu, p�enos
elektrické energie st�ídavým proudem

0

Matematka

Elekt�ina a magnetismus (FYZIKA)T4 - popí�e elektrické pole z hlediska jeho p�sobení na
bodový elektrický náboj
- �e�í úlohy s elektrickými obvody s pou�itím
Ohmova zákona
- popí�e princip a pou�ití polovodi�ových sou�ástek
s p�echodem PN
- ur�í magnetickou sílu v magnetickém poli vodi�e s
proudem
- popí�e princip generování st�ídavých proud� a
jejich vyu�ití v energetice

- uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i
�e�ení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat
a správn� vyu�ít pro dané �e�ení
,- efektivn� aplikovat matematické postupy p�i
�e�ení r�zných praktických úkol� v b��ných
situacích

2

- mechanické kmitání a vln�ní
- zvukové vln�ní
- sv�tlo a jeho �í�ení
- zrcadla a �o�ky, oko
- druhy elektromagnetického zá�ení,
rentgenové zá�ení

0

Matematika

Vln�ní a optika (FYZIKA)T5 - rozli�í základní druhy mechanického vln�ní a
popí�e jejich �í�ení
- charakterizuje základní vlastnosti zvuku
- chápe negativní vliv hluku a zná zp�soby ochrany
sluchu
- charakterizuje sv�tlo jeho vlnovou délkou a
rychlostí v r�zných prost�edích
- �e�í úlohy na odraz a lom sv�tla
- �e�í úlohy na zobrazení zrcadly a �o�kami
- vysv�tlí optickou funkci oka a korekci jeho vad
- popí�e význam r�zných druh�
elektromagnetického zá�ení

- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- správn� pou�ívat a p�evád�t b��né jednotky
,- �íst a vytvá�et r�zné formy grafického
znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)

4

- soudobý sv�t
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- model atomu, laser
- nukleony, radioaktivita, jaderné zá�ení
- jaderná energie a její vyu�ití
- Slunce, planety a jejich pohyb, komety
- hv�zdy a galaxie

0Fyzika atomu , vesmír (FYZIKA)T6B1 - popí�e strukturu elektronového obalu atomu z
hlediska energie elektronu
- popí�e stavbu atomového jádra a charakterizuje
základní nukleony
- vysv�tlí podstatu radioaktivity a popí�e zp�soby
ochrany p�ed jaderným zá�ením
- popí�e princip získávání energie v jaderném
reaktoru
- charakterizuje Slunce jako hv�zdu
- popí�e objekty ve slune�ní soustav�
- zná p�íklady základních typ� hv�zd

- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky

4- principy udr�itelnosti rozvoje
,- soudobý sv�t

Záv�re�né písemné opakování 1.pololetí 1Záv�re�né písemné opakování 1.pololetíT7

0

Celkem za blok B1 denní22distan�ní 2

-úvod do chemie (rozdíl mezi fyzikou a
chemií)
-chemické látky (prvky, slou�eniny, sm�si
a roztoky), �ástice, chemická
vazba,chemická symbolika
-chemické reakce, chemické
rovnice,základy stechiometrie

1

Matematika

Chemické látky, reakce, vazba, chemické
výpo�ty  (OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE)

T1B2 - doká�e porovnat fyzikální a chemické vlastnosti
r�zných látek
- popí�e stavbu atomu, vznik chemické vazby
- zná názvy, zna�ky a vzorce vybraných chemických
prvk� a jejich umíst�ní v periodické soustav� prvk�
- popí�e základní metody odd�lování slo�ek ze
sm�sí a jejich vyu�ití v praxi
- vyjád�í slo�ení roztoku a p�ipraví roztok
po�adovaného slo�ení
- vysv�tlí podstatu chemických reakcí a zapí�e
jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí
- provádí jednoduché chemické výpo�ty, které lze
vyu�ít v odborné praxi

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

2

- význam periodické tabulky a periodická
soustava prvk�
- chemické prvky a slou�eniny
- základy názvosloví
- výpo�ty v chemii
- �ásticové slo�ení látek, atom, molekula
- anorganické látky, oxidy, kyseliny,
hydroxidy, soli
- vybrané prvky a anorganické slou�eniny v
b��ném �ivot� a v odborné praxi

0Prvky a slou�eniny (OBECNÁ A ANORGANICKÁ
CHEMIE)

T2 - zná názvy a vzorce vybraných anorganických
slou�enin
- popí�e charakteristické vlastnosti nekov�, kov� a
jejich umíst�ní v periodické soustav� prvk�
- vysv�tlí vlastnosti anorganických látek
- tvo�í chemické vzorce a názvy vybraných
anorganických slou�enin
- charakterizuje vybrané prvky a anorganické
slou�eniny a zhodnotí jejich vyu�ití v odborné praxi
a v b��ném �ivot�, posoudí je z hlediska vlivu na
zdraví a �ivotní prost�edí

6

Celkem za blok B2 denní8distan�ní 1

- Úvod do organické chemie
- rozdíly mezi anorganickou a organickou
chemií
- prvky organické chemie, vaznost, základy
názvosloví

0Uhlovodíky a jejich deriváty (ORGANICKÁ
CHEMIE)

T1B3 - charakterizuje základní skupiny uhlovodík� a jejich
vybrané deriváty
- tvo�í jednoduché chemické vzorce a názvy

- ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it
vhodný studijní re�im a podmínky
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný

1
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Denní

- organické slou�eniny v b��ném �ivot� a v
odborné praxi (základní uhlovodíky a
deriváty uhlovodík�)
- vlastnosti atomu uhlíku
- názvosloví organických slou�enin

0Organické slou�eniny (ORGANICKÁ CHEMIE)T2B3 - uvede významné zástupce jednoduchých
organických slou�enin a zhodnotí jejich vyu�ití v
odborné praxi a v b��ném �ivot�
- posoudí významné zástupce organických
slou�enin z heldiska vlivu na zdraví a �ivotní
prost�edí

- porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro
problému, získat informace pot�ebné k �e�ení
problému, navrhnout zp�sob �e�ení, pop�.
varianty �e�ení a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it
správnost zvoleného postupu a dosa�ené výsledky
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve

2- ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, ekosystém� a biosféry z r�zných
hledisek rozvoje lidské populace
,- vliv prost�edí na lidské zdraví

Celkem za blok B3 denní3distan�ní 0

- chemické slo�ení �ivých organism�
- p�írodní látky, cukry, tuky bílkoviny,
nukleové kyseliny, biokatalyzátory

0Chemické slo�ení organism�, p�írodní látky
(BIOCHEMIE)

T1B4 - charakterizuje biogenní prvky a jejich slou�eniny
- charakterizuje nejd�le�it�j�í p�írodní látky

- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- zaznamenávat písemn� podstatné my�lenky a
údaje z text� a projev� jiných lidí (p�edná�ek,
diskuzí, porad apod.)
,- adaptovat se na m�nící se �ivotní a pracovní
podmínky a podle svých schopností a mo�ností je
pozitivn� ovliv�ovat, být p�ipraven �e�it své
sociální i ekonomické zále�itosti, být finan�n�
gramotný

4- nutnost celo�ivotního u�ení,

- popí�e vybrané biochemické d�je 0Biochemické d�je (BIOCHEMIE)T2 - popí�e vybrané biochemické d�je - uplat�ovat p�i �e�ení problém� r�zné metody
my�lení (logické, matematické, empirické) a
my�lenkové operace
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

1

Celkem za blok B4 denní5distan�ní 0

- vznik a vývoj �ivota na Zemi
- vlastnosti �ivých soustav
- typy bun�k

0Vznik �ivota, bu�ky (ZÁKLADY BIOLOGIE)T1B5 - charakterizuje názory na vznik a vývoj �ivota na
Zemi
- vyjád�í vlastními slovy základní vlastnosti �ivých
soustav
- popí�e bu�ku jako základní stavební a funk�ní
jednotku �ivota
- vysv�tlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou
bu�kou
- charakterizuje rostlinnou a �ivo�i�nou bu�ku a
uvede rozdíly

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty na b��ná i
odborná témata
,- dodr�ovat jazykové a stylistické normy i
odbornou terminologii

2

- rozmanitost organism� a jejich
charakteristika
- d�di�nost a prom�nlivost

0Rozmanitost druh�, d�di�nost (ZÁKLADY
BIOLOGIE)

T2 - uvede základní skupiny organism� a porovná je
- objasní význam genetiky

- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

1
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- biologie �lov�ka 0

T�lesná výchova
Anglický jazyk
Cizí jazyk - druhý

Biologie �lov�ka (ZÁKLADY BIOLOGIE)T3B5 - popí�e stavbu lidského t�la
- vysv�tlí funkci orgán� a orgánových soustav

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a
komunika�ní situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodn� je prezentovat
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- s porozum�ním poslouchat mluvené projevy
(nap�. výklad, p�edná�ku, proslov aj.), po�izovat si
poznámky
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí

1

- zdraví a nemoc 0

T�lesná výchova
Anglický jazyk
Cizí jazyk - druhý
Technologie p�ípravy pokrm� (obor Hotelnictví)

Zdraví a nemoc (ZÁKLADY BIOLOGIE)T4 - vysv�tlí význam zdravé vý�ivy a uvede principy
zdravého �ivotního stylu
- uvede p�íklady bakteriálních, virových a jiných
onemocn�ní a mo�nosti prevence

- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- uplat�ovat r�zné metody práce s textem (zvl.
studijní a analytické �tení), um�t efektivn�
vyhledávat a zpracovávat informace, být
�tená�sky gramotný
,- jednat v souladu s morálními principy a
zásadami spole�enského chování, p�ispívat k
uplat�ování hodnot a demokracie
,- mít zodpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat
o sv�j fyzický i du�evní rozvoj, být si v�dom
d�sledk� nezdravého �ivotního stylu a závislostí

1

- vliv prost�edí na lidské zdraví
,- prevence negativních jev�

Celkem za blok B5 denní5distan�ní 0

- základní ekologické pojmy
- ekologické faktory prost�edí
- potravní �et�zce
- kolob�h látek v p�írod� a tok energie
- typy krajiny

0Ekologie (EKOLOGIE)T1B6 - vysv�tlí základní ekologické pojmy
- charakterizuje abiotické (slune�ní zá�ení,
atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické faktory
prost�edí (populace, spole�enstva, ekosystémy)
- charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve
spole�enstvu
- uvede p�íklad potravního �et�zce
- popí�e podstatu kolob�hu látek v p�írod� z
hlediska látkového a energetického
- charakterizuje r�zné typy krajiny a její vyu�ívání
�lov�kem

- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí

2- biosféra v ekosystémovém pojetí
,- znalosti o biotických a biotických podmínkách �ivota
,- znalosti o ekologické p�izp�sobivosti
,- znalosti o vzájemných vztah� organism� a prost�edí
,- znalosti o struktu�e a funkci ekosystém�
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- vzájemné vztahy mezi �lov�kem a
�ivotním prost�edím
- dopady �inností �lov�ka na �ivotní
prost�edí
- p�írodní zdroje energie a surovin
- odpady
- globální problémy
- ochrana p�írody a krajiny
- nástroje spole�nosti na ochranu �ivotního
prost�edí
- zásady udr�itelného rozvoje
- odpov�dnost jedince za ochranu p�írody a
�ivotního prost�edí

0

D�jepis
Zem�pis cestovního ruchu
Hotelový provoz (obor Hotelnictví)
Anglický jazyk
Cizí jazyk - druhý

Vztahy �lov�ka a prost�edí,ochrana p�írody a
krajiny, udr�itelný rozvoj (�LOV�K A �IVOTNÍ

PROST�EDÍ)

T2B6 - popí�e historii vzájemného ovliv�ování �lov�ka a
p�írody
- hodnotí vliv r�zných �inností �lov�ka na jednotlivé
slo�ky �ivotního prost�edí
- charakterizuje p�sobení �ivotního prost�edí na
�lov�ka je jeho zdraví
- charakterizuje p�írodní zdroje surovin a energie z
hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich
vyu�ívání na prost�edí
- popí�e zp�soby nakládání s odpady
- charakterizuje globální problémy na Zemi
- uvede základní zne�i�	ující látky v ovzdu�í, ve
vod� a v p�d� a vyhledá informace o aktuální situaci
- uvede p�íklady chrán�ných území v �R a v
regionu
- uvede základní ekonomické, právní a informa�ní
nástroje spole�nosti na ochranu p�írody a prost�edí
- vysv�tlí udr�itelný rozvoj jako integraci
environmentálních, ekonomických, technologických
a sociálních p�ístup� k ochran� �ivotního prost�edí
- zd�vodní odpov�dnost ka�dého jedince za
ochranu p�írody, krajiny a �ivotního prost�edí
- na konkrétním p�íkladu z ob�anského �ivota a
odborné praxe navrhne �e�ení vybraného
enviromentálního problému

- formulovat své my�lenky srozumiteln� a
souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov�
správn�
,- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní
literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní
jednotlivých aktivit, vyu�ívat zku�eností a
v�domostí nabytých d�íve
,- vyu�ívat ke svému u�ení r�zné informa�ní
zdroje v�etn� zku�eností svých i jiných lidí
,- uznávat hodnotu �ivota, uv�domovat si
odpov�dnost za vlastní �ivot a spoluodpov�dnost
p�i zabezpe�ování ochrany �ivota a zdraví
ostatních

5

- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- organiza�ní nástroje
,- klimatické zm�ny
,- ohro�ování ovzdu�í, vody, p�dy, ekosystém� a biosféry
z r�zných hledisek rozvoje lidské populace
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje právní
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje ekonomické
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje informa�ní
,- mo�nosti a zp�soby �e�ení environmentálních problém� a
udr�itelnosti rozvoje v daném oboru vzd�lání a v ob�anském �ivot�
- nástroje technické, technologické
,- prevence negativních jev�
,- principy udr�itelnosti rozvoje
,- znalosti o významu biodiverzity a ochrany p�írody a krajiny
,- sou�asné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a
vztahy �lov�ka k prost�edí
,- vliv prost�edí na lidské zdraví

Celkem za blok B6 denní7distan�ní 0

Záv�re�né písemné opakování 2.pololetí 1Záv�re�né písemné opakování 2.pololetíT1B7 - pou�ije poznatky p�írodov�dného vzd�lávání k
popisu jev� v b��né a odborné prax

- ú�astnit se aktivn� diskuzí, formulovat a
obhajovat své názory a postoje
,- sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl�
svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého
u�ení od jiných lidí
,- ov��ovat si získané poznatky, kriticky zva�ovat
názory, postoje a jednání jiných lidí

0- nutnost celo�ivotního u�ení,

Celkem za blok B7 denní0distan�ní 1

2Celkem za ro�ník dennídistan�ní 50 4

Celkem za p�edm�t Základy p�írodních v�d dennídistan�ní 50 4


