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2.

PROFIL ABSOLVENTA

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Kuchař - číšník

Kód oboru a název:

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

3 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Pracovní uplatnění absolventa
Absolvent školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) Kuchař – číšník je připraven pro
činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby i odbytu. Je schopen pracovat
jako samostatný kuchař od příjmu suroviny, přes její technologickou úpravu až k expedici
hotového pokrmu nebo nápoje. Jako číšník ovládá základní pravidla a techniku obsluhy podle
prostředí a charakteru společenské příležitosti. Absolvent se uplatní při výkonu svého povolání v pozici zaměstnance a po nezbytné praxi je taktéž připraven na soukromé podnikání
v pohostinství.
Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů - pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vysvědčení, popřípadě dále pokračovat ve vyšším
stupni vzdělávání.
Odborné kompetence absolventa
Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností. Odvíjejí se od kvalifikačních
požadavků na výkon povolání a vyjadřují způsobilost absolventů k pracovní činnosti. Tvoří je
soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventa
školního vzdělávacího programu Kuchař – číšník.
Absolvent školního vzdělávacího programu Kuchař – číšník bude připravován tak, aby byl po
ukončení studia schopen:
 uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků
o potravinách a nápojích
 ovládat techniku odbytu
 dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 používat vhodné technologické postupy přípravy pokrmů a nápojů
 prakticky využívat znalostí o surovinách, posuzovat jejich vlastnosti a kvalitu
 znát základy bourání masa a vhodně používat jednotlivé části v kuchyňské úpravě
 vhodně skladovat všechny druhy potravin a nápojů
 znát obsluhu běžných strojů a zařízení výrobního i odbytového střediska, dbát na jejich
údržbu
 orientovat se v recepturách teplých a studených pokrmů
 normovat pokrmy a nápoje, kalkulovat jejich ceny
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 ovládat teoreticky i prakticky základy jednoduché a složité obsluhy
 znát zásady společenského vystupování a jednat ve styku se zákazníky i spolupracovníky
 mít přehled o výživě různých skupin osob, o dietním a alternativním stravování
 sestavovat jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel a pravidel racionální
výživy
 sestavovat slavnostní menu i tabuli k slavnostní příležitosti
 ovládat způsoby vyúčtování s hostem
 jednat hospodárně, ekonomicky s ohledem na životní prostředí
 znát základní účetní evidenci a účetní operace
 uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii
 dodržovat předpisy bezpečnosti při práci
Klíčové kompetence absolventa
Kompetence k učení
Absolvent je vzděláván tak, aby si osvojil schopnost efektivně se učit s využitím různých
technik učení, čerpat z dostupných informačních zdrojů a aktivně informace vyhledávat,
vnímat, zpracovávat a kriticky hodnotit.
Svým pozitivním přístupem k učení má otevřenou cestu k dalšímu vzdělávání ve svém oboru.
Kompetence k řešení problémů
Absolvent je na základě získaných vědomostí a zkušeností schopen samostatně nebo v týmu
aktivně řešit problémy, které souvisí s pracovními činnostmi a běžným životem. Pro řešení
umí využít vzorové i alternativní postupy, snaží se analyzovat příčiny a také objektivně vyhodnotit vlastní schopnosti pro danou situaci.
Komunikativní kompetence
Výuka bude orientována k osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních
(mluvený a psaný projev) komunikativních kompetencí tak, aby absolvent byl schopen:
 pracovat se slovníkem v knižní i elektronické podobě, využívat odborné slovníky, seznámit
se s monolinguálními slovníky
 zvládnout hlavní strategie efektivního čtení českého a přiměřeně náročného cizojazyčného
textu a pracovat s ním, rozpoznat ve složitějším textu základní informace a přeložit jednodušší text v příslušném cizím jazyce
 porozumět projevu učitele a získat z něj relevantní informace
 v hodinách cizích jazyků porozumět jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkovat v českém i cizím jazyce různé typy písemných textů, posoudit charakter písemnosti a tomu uzpůsobit volbu vhodných vyjadřovacích prostředků
 verbálně komunikovat v rozsahu témat stanovených v Rámcově vzdělávacích programech
pro daný obor, orientovat se v různých typech komunikativních situací a volit odpovídající
způsob komunikace, vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
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Personální a sociální kompetence
Absolvent je přesvědčen o potřebě pečovat o svůj duševní a fyzický rozvoj v kontextu aktuálních poznatků, v souladu se společenskými a kulturními hodnotami. Je schopen se adaptovat
podle svých schopností na proměnné podmínky, hodnotit své postoje a názory a současně být
sociálně a ekonomicky nezávislý. Je obeznámen s principy, jako je kooperace, tolerance a
asertivita při jednání s ostatními, je schopen naslouchat názorům druhých, uvažovat nad nimi
a respektovat je.
Občanské kompetence a kulturní podvědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali a dodržovali hodnoty a postoje důležité
pro život v demokratické společnosti, jednali tak, aby se společnost trvale rozvíjela a podporovali kulturní hodnoty národní, evropské i světové, tzn. že absolventi dovedou:
 jednat odpovědně ve vlastním i veřejném zájmu
 dodržovat zákony, respektovat lidská práva, být tolerantní k druhým
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
 zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě
 zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat ekologicky
 vážit si lidského života a chránit jej
 správně formulovat a vyjadřovat své názory
 získat přehled o kulturním dění
 uznávat tradice a hodnoty národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání
 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně
ovlivňovat
 orientovat se na trhu práce, získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech
 znát obecná práva i povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, loajálnosti v pozici zaměstnance
 mít reálnou představu o platových a jiných podmínkách v oboru, o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými představami a předpoklady
 dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, znát pracovní rizika spojená
s výkonem svého povolání
 vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí
 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních i etických aspektech soukromého podnikání
 brát v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti, pracovat hospodárně
 osvojit si základní znalosti v podnikových činnostech
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 uvažovat a jednat ekonomicky v osobním a pracovním životě
Matematické kompetence
Matematické vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci osvojili schopnost aplikovat základní
matematické postupy při řešení praktických úloh, tedy aby uměli:
 správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru
 pro řešení úkolu zvolit odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné
algoritmy
 využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění reálných situací a používat je pro
řešení
 správně používat a převádět jednotky
 nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, vymezit je, popsat a využít pro
konkrétní řešení
 provést reálný odhad výsledku řešení úkolu
 sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
Vzdělávací oblast informačních a komunikačních technologií umožňuje všem žákům dosáhnout potřebné úrovně informační gramotnosti, získat dovednosti v ovládání výpočetní techniky a v moderních informačních technologiích, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v současné společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce a
podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání, zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, vede k žádoucímu odlehčení paměti při
současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud. Urychluje
aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané v informačních a komunikačních technologiích umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech středního vzdělávání.
Vzdělávání v oblasti informační a komunikační technologie umožní žákovi:
 porozumět toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
 formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
 porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů,
a tím dosahovat větší věrohodnosti vyhledaných informací
 využívat výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru ke zvýšení efektivnosti své
učební činnosti a racionálnější organizaci práce
 používat softwarové a hardwarové prostředky při prezentaci výsledků své práce
 pochopit funkce výpočetní techniky jako prostředky simulace a modelování technologických procesů
 akceptovat nutnost respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru
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 naučit se odpovědnému a etickému přístupu k nevhodným obsahům, které se vyskytují na
internetu či v jiných médiích
 dodržovat zásady bezpečné práce a hygieny při využívání výpočetní techniky
 Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou v souladu s platnou současnou legislativou a doloženo vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Závěrečná zkouška se skládá
z písemné, praktické a ústní části.
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3.

CHARAKTERISTIKA ŠVP

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Kuchař - číšník

Kód oboru a název:

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

3 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Popis celkového pojetí vzdělávání
Školní vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání kuchař-číšník. Při sestavování a naplňování vzdělávacího programu je respektována snaha o vybavení absolventa
takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce.
Při sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné
odbornosti. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých typech provozních jednotek v regionu i na měnící se podmínky
trhu práce.
V prvním ročníku dominují předměty všeobecného základu a odborné předměty učebního
plánu ŠVP integrují obecné základy oborů Kuchař, Číšník, Řezník.
Odborný výcvik je v prvním ročníku rozdělen rovným dílem mezi zpracování surovin, výrobu
pokrmů a odbyt, tzn. že 1/3 doby je věnována rozdělení, zpracování a úpravě surovin, 1/3
přípravě pokrmů a 1/3 je věnována odbytu, prodeji a obsluze.
Ve druhém a třetím ročníku jsou již žáci plně vedeni podle profesní orientace kuchař-číšník a
odborný výcvik je rozdělen tak, že 60% doby je věnováno výrobě pokrmů a 40% odbytu a
obsluze.
Při výuce jsou využívány metody a formy výuky, které jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, kterých se má dosáhnout. Důraz je kladen na motivaci,
podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost,
schopnost kooperace a týmové spolupráce.
Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav a koncertů, odborné
exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy či zahraniční spolupráce a výměnné stáže žáků.
Odborný výcvik umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi (příprava a zajištění
rautů a banketů pořádaných různými organizacemi v regionu), ověření a rozšíření odborných
znalostí (účast v odborných soutěžích) a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak,
aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky
použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti
za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí
komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. Metody odborného
výcviku jsou doplněny o návštěvy odborných pracovišť, exkurze a specializační kurzy.
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Odborný výcvik

x

x

x

Organizace výuky
Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vždy jeden týden teoretické
výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Aktuální
změny rozvrhu jsou vyvěšeny na příslušných nástěnkách v budově školy a webových stránkách školy. Rozpis výuky na odborném výcviku je realizován školním rozvrhem a přeřazovacími plány odborného výcviku. Vyučovací hodina v teoretickém vyučování trvá 45 minut a
v odborném výcviku 60 minut. Odborný výcvik může být realizován ve dvou pracovních
směnách v souladu se Zákoníkem práce a probíhá v odborných učebnách školy (1. ročníky),
na školních pracovištích (především 2. ročníky) a na smluvních pracovištích u právnických a
fyzických osob (nejčastěji 3. ročníky). Smluvní zajištění praktického vyučování žáků oboru
Kuchař-číšník je realizováno v souladu s ustanovením § 65 školského zákona v podnikové
sféře u právnických a fyzických osob na základě smlouvy o výuce.
Výuka u smluvních partnerů probíhá pod vedením instruktorů z řad zkušených pracovníků
těchto firem a je kontrolována učiteli odborného výcviku a zástupcem ředitele pro praktické
vyučování.
Způsob hodnocení žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je
součástí školního řádu školy.
Využívají se a kombinují běžné způsoby ověřování vědomostí a dovedností ústní a písemnou
formou, pomocí didaktických testů a na základě projektové činnosti, kde je možné využít také
slovní hodnocení.
Při prezentacích projektů a vlastní činnosti žáků lze využít sebehodnocení a hodnocení porovnáním výsledků.
V odborném výcviku je průběžně známkováno zvládnutí dovedností, které korespondují
s odbornými kompetencemi. Při externí odborné praxi se vychází z písemného hodnocení
zaměstnavatelů a dohledu určených vyučujících odborného výcviku.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje formou individuální
integrace do běžných tříd s pravidelnou spoluprací se speciálně pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickými poradnami. Ve všech organizačních formách vzdělávání jsou žákům vytvářeny podmínky pro úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétní identifikace a
popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka, odstranění, vyřešení, zjednodušení architektonických bariér, provedení potřebných úprav interiéru.
Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním:
 uplatňovat principy diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci
činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky
 umožnit používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební
pomůcky přizpůsobené jejich individuálním potřebám
 uplatňovat alternativní formy komunikace - náhradní formy komunikace
 dodržovat speciálně-pedagogické zásady, respektovat individuální pracovní tempo při samostatném zpracování zadaných úkolů
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 při práci se sluchově, zrakově postiženým (osvětlení, zpětná vazba, způsob výkladu) dodržovat sluchovou, zrakovou hygienu
 zabezpečovat odbornou průpravu výuky se speciálně pedagogickým přístupem, uplatňovat
odpovídající učební styl
 zohledňovat a zpřehlednit druh, stupeň a míru postižení, znevýhodnění při hodnocení
výsledků
 uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka
 podporovat nadání a talent žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 vytvářet vhodné vzdělávací nabídky
 zkvalitňovat připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
 umožňovat působení školního psychologa, výchovného poradce ve škole, druhého pedagoga ve třídě v případě potřeby a v souladu s právními předpisy
 spolupracovat se zákonnými zástupci a ostatními odborníky v rámci diagnostiky a další
pomoci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 rozšiřovat spolupráci školy a rodičů při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 spolupracovat s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků, rozdílné způsoby
organizace výuky, zájmy, zkušenosti, potřeby žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí.
Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky:
 individuální nebo skupinovou péči
 konzultace s rodinou pro vzájemné obeznámení podmínek a možností
 pomoc asistenta třídního učitele
 menší počet žáků ve třídě (viz vyhláška)
 odpovídající metody a formy práce
 specifické učebnice a materiály
 pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu
 spolupráci se školním psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky
Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků
Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků vycházet důsledně z principů individualizace a
vnitřní diferenciace pedagogicko-organizačních úprav:
 individuální vzdělávací plány
 doplnit, rozšířit, prohloubit vzdělávací obsah
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 orientace na encyklopedické materiály a jejich rozšiřování
 zadávat specifické úkoly
 zapojit žáka do samostatných, rozsáhlejších prací a projektů
 účast žáka ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících
Realizace BOZP a požární prevence
Při zahájení studia vystavit žákovi Bezpečnostní kartu.
Při zahájení každého školního roku proškolit žáka:
 z bezpečnosti dle Zákoníku práce a školského zákona
 o evidenci úrazů
 o rozsahu a podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 ze zákona o požární ochraně a z vyhlášky o podmínkách požární bezpečnosti
 ze směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 z bezpečnosti a organizace práce v tělesné výchově
V průběhu celého studia proškolovat žáka:
 o bezpečnosti práce a požární ochrany na odborných pracovištích
 o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech v tělesné výchově
 o bezpečnosti při školních akcích
 o bezpečností o prázdninách
Provést zápis o provedení proškolení:
 při zahájení školního roku do třídní knihy
 při zahájení výuky na odborném pracovišti do deníku
 v průběhu studia do Bezpečnostní karty
Podmínky pro přijímání ke vzdělávání:
 splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů
 znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených
vládním nařízení (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný registrující praktický lékař)
 konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství
Zdravotní způsobilost
Pro přijetí ke vzdělávání v oboru Kuchař – číšník je požadován dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře, zejména vylučující:
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 prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž
páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta
druhá školského zákona
 přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji,
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle
§ 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou v souladu s platnou legislativou a doloženo vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Závěrečná zkouška probíhá podle zadání
národní závěrečné zkoušky.
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4.

UČEBNÍ PLÁN

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Kuchař - číšník

Kód oboru a název:

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

3 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Kód a název oboru vzdělávání
Název školního vzdělávacího programu
Zaměření
Délka a forma vzdělávání
Datum platnosti ŠVP
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

65-51-H/01 Kuchař - číšník
Kuchař – číšník

Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk I (Anglický jazyk I., Německý jazyk I.)
Cizí jazyk II (Anglický jazyk II., Německý jazyk II.)
Občanská nauka
Chemie

1. ročník
2
2
1
2

2. ročník
2
3
2
1
-

3. ročník
2
2
1
1
-

1
1
1
2
1,5
1,5
2
1
15

1
1
2
2
1
2
1
1
15

1
1
2
2,5
2,5
2
1
15

3 roky, denní studium
Od 1. 9. 2009
Počet týdenních vyučovacích hodin

Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Potraviny a výživa
Aplikovaná biologie
Technologie
Obsluha a prodej
Administrativa
Odborný výcvik

Celkem
Nepovinné vyučovací předměty
Projektové řízení
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost

6
7
3
3
2
1
3
3
4
4
5
1,5
6,5
4
2
45

33

34

33

100

-

-

1

1

Počet týdnů
1. ročník

Vyučování dle rozpisu učiva
Sportovní výcvikový kurz
Projektový týden
Odborná praxe
Závěrečná zkouška
Časová rezerva (opakování učiva, exkurze,
výchovně-vzdělávací akce)

Celkem

Celkem

40
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2. ročník

3. ročník

33
1
-

33
-

32
1
1
2

6

7

4

40

40
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Poznámky k učebnímu plánu
 Odborný výcvik se organizuje v týdenních cyklech
 Průřezová témata jsou integrována ve vyučovacích předmětech
 Nepovinný předmět Projektové řízení je zařazen do 3. ročníku
 Předmět Cizí jazyk I (Anglický jazyk I., Německý jazyk I) navazuje na předchozí vzdělání
 Předmět Cizí jazyk II (Anglický jazyk II., Německý jazyk II.) je novým jazykem a učí se
od základů
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5.

PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ RVP DO ŠVP

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Kuchař - číšník

Kód oboru a název:

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

3 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Škola:
Kód a název RVP:
Název ŠVP
RVP
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
65-51-H/01 Kuchař-číšník
Kuchař-číšník
ŠVP
Minimální počet
hodin
týdně

Jazykové vzdělávání :
 český jazyk
 cizí jazyk
Společenskovědní vzdělávání

3
10

96
320

3

96

Přírodovědné vzdělávání

3

96

Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích

3
2
3

96
64
96

3

96

Ekonomické vzdělávání

3

96

10

320

Výroba pokrmů

Odbyt a obsluha

7

224

2

64

Komunikace ve službách
Disponibilní hodiny
Celkem dle RVP

Vyučovací předmět

celkem

44
96

1408
3072

Počet vyučova- Využití
cích hodin
disponibilních hodin
týdně celkem
a navýšení

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (AJ, NJ)
Občanská nauka
Ekonomika
Chemie
Ekologie
Matematika
Český jazyk a literatura
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie

3
10
2
1
2
1
3
3
3

98
327
65
32
66
33
98
98
98

4

132

Ekonomika
Občanská nauka
Technologie
Potraviny a výživa
Aplikovaná biologie
Odborný výcvik
Obsluha a prodej
Odborný výcvik
Administrativa
Ekonomika
Obsluha a prodej
Občanská nauka

2,5
0,5
6,5
5
1,5
22
3,5
23
2
0,5
0,5
0,5

81,5
16,5
212
162,5
49,5
719
113,5
751
65
16,5
16,5
16,5

Celkem dle ŠVP

100

3267
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25
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6.

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTŮ

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Kuchař - číšník

Kód oboru a název:

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

3 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Český jazyk a literatura
Celková hodinová dotace: 2 – 2 – 2
Platí od : 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Předmět Český jazyk a literatura vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji
jejich duchovního života. Cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je
užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah
k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě a ochraně.
Jazykové a estetické vzdělávání se vzájemně ovlivňují a společně přispívají k formování postojů žáků, prohlubují jejich jazykové znalosti a kultivují jazykový projev žáků. Podílejí se rovněž na formování sociálních kompetencí žáků.
Charakteristika učiva
Předmět se skládá ze dvou oblastí, tj.:
A. vzdělávání a komunikace v českém jazyce
B. estetické vzdělávání.
Obě oblasti výuky mají stejnou hodinovou dotaci ve všech ročnících.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 uplatňovat český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace
 využívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovat se srozumitelně a souvisle,
formovat a obhajovat své názory
 chápat význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění
 získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele
 uplatňovat ve svém životním stylu estetická kritéria
 chápat umění jako specifickou výpověď o skutečnosti
 přistupovat s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí
 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah
 získat přehled o kulturním dění
 uvědomovat si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu, ovlivňuje kvalitu výuky a klima školy.
V jazykovém a komunikačním vzdělávání se uplatňuje především průběžné hodnocení výkonů žáka v průběhu
vyučovacích hodin, rovněž sebehodnocení žáků. Výstupní hodnocení je prováděno klasifikací dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, jež jsou zakotvena ve školním řádu. Důraz je kladen rovněž na aktivní přístup
žáků ke zpracovávání samostatných úkolů, projektů a na grafické projevy.
Pojetí výuky
Těžištěm výuky předmětu je rozvoj vyjadřovacích dovedností a schopností, nácvik dovednosti přijímat text,
včetně jeho porozumění a interpretace, a to i text odborný. Jazykové a slohové učivo navazuje na vědomosti a
dovednosti žáků ze ZŠ a rozvíjí je vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření žáků.
V estetickém vzdělávání hlavní části výuky tvoří četba a interpretace uměleckých textů, které jsou doplněny
souvislostmi z literární historie a teorie literatury. Literární texty mohou zároveň sloužit ke komplexním jazyko-
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vým rozborům či komunikačním situacím a esteticky tvořivým aktivitám. Ve výuce je vhodné využívat tradičních i nových metodických postupů - rozbor nedostatků ve vyjadřování (žáků i veřejnosti), skupinovou práci,
individuální úkoly - referáty, situační komunikační hry a soutěže, slohové práce – kratší, nácvikové a finální –
školní i domácí, testy, diktáty, doplňovací cvičení, recitaci uměleckého textu, diskuzi o uměleckém díle, práci
s tiskem, návštěvy kulturních institucí, návštěvy kulturních představení, rozhovor (dialog, monolog), dramatizaci
textu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
V předmětu Český jazyk a literatura jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Průřezová témata realizovaná v předmětu:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a svět práce
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 66 (2)
Výsledky vzdělávání
 Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 rozlišovat spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy
 orientovat se v soustavě jazyků
 zařadit ČJ mezi ostatní jazyky
 v jazykovém projevu volit prostředky adekvátní komunikační
situaci
 řídit se zásadami správné výslovnosti
 uplatňovat znalosti českého pravopisu v písemném projevu
 poznat slovní druhy, znát jejich
funkci ve větě
 odhalovat a opravovat jazykové
nedostatky a chyby

 poznat funkční styly, objektivní
a subjektivní činitele
 vyjádřit neutrální, pozitivní i negativní postoje
 klást otázky a správně formulovat odpovědi
 vhodně prezentovat a obhajovat
svá stanoviska
 vyjadřovat se věcně, jasně a srozumitelně
 přednést krátký projev (přípitek,
blahopřání, referát...)

Hodiny

Učivo
Úvod do předmětu
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Národní jazyk a jeho útvary
Postavení češtiny mezi ostatními jazyky
Jazyková kultura
Fonetika – zvukové prostředky a ortoepické normy
Pravopis – hlavní principy českého
pravopisu, ortografické normy
Morfologie, slovní druhy

Komunikační a slohová výchova
Úvod do stylistiky, slohotvorní činitelé
Komunikační a situační strategie
Mluvní projevy – monolog, dialog
Řečnické projevy
Prostě sdělovací styl – charakteristika,
vypravování
Grafická a formální úprava písemných
projevů
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 poznat charakteristické znaky
prostě sdělovacího stylu
 napsat vypravování, vyplnit tiskopis
 používat
základní
pravidla
úpravy písemných projevů
 dodržovat normy jednotlivých
písemných projevů

 zjistit
potřebné
informace
z dostupných zdrojů
 rozpoznat zdroje informací
 mít přehled o knihovnách, orientovat se v knihovně
 zvládnout studijní čtení
 používat klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů
 mít přehled o různých příručkách
 pracovat se základními jazykovými příručkami
 mít přehled o denním tisku a
orientovat se v tisku dle svých
zájmů
 samostatně zpracovávat informace
 rozumět obsahu textu
 pořizovat z textu výpisky
 sestavit osnovu textu
 dokázat převyprávět osnovu textu

 vystihnout podstatu uměleckého
díla
 vyjádřit rozdíly mezi jednotlivými druhy umění, jak se vzájemně ovlivňují
 objasnit úlohu literárního díla
v kontextu dalších druhů umění
 rozčlenit jednotlivé druhy a žánry literárních děl
 objasnit rozdíl mezi naučnou literaturou a beletrií
 rozlišit literární díla podle základních druhů a žánrů
 objasnit podstatu ústní lidové
slovesnosti
 vymezit místo ústní lidové slovesnosti v jednotlivých etapách
literárního vývoje
 interpretovat různé druhy ústní
lidové slovesnosti a zamýšlet se
nad nimi
 vymezit pojem mytologie
 poznat základní mytologické

Práce s textem a získávání informací
Informatická výchova
Knihovny a jejich služby
Techniky a druhy čtení, orientace
v textu
Příručky pro školu a veřejnost
Druhy a žánry textu
Získávání a zpracování informací z
textu
Zpětná reprodukce textu

8

Informační a komunikační technologie

Estetická výchova
Podstata umění
Literární teorie
Ústní lidová slovesnost, lidové umění
a užitá tvorba
Mytologie
Nejstarší památky světové literatury
Středověká literatura
Počátky českého písemnictví
Husitství
Humanismus a renesance
Baroko
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
Národní obrození

32

Občan v demokratické společnosti
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příběhy vybraných kultur (Řecko, Řím)
poznat základní literární památky světového dědictví
poznat základní literární památky evropského kulturního okruhu
popsat a vyložit historické a společenské souvislosti počátků našeho písemnictví
poznat základní literární památky naší literatury od období staroslověnského po dobu Karla
IV.
zařadit poznané do historického
kontextu (návaznost na učivo
ZŠ)
specifikovat pojem husitství, zařadit ho do historického kontextu (návaznost na učivo ZŠ)
diskutovat nad morálními aspekty života a díla Jana Husa
vymezit pojmy humanismus a
renesance a začlenit je do historických souvislostí
poznat památky hmotné a duchovní kultury humanismu a renesance
specifikovat pojem baroko
začlenit pojem baroko do historických souvislostí - zejména
v českém prostředí (doba pobělohorská)
vyložit život a dílo J. A. Komenského
poznat hmotnou a duchovní barokní kulturu světovou i domácí
specifikovat pojmy klasicismus,
osvícenství a preromantismus
zařadit je do historických souvislostí
objasnit podstatu a cíle českého
národního obrození v evropském
kontextu
zaujmout vlastní stanovisko
k tématu vlastenectví
objasnit úlohu divadla a tisku
v době národního obrození
poznat základní díla obrozenecké jazykovědy, historie a básnictví
recitovat vybrané texty
číst a interpretovat vybrané texty
a zamýšlet se nad nimi
diskutovat na vybraná témata

 shrnout problematiku probraného učiva
 utřídit poznatky z jazyka i literatury

Opakování učiva
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2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 66 (2)
Hodiny

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 pracovat s PČP a dalšími normativními příručkami českého jazyka
 uplatňovat znalosti českého pravopisu v písemném projevu
 používat adekvátní slovní zásobu, včetně odborné terminologie
 nahradit cizí slovo českým ekvivalentem a naopak
 orientovat se ve výstavbě textu
 odhalit a opravit jazykové nedostatky a chyby
 poznat postavení a význam slov
ve větě
 vhodně se prezentovat a obhajovat svá stanoviska
 vyjadřovat se věcně, jasně a srozumitelně
 přednést krátký projev
 poznat charakteristické znaky
administrativního stylu
 zpracovat administrativní texty
(zpráva, inzerát, žádost, úřední
dopis)
 poznat charakteristické znaky
popisu
 napsat popis prostý, popis pracovního postupu, charakteristiku
 rozumět obsahu textu (nářečnímu i odbornému)
 pořizovat z odborného textu výpisky
 samostatně zpracovávat informace
 zjišťovat informace
z různých
zdrojů
 mít přehled o informacích ve
svém oboru
 definovat pojem romantismus
v kontextu s dobou
 poznat vybrané světové autory a
jejich nejzávažnější díla
 poznat zvláštnosti českého romantismu (spojitost s národním
obrozením)
 prezentovat život a dílo Karla
Hynka Máchy

1

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Pravopis – hlavní principy českého
pravopisu, pravopisné normy
Slovní zásoba, tvoření slov, stylové
rozvrstvení a obohacování slovní
zásoby, terminologie
Morfologie, gramatické tvary a jejich
sémantické funkce
Syntax – stavba a tvorba komunikátu,
větné členy

13

Komunikační a slohová výchova
Mluvní cvičení různého charakteru
Řečnické projevy
Administrativní styl – charakteristika;
útvary administrativního stylu
Popis – charakteristika, popis prostý,
odborný, umělecký

13

Práce s textem a získávání informací
Práce s texty
Získávání informací – od deníků po
internet

6

Estetická výchova
Romantismus světový
Romantismus český
Realismus světový
Realismus český
Májovci
Ruchovci a lumírovci
Venkovská próza a drama
Historická literatura
Prokletí básníci, Česká moderna,
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 číst a interpretovat dílo Karla
Hynka Máchy
 definovat pojmy realismus a naturalismus
 zařadit realismus do příslušné
historické etapy i s přihlédnutím
k českému prostředí (bachovská
éra)
 vyložit a objasnit souvislosti života a díla B. Němcové a K. H.
Borovského
 vyložit
pojem
májovci
v souvislosti s dobou
 objasnit vybrané literární pojmy
(almanach apod.)
 znát život a dílo J. Nerudy a dalších autorů (jen informativně)
 vysvětlit pojmy ruchovci a lumírovci, zařadit je do historického
kontextu
 informovat o hlavních představitelích ruchovců a lumírovců a jejich dílech
 specifikovat venkovskou prózu a
drama
 charakterizovat postavy dramatických děl
 diskutovat nad motivy chování a
jednání hrdinů venkovského
dramatu
 uvést přehled hlavních autorů a
děl venkovské literatury
 charakterizovat historickou prózu 2. poloviny 19. století
 informovat o hlavních představitelích historické prózy a dramatu
 osvětlit pojmy prokletí básníci,
literární moderna a Česká moderna
 informovat o hlavních představitelích konce 19. století a jejich
dílech (výběrově)
 uvést souvislosti mezi literaturou
a dobou 1. světové války
 informovat o autorech světové i
české literatury a jejich stěžejních dílech
 osvětlit pojem legionářská literatura
 číst a interpretovat vybraná díla
 recitovat vybrané texty
 referovat o vlastním diváckém
zážitku z divadelního představení
 shrnout problematiku probraného učiva
 utřídit poznatky z jazyka i literatury

anarchističtí buřiči
První světová válka ve světové a české
literatuře

Opakování učiva

3. ročník
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Počet hodin za rok (týden) - 64 (2)
Hodiny

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Pravopis – hlavní principy českého
pravopisu, pravopisné normy
Slovní zásoba, terminologie
k příslušnému oboru vzdělávání
Morfologie, gramatické tvary a jejich
sémantické funkce
Syntax – druhy vět z gramatického i
komunikačního hlediska, všestranné
jazykové rozbory

 pracovat s PČP a dalšími normativními příručkami českého jazyka
 uplatňovat znalosti českého pravopisu v písemném projevu
 používat odbornou terminologii
studovaného oboru
 odhalit a opravit jazykové nedostatky a chyby
 používat poznatků z tvarosloví
v písemném a ústním projevu
 orientovat se ve výstavbě textu
 použít
adekvátních
vět
v různých komunikačních situacích
 vhodně se prezentovat a obhajovat svá stanoviska
 vyjadřovat se věcně, správně,
srozumitelně
 vyjadřovat se odborně ve svém
oboru
 vytvořit základní útvary administrativního stylu
 použít slovní zásobu a skladbu
při úřední korespondenci
 poznat charakteristické znaky
výkladu
 napsat výklad
 poznat odborný styl, pracovat s
ním
 rozumět obsahu textu
 pořizovat z odborného textu výpisky
 pracovat s úředními informacemi
 poradit si při zjišťování informací z různých pramenů
 samostatně zpracovávat informace

 vyložit jednotlivé proudy meziválečné české literatury
 vystihnout zvláštnosti poezie,
prózy a dramatu meziválečného
období
 osvětlit uvedenou historickou
etapu i se základními údaji a letopočty
 vyložit život a dílo vybraných

Komunikační a slohová výchova
Mluvní cvičení - praktická cvičení
Úřední korespondence – grafická a
formální úprava jednotlivých písemností – životopis, vyplňování tiskopisů
Odborný styl – výklad; charakteristika
slohového útvaru

1
11

Projekt:Vstup do
života
11

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

Práce s textem a získávání informací
Práce s texty (odbornými, úředními)
Získávání informací

6

Estetická výchova
Meziválečná česká literatura
Druhá světová válka ve světové a
české literatuře
Poválečný vývoj do roku 1968
Literatura v letech 1968 – 1989
Současná literatura
Regionální literatura
Kultura – kulturní instituce, kultura
národností u nás, společenská kultura,

34
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světových i českých autorů
 zaujmout osobní stanovisko
k morálnímu aspektu doby
 vysvětlit pojmy exilová, samizdatová a oficiální literatura
 seznámit se základními díly autorů jednotlivých proudů, i
s jejich životními osudy
 charakterizovat díla současných
českých autorů (výběr)
 referovat o svých oblíbených
současných autorech
 specifikovat pojem regionální
literatura
 charakterizovat vybrané regionální autory
 srovnat jazykovou a sémantickou stránku vybraných textů
 číst a interpretovat vybraná díla
 orientovat se v nabídce kulturních institucí
 charakterizovat dané společenské situace a pohybovat se v
nich
 zaujmout stanovisko ke kulturním hodnotám
 shrnout problematiku probraného učiva
 utřídit poznatky z jazyka i literatury

kultura bydlení a odívání, estetické a
funkční normy při tvorbě a výrobě
předmětů používaných v běžném
životě, ochrana a využívání kulturních
hodnot, funkce reklamy, její vliv na
životní styl

Opakování učiva

1

Anglický jazyk I
Celková hodinová dotace: 2 - 3 - 2
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2010
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku anglického jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku učili na základní
škole a u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navazuje na vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili na základní škole. Výuka bude realizována zpočátku jako opakování učiva ze základní
školy, aby bylo docíleno utvrzení probrané látky a homogenizace úrovně znalostí jednotlivých žáků ve třídě,
protože v jejich vstupní úrovni znalostí předpokládáme nesourodost (obecně předpokládáme znalosti v širším
pásmu úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v anglickém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
 jazykové prostředky
 běžná konverzační témata
 odborná konverzační témata
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
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Hodnocení žáků bude probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků .Výkony budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude
zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu
na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám využívaným při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa,
speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk I je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na anglicky mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 použít podle situace vhodný
pozdrav
 navázat
konverzaci
s cizí

Běžná konverzační témata
Pozdravy při setkání a loučení
Představování
Znamení zvěrokruhu
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Poznámky
6

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
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osobou
 představit sebe, či druhou osobu a rozlišit jméno a příjmení
 dotázat se druhé osoby na
jméno a příjmení, datum narození a znamení zvěrokruhu
 hláskovat své jméno a psaná
slova a vyslovovat co nejblíže
přirozené výslovnosti
 při práci se slovníkem zohledňovat rozdíly v české a anglické abecedě;
 zapsat krátká, pomalu a zřetelně hláskovaná sdělení
 vytvořit množné číslo podstatných jmen s ohledem na výslovnost a správně aplikovat
pravidla změny pravopisu
koncovek
 nahradit podstatné jméno odpovídajícím osobním zájmenem
 ovládat a správně používat tvary slovesa to be v přítomném
čase, v jednotném i množném
čísle
 správě
použít
zájmena
this/that;
 vhodně přiřadit neurčité členy
ve známých spojeních a aplikovat základní pravidla i
v nových spojeních
 při tvorbě věty respektovat
pravidla pevného slovosledu
anglické věty
 vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období a umět je
použít s odpovídající předložkou
 napsat a správně přečíst datum
s použitím řadových číslovek
 přečíst letopočet a použít jej se
správnou předložkou
 určit barvu předmětu
 ovládat a správě používat názvy zemí a národnosti
 používat a ovládat slovní zásobu označující základní potraviny a jednoduchá jídla
 rozlišit předkrm, polévku,
hlavní jídlo, moučník a nápoje
 s pomocí tištěného anglického
menu nabídnout jídla a nápoje
 reprodukovat základní konverzaci
při
objednávání
v restauraci

Jazykové prostředky
Anglická abeceda
Základní pravidla výslovnosti
Množné číslo podstatných
jmen
Osobní zájmena
Sloveso to be
Ukazovací zájmena this/that
Užití neurčitého členu
Slovosled v anglické větě
Jména měsíců a ročních období
Číslovky 1-100, řadové číslovky, datum, letopočet
Dny v týdnu a související
předložky
Barvy, země, národnosti

Odborná konverzační témata
Podávání jídel a nápojů –
slovní zásoba a potřebné fráze
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6

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce
3
Člověk v demokratické
společnosti
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 zapsat a reprodukovat jednoduchý popis bytu či domu, ve
kterém bydlí, a zařízení svého
pokoje
 používat slovní zásobu související s bydlením
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 ovládat a správně používat tvary
slovesa
have
got
v přítomném
čase,
v jednotném i množném čísle,
v kladné a záporné větě i otázce
 bezchybně ovládat a reprodukovat tabulku zájmen – osobní
podmětná, předmětná, přivlastňovací zájmena nesamostatná
 rozlišovat a správně používat
tvary významových sloves
v přítomném čase, ve všech
osobách, v jednotném i množném čísle
 používat pomocné sloveso
do/does a rozumět jeho funkci;
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 rozlišit jednotlivé druhy ovoce,
zeleniny, masa, nápojů a jiných potravin
 reprodukovat jednoduchý popis výroby několika typických
českých jídel
 používat slovní zásobu označující členy nejužší rodiny a
být schopen o nich poskytnout
základní informace a vystihnout vzájemné vztahy členů
rodiny;
 reprodukovat jednoduchý popis osoby (jméno, věk,
vzhled), zájmy, povolání
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 správně používat zájmena these/those
 vytvořit přivlastňovací pád ´s
podstatných a vlastních jmen
v jednotném i množném čísle

Běžné konverzační téma
Bydlení

Jazykové prostředky
Sloveso have got
Přehled zájmen
Přítomný čas významových
sloves
Zápor a otázka pomocí
do/does

6

Člověk a životní prostředí

6

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Nejčastěji podávaná jídla typická pro ČR a použité suroviny

2

Běžná konverzační témata
Rodina

6

Člověk a svět práce

Člověk v demokratické
společnosti
Projekt: Představení rodiny a místa bydliště

Jazykové prostředky
Množné číslo ukazovacích
zájmen this a that
Přivlastňovací pád podstatných
jmen
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6

Informační a komunikační technologie
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 rozlišovat jednotlivé druhy
ovoce, zeleniny, masa, nápojů
a jiných potravin
 reprodukovat jednoduchý popis výroby několika jídel typických pro anglicky mluvící
země
 krátce, ale souvisle pohovořit o
svých koníčcích, o svém oblíbeném filmu a hudbě
 dotázat se na koníčky a způsoby trávení volného času druhé
osoby
 vyjmenovat běžné způsoby
trávení volného času, zejména
sporty
 používat slovní zásobu vyjadřující vztah k jeho koníčkům;
 souvisle popsat svůj běžný
denní program
 vyjmenovat denní jídla, obvyklé časy, v nichž se podávají, pojmenovat školní předměty
a sporty, rozpoznat rozdíly
mezi anglicky mluvícími zeměmi a Českem
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 rozlišovat slovesa označující
vztah k něčemu a používat po
nich gerundium
 používat k popisu místa vazbu
there is/there are a potřebné
předložky
 chápat rozdíly mezi jednotlivými frekvenčními příslovci a
správně určit jejich postavení
ve větě
 přečíst a umět správně vyjádřit
časové údaje
 správně používat výrazy to,
past, quarter, half a předložku
at ve spojení s časovými údaji
 pojmenovat běžný inventář
používaný na odborném výcviku při podávání jídel
 používat slovní zásobu označující školní předměty a být
schopen popsat stručně jejich
náplň
 zapsat a reprodukovat informace týkající se rozvrhu hodin
 krátce, ale souvisle pohovořit o
své škole
 rozumět psaným a mluveným

Odborná konverzační témata
Nejčastěji podávaná jídla typická pro anglicky mluvící
země a použité suroviny

Běžná konverzační témata
Koníčky, dovednosti, volný
čas, denní rutina

2
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce

6

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí

Jazykové prostředky
Použití gerundia po slovesech
označující vztah k něčemu
Přítomný čas slovesa to have
Vazba there is/there are
Příslovce frekvence a jejich
postavení ve větě
Vyjádření času

Odborná konverzační témata
Inventář pro podávání jídel
Běžná konverzační témata
Školní předměty, škola v UK a
USA

6

Informační a komunikační technologie

2

Člověk a svět práce

4
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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textům v rozsahu daných témat

 ovládat a správně používat
slovesné fráze v přítomném
průběhovém čase a to ve všech
osobách, jednotném i množném čísle
 správně používat pomocné
sloveso to be v přítomném
průběhovém čase a rozumět
jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem to be
 rozumět srovnání přítomného
času prostého a průběhového
 rozlišovat a správně používat
přítomný čas prostý nebo průběhový
 v typických situacích pro použití těchto časů ovládat a
správně používat časová určení
 rozlišovat jednotlivé druhy
ovoce, zeleniny, masa, nápojů
a jiných potravin typických
pro tento typ úpravy jídla
 stručně, ale souvisle popsat
přípravu zahradní slavnosti
 reprodukovat jednoduchý popis výroby jídla

Jazykové prostředky
Přítomný průběhový čas ve
všech větných funkcích: kladná, záporná věta a otázka,
rozlišení použití přítomného
prostého a průběhového času
Časová určení užívaná
v přítomných časech

Odborná konverzační témata
Příprava rodinného „barbecue“

4

Informační a komunikační technologie

1

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 99 (3)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 používat slovní zásobu označující potraviny, nápoje, jídla
v restauraci
 reprodukovat jednoduchý popis svého oblíbeného jídla
 krátce, ale souvisle pohovořit o
svých stravovacích návycích
 objednat si jídlo v restauraci
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 používat u substantiv vhodné
obraty pro vyjádření počitatelnosti a nepočitatelnosti

Počet
hodin

Učivo
Běžná konverzační témata
Jídlo a nápoje
Zdravé stravovací návyky
Britská jídla

Poznámky
8

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Počitatelnost a nepočitatelnost
podstatných
jmen, How much?/How many?, použití some, any, no, a
lot of, too much/ many, a little,
a few, not enough
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 rozlišovat jednotlivé druhy
ovoce, zeleniny, masa, nápojů
a jiných potravin typických
pro přípravu vánočních a velikonočních pokrmů
 stručně, ale souvisle popsat
přípravu sváteční vánoční tabule
 reprodukovat jednoduchý popis výroby typické štědrovečerní večeře
 pohovořit o jiných jídlech, která se připravují před Vánoci a
v průběhu Vánoc
 krátce, ale souvisle pohovořit o
svých schopnostech a dovednostech
 dotázat se na schopnosti a dovednosti druhé osoby
 používat slovní zásobu vyjadřující žádosti, nabídky či návrhy
 vytvořit návrhy a akceptovat či
zamítnout návrhy jiné osoby
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 ovládat a správně používat tvary slovesa can v kladné i záporné větě a otázce
 chápat význam slovesa can,
správně používat tvary sloves,
jež po něm následují, rozpoznat situace, kdy jej použít
 správně používat slovesnou
frázi would like v otázkách i
odpovědích a rozumět jeho
použití
 bezchybně ovládat a reprodukovat slovesné fráze sloužící
k vyjádření nabídky
 rozlišovat jednotlivé druhy
ovoce, zeleniny, masa, nápojů
a jiných potravin typických
pro přípravu vánočních a velikonočních pokrmů
 stručně, ale souvisle popsat
přípravu sváteční vánoční tabule
 reprodukovat jednoduchý popis výroby typické štědrovečerní večeře
 pohovořit o jiných jídlech, která se připravují před Vánoci a
v průběhu Vánoc

Odborná konverzační témata
Typická jídla pro období Vánoc a Velikonoc v ČR

4

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

Běžná konverzační témata
Schopnosti a dovednosti, žádosti, nabídky návrhy

6

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Vyjádření I’d like/want,
What/How
about…?,Let’s…/Shall we…,
Použití modálního slovesa can
pro vyjádření dovedností a
schopností

6

Informační a komunikační technologie

Odborná jazykové témata
Typická jídla pro období Vánoc a Velikonoc v anglicky
hovořících zemích

3

Občan v demokratické
společnosti
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 zapsat a reprodukovat základní
informace o svém narození
 dotázat se na základní údaje o
narození druhé osoby
 používat slovní zásobu související s aktivitami, které proběhly v minulosti
 dotázat se na víkendové aktivity druhé osoby
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 správně používat předložky at,
in ve spojení s místními údaji
 rozlišovat a bezchybně používat tvary slovesa to be
v minulém čase prostém, ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle a chápat pravidla tvoření záporných i kladných vět a otázek
 přečíst a správně zařadit do věty, s ohledem na pravidla anglického slovosledu, časová
určení týkající se minulosti
 vytvořit otázky pomocí sloves
can, could, may, na tyto otázky
kladně i záporně odpovědět a
chápat rozdíly v použití těchto
sloves
 rozlišovat správné použití sloves lend a borrow
 ovládat slovní zásobu a stručně, ale souvisle pohovořit o
rozdílech mezi zdravými a nepříliš zdravými druhy potravin
a jídel
 reprodukovat jednoduchý popis výroby zdravého pokrmu
 pohovořit
o
jídlech
v restauracích, školní jídelně a
doma, vyjádřit svůj názor o jejich hodnotě pro zvavé stravovací návyky
 popsat činnosti o prázdninách,
místa pro ubytování, způsoby
dopravy
 krátce, ale souvisle pohovořit o
zážitcích z minulých prázdnin
a popsat svůj denní program o
prázdninách
 používat slovní zásobu související
s cestováním
a
s prázdninami
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat

Běžná konverzační témata
Minulost
Místo a datum narození
Program minulého víkendu

6

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Sloveso to be v minulém čase
prostém
Předložky místa at/in
Použití modálních sloves can,
could, may pro vyjádření svolení a žádosti

8

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Sestavení zdravého jídelníčku

3

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Běžná konverzační témata
Prázdniny, cestování

6

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

- 34 -

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

 ovládat a správně používat minulý čas, když mluví o ukončených dějích a stavech
v minulosti
 vytvořit minulé tvary sloves
pravidelných i nepravidelných
 používat pomocné sloveso did
a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 popsat jídlo typické pro zemi,
ve které byl na prázdninách a
reprodukovat jednoduchý popis výroby takového jídla
 popsat místo, kde takovýto pokrm jedl
 dotázat se, kde koupit lístek a
reagovat v rozhovoru o koupi
lístku na nádraží
 popsat příjezdy o odjezdy dopravního prostředku, trasu a
cenu
 používat slovní zásobu související s cestováním
 zapsat a reprodukovat jednoduché částky v britských librách;
 vyjmenovat způsoby trávení
volného času o víkendu a popsat svůj minulý víkend;
 vyjmenovat výhody a nevýhody jednotlivých dopravních
prostředků
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat










při rozhovorech o jízdních řádech a rozvrzích používat přítomný čas prostý pro vyjádření
této budoucnosti
vytvořit otázku v minulém čase prostém dvěma způsoby a
chápat, jaké jsou mezi nimi
rozdíly
po tázacích výrazech who,
what, where, atd. používat
v otázce pomocné sloveso did
+ podmět a infinitiv slovesa
bez to
v případech, že jsou tázací výrazy wh- podmětem, vypustit
pomocné sloveso
ovládat a správně používat neurčitá zájmena
správně používat v kladných
oznamovacích větách zájmena
some-

Jazykové prostředky
Minulý čas prostý

6

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Jídla o prázdninách

3

Člověk a životní prostředí

Běžná konverzační témata
Cestování vlakem
Britské peníze
Rozhovor o víkendu mimo
domov
Dopravní prostředky v ČR

6

Jazykové prostředky
Vyjádření budoucnosti přítomným časem prostým
Otázka na předmět a otázka na
podmět v minulém čase
Neurčitá zájmena
Časové spojky

8
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Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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 zájmena typu no- používat se
slovesy, která nesmí být
v záporném tvaru
 při vyprávění příběhu v minulém čase prostém zapojit příslovce času tak, aby byl sled
dějů v příběhu logický

 vyjmenovat jednotlivé druhy
nápojů typických pro ČR
 sestavit nápojový lístek pro víkendovou zahradní slavnost
 popsat nejznámější nákupní
centra a ulice ve VB a ČR
 dotázat se na cestu
 detailně popsat cestu z bodu A
do bodu B pomocí mapy
s pomocí předložek pro určení
místa
 používat slovní zásobu související s jednotlivými druhy obchodů
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 při dotazování se na vlastnictví
používat zájmeno whose
 podle vzdálenosti určitého
předmětu správně přiřadit ukazovací zájmena this, that, these, those
 umět nahradit přivlastňovací
zájmeno a podstatné jméno
samostatným přivlastňovacím
zájmenem
 bezchybně ovládat rozkazovací způsob v situacích, kdy dává
příkazy či vysvětluje cestu
 rozlišovat jednotlivé druhy míchaných nápojů
 reprodukovat jednoduchý popis výroby několika nejznámějších míchaných nápojů
 používat a ovládat slovní zásobu označující jednotlivé
druhy surovin, které se používají při výrobě míchaných nápojů

Odborná konverzační témata
Nejčastěji podávané nápoje v
ČR

3

Člověk a svět práce

Běžná konverzační témata
Nakupování ve Velké Británii
a v České republice
Orientace ve městě pomocí
mapy, obchody

6

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Zájmeno whose
Ukazovací zájmena
Samostatná přivlastňovací
zájmena
Rozkazovací způsob

6

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Nejčastěji podávané míchané
nápoje a použité suroviny

3

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
 ovládat a správně aplikovat
pravidla pro tvoření druhého a

Počet
hodin

Učivo
Jazykové prostředky
2. stupeň přídavných jmen, 3.
stupeň přídavných jmen
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třetího stupně jedno-, dvou- i
víceslabičných
přídavných
jmen
 rozlišovat pravidelné a nepravidelné stupňování
 ovládat nepravidelné stupňování přídavných jmen good a
bad
 správně vyslovit druhý a třetí
stupeň přídavných jmen
 pojmenovat a stručně popsat
běžný inventář používaný na
odborném výcviku při podávání nápojů
 pohovořit krátce a souvisle o
svých zážitcích z dovolené a
cest
 dotázat se na cestu či jiné základní informace v cizí zemi či
městě
 použít slovní zásobu týkající
se různých míst ve městě či
zemi
 rezervovat hotelový pokoj či
koupit letenku, autobusový lístek
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 vytvořit a správně použít slovesné fráze be going to při vyjádření budoucího času, a to ve
všech osobách, jednotném i
množném čísle
 správně použít pomocné sloveso to be při vyjádření budoucnosti a rozumět jeho funkci
 vytvořit otázku a zápor
s pomocným slovesem to be
 rozpoznat situaci, kdy použít
vazbu be going to a kdy přítomný průběhový čas
 ovládat a správně použít časová spojení týkající se budoucnosti a správně použít přítomný prostý čas po spojeních
when/befor/after
 vyjmenovat jednotlivé druhy
nápojů typické pro různé země
Evropy, Asie a Ameriky
 sestavit nápojový lístek pro
slavnostní příležitosti jako Vánoce, svatba, promoce
 použít slovní zásobu označujicí roční období, klimatické
podmínky a meteorologickou

Odborná konverzační témata
Inventář pro podávání nápojů

2

Člověk a svět práce

Běžná konverzační témata
Příběhy z cest a dovolené

5

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Budoucnost be going to a
přítomný průběhový čas při
vyjádření plánované budoucnosti
Časová spojení
when/before/after

5

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Nápoje podávané v různých
zemí světa

5

Běžná konverzační témata
Počasí
Slavní lidé a sláva

5

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
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společnosti

situaci
 dotázat se jiné osoby na počasí
 vést krátký zdvořilostní rozhovor o počasí ve své zemi
 krátce, ale souvisle pohovořit o
jeho oblíbené slavné osobě
 použít slovní zásobu vyjadřující kladné a záporné stránky života slavných
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 správně použít slovesnou vazbu be going to při tvoření
předpovědí budoucího dění
 utvořit otázku What…like?
v přítomném, minulém a budoucím čase, chce-li se dotázat
na počasí
 rozlišit rozdíl mezi otázkou
What’s he like?/What does he
like?/What does he like doing?
a rozumět jí
 ovládat a správně použít příslovce intensity, a bit, fairly,
really etc.
 správně zařadit do věty příslovce intensity, s ohledem na
pravidla anglického slovosledu
 rozlišit jednotlivé druhy sladkých pokrmů
 reprodukovat jednoduchý popis výroby několika typicky
českých sladkých pokrmů
 použít slovní zásobu označující jednotlivé druhy surovin,
které se používají při výrobě
dezertů a moučníků
 krátce pohovořit o typických
dezertech a moučnících pro
slavnostní příležitosti
 pohovořit o svých nepříjemných zážitcích
 reagovat a poskytnout radu jiné osobě, která se ocitla
v nepříjemné situaci
 použít slovní zásobu týkající
se problémových situací
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 vytvořit a správně použít slovesné fráze v předpřítomném
prostém čase, a to ve všech
osobách, jednotném i množném čísle
 správně použít pomocné sloveso have v předpřítomném pros-

Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Budoucnost be going to při
vyjádření předpovědi, otázka
What……like?
Příslovce vyjadřující intenzitu

5

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Sladká jídla, dezerty, moučníky

5

Člověk a svět práce

Běžná konverzační témata
Nepříjemné zážitky a nehody

5

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Předpřítomný prostý čas ve
větách s ever, never, recently
Použití minulého participia
been, gone, přitakání so, neither
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tém čase a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem have
 zařadit do věty never, ever, recently, s ohledem na pravidla
anglického pravopisu
 rozlišit situace, kdy použít
předpřítomný a kdy minulý
prostý čas
 bezchybně ovládat a reprodukovat krátké věty s použitím
so, neither v situacích, kdy přitakává na sdělení druhé osoby
 rozlišit jednotlivé druhy vegetariánských pokrmů
 reprodukovat jednoduchý popis výroby několika bezmasých jídel
 použít slovní zásobu označující jednotlivé druhy surovin,
které se používají při výrobě
bezmasých jídel
 krátce pohovořit o kladných a
záporných stránkách vegetariánství
 používat slovní zásobu související s vnitřním zařízením
domu či bytu
 rozlišit a správně použít adekvátní slovní zásobu pro jednotlivé místnosti v domě
 reprodukovat krátký, ale souvislý popis svého domu, bytu
 dotázat se jiné osoby na jeho
bydlení
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 rozlišit významový rozdíl i
rozdílu v použití příslovcí just,
already, yet a rozumět jim
 zařadit tato příslovce správně
do věty s ohledem na anglický
slovosled
 vytvořit otázky pomocí modálního slovesa shall
 správně použít otázky Shall
I/Shall we…? pro vytvoření
nabídky, návrhu
 použít modální sloveso will
v kladných větách pro vytvoření návrhu
 rozpoznat rozdíl mezi použitím
slovesa will pro návrh nebo
náhlé rozhodnutí
 vyjmenovat jednotlivé druhy
polotovarů běžně dostupných

Odborná konverzační témata
Vegetariánská kuchyně

5

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Běžná konverzační témata
Nábytek a zařízení bytu či
domu

5

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí

Jazykové prostředky
Předpřítomný prostý čas ve
větách s just, already, yet
Použití Shall I/Shall we/I will

5

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Polotovary a mražené výrobky

3

Občan v demokratické
společnosti
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na našem trhu
 krátce, ale souvisle pohovořit o
různých postupech při práci s
polotovary a mraženými produkty
 přeložit návod k přípravě jednoho konkrétního polotovaru

Člověk a svět práce

Anglický jazyk II
Celková hodinová dotace: 0 – 2 – 1
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku anglického jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku neučili na základní škole a u kterých se nepředpokládá ani omezená vstupní úroveň znalostí. Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v anglickém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
 jazykové prostředky
 běžná konverzační témata
 odborná konverzační témata
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Výkony budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací,
pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude
zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu
na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a
ústní projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám využívaným při mezinárodně uznaných jazykových
zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa, speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
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výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na anglicky mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Průřezové téma
Počet
Výsledky vzdělávání
Učivo
Projekty
hodin
Poznámky
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
Informační a komunikač29
Běžná konverzační témata
 použít vhodný pozdrav
ní technologie
Pozdravy při setkání a loučení
 navázat rozhovor s cizí osobou
Představování
 představit sebe či druhou osobu Znamení zvěrokruhu
Občan v demokratické
a rozlišit jméno a příjmení
společnosti
Bydlení
 dotázat se druhé osoby na jmé- Rodina
no a příjmení, datum narození a Koníčky, dovednosti, volný
Člověk a životní prostředí
znamení zvěrokruhu
čas, denní rutina
 rozumět psaným a mluveným Jídlo a nápoje
Člověk a svět práce
textům v rozsahu daných témat
Zdravé stravovací návyky
 zapsat a reprodukovat popis by- Britská jídla
tu či domu, ve kterém bydlí, a
zařízení svého pokoje
 používat slovní zásobu související s bydlením
 používat slovní zásobu označující členy užší rodiny, poskytnout o nich základní informace
a vystihnout jejich vztahy
 reprodukovat jednoduchý popis
osoby (jméno, věk, vzhled), zájmy, povolání
 hovořit o svých koníčcích, o
svém oblíbeném filmu a hudbě
 dotázat se na koníčky a způsoby
trávení volného času druhé osoby
 jmenovat běžné způsoby trávení
volného času, zejména sporty
 používat slovní zásobu vyjadřující vztah k jeho koníčkům
 popsat běžný denní program
 vyjmenovat denní jídla a ob- 41 -
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vyklé časy, v nichž se podávají
 používat slovní zásobu označující nápoje a jídla v restauraci
 popsat své oblíbené jídlo
 hovořit o svých stravovacích
návycích
 objednat jídlo v restauraci
 hláskovat své jméno a psaná
slova a vyslovovat co nejblíže
přirozené výslovnosti
 při práci se slovníkem zohledňovat rozdíly v české a anglické
abecedě
 zapsat krátká, zřetelně hláskovaná sdělení
 vytvořit množné číslo podstatných jmen s ohledem na výslovnost a aplikovat pravidla
změny pravopisu koncovek
 nahradit podstatné jméno odpovídajícím osobním zájmenem
 ovládat a správně používat tvary slovesa to be v přítomném
čase, v jednotném i množném
čísle
 používat zájmena this/that
 přiřadit neurčité členy ve známých spojeních a aplikovat základní pravidla i v nových spojeních
 při tvorbě věty respektovat pevný slovosled anglické věty
 vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období a použít je
se správnou předložkou
 napsat a správně přečíst datum
s použitím řadových číslovek
 přečíst letopočet a použít jej se
správnou předložkou
 určit barvu předmětu
 ovládat a správě používat názvy
zemí a národnosti
 správně používat tvary slovesa
have got v přítomném čase,
v jednotném i množném čísle,
v kladné a záporné větě i otázce
 ovládat podmětná, předmětná a
přivlastňovací zájmena
 používat tvary významových
sloves v přítomném čase, ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle
 používat pomocné sloveso
do/does a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 používat zájmena these/those
 tvořit přivlastňovací pád podstatných jmen v jednotném i

Jazykové prostředky
Anglická abeceda
Základní pravidla výslovnosti
Množné číslo podstatných
jmen
Osobní zájmena
Sloveso to be
Ukazovací zájmena this/that
Užití neurčitého členu
Slovosled v anglické větě
Jména měsíců a ročních období
Číslovky 1-100, řadové číslovky, datum, letopočet
Dny v týdnu a související
předložky
Barvy, země, národnosti
Sloveso have got
Přehled zájmen
Přítomný čas významových
sloves
Zápor a otázka pomocí
do/does
Množné číslo ukazovacích
zájmen this a that
Přivlastňovací pád podstatných jmen
Použití gerundia po slovesech
označující vztah k něčemu
Přítomný čas slovesa to have
Vazba there is/there are
Příslovce frekvence a jejich
postavení ve větě
Vyjádření času
Přítomný průběhový čas ve
všech větných funkcích: kladná, záporná věta a otázka,
rozlišení použití přítomného
prostého a průběhového času
Časová určení užívaná
v přítomných časech
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množném čísle
 rozlišovat slovesa označující
vztah k něčemu a používat po
nich gerundium
 používat k popisu místa vazbu
there is/there are a potřebné
předložky
 chápat rozdíly mezi frekvenčními příslovci a použít je ve
větě
 přečíst a vyjádřit časové údaje
 používat výrazy to, past, quarter, half a předložku at ve spojení s časovými údaji
 používat slovesné fráze v přítomném průběhovém čase ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle
 používat pomocné sloveso to be
v přítomném průběhovém čase
a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 rozlišovat přítomný čas prostý
a průběhový v typických situacích
 pro použití těchto časů ovládat
časová určení
 představit pracoviště odborného
výcviku

Odborná konverzační témata
Vybavení pracoviště odborného výcviku

8

Člověk a svět práce

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 pojmenovat školní předměty a
sporty, rozpoznat rozdíly mezi
anglicky mluvícími zeměmi a
Českou republikou
 používat slovní zásobu označující školní předměty a popsat jejich náplň
 zapsat a reprodukovat informace o rozvrhu hodin
 hovořit o své škole
 hovořit o svých schopnostech a
dovednostech
 dotázat se na schopnosti a dovednosti druhé osoby
 používat slovní zásobu vyjadřující žádost, nabídku či návrh
 vytvořit návrhy a akceptovat či
zamítnout návrhy jiné osoby

Běžná konverzační témata
14
Školní předměty, škola
ve Velké Británii a v USA
Schopnosti a dovednosti,
žádosti, nabídky návrhy
Minulost
Místo a datum narození
Program minulého víkendu
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společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 zapsat a reprodukovat základní
informace o svém narození
 dotázat se na základní údaje o
narození druhé osoby
 používat slovní zásobu související s aktivitami, které proběhly
v minulosti
 dotázat se na víkendové aktivity
druhé osoby
 používat u substantiv vhodné
obraty pro vyjádření počitatelnosti a nepočitatelnosti
 používat tvary slovesa “can”
v kladné i záporné větě a otázce
 chápat význam slovesa “can”,
používat tvary sloves, jež po
něm následují, rozpoznat situace, kdy se používá
 používat frázi “would like”
 ovládat slovesné fráze sloužící
k vyjádření nabídky
 popsat činnost na pracovišti odborného výcviku
 zhodnotit a popsat výsledky
práce

Jazykové prostředky
Počitatelnost a nepočitatelnost
podstatných jmen
How much?/How many?
Použití some, any, no, a lot of,
too much/ many, a little, a
few, not enough
Vyjádření I’d like/want,
What/How about…?,
Let’s…/Shall we…
Použití modálního slovesa can
pro vyjádření dovedností a
schopností
Odborná konverzační témata
Činnost na pracovišti odborného výcviku

14

4

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce

Německý jazyk I
Celková hodinová dotace: 2 – 3 – 2
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku německého jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku učili na základní
škole a u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navazuje na vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili na základní škole. Výuka bude realizována zpočátku jako opakování učiva ze základní
školy, aby bylo docíleno utvrzení probrané látky a homogenizace úrovně znalostí jednotlivých žáků ve třídě,
protože v jejich vstupní úrovni znalostí předpokládáme nesourodost (obecně předpokládáme znalosti v širším
pásmu úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v německém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
 jazykové prostředky
 běžná konverzační témata
 odborná konverzační témata
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků . Výkony budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude
zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu
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na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám, využívaným při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa,
speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Německý jazyk I je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na německy mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a s dalšími
elektronickými médii
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 používat slovesa ve správných
tvarech, aplikovat systém časování na různá slovesa
 vytvářet doplňující otázky a
odpovídat na ně
 zdvořile komunikovat se svým

Jazykové prostředky
Základní pravidla výslovnosti
v německém jazyce
Časování slabých sloves
v přítomném čase
Doplňující otázka
Vykání
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Informační a komunikační
technologie
Občan v demokratické
společnosti
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protějškem
 použít slovesa haben, sein
 rozlišit sémantický a morfologický význam určitého, neurčitého a nulového členu, používat členy aktivně v hovoru
 aplikovat přídavná jména
v kongruenci s přísudkem, respektovat rozdíly s ČJ
 bezchybně sestavit oznamovací větu
 odlišit oznamovací a tázací větu
 vytvořit zdvořilý rozkaz
 tvořit otázky se zájmeny wer a
was, odpovědět na ně
 vyskloňovat podstatné jméno a
rozeznat pád; chápat rozdíly s
češtinou
 napočítat do 20 a vhodně číslovky uplatňovat; rozumět jim
v hovoru
 podat a přijmout informace o
ceně
 převést slovesa s pravidelnými
tvary v přítomném čase do
imperativu; reagovat na pokyny
 odpovědět záporně na otázku a
rozlišovat významy záporek
nein, nicht a kein
 rozumět významu přivlastňovacích zájmen; vyskloňovat
je
 dosadit v němčině tvary, které
nahrazují české zájmeno svůj
 ovládat tvary osobních zájmen
v 1., 3. a 4. pádě
 časovat sloveso können a tvořit větný rámec
 časovat
sloveso
mögen
v konjunktivu préterita a tvořit
větný rámec
 zvládnout základní předložky
s dativem; správně je spojit
s podstatným jménem
 odvodit od názvu města přídavné jméno a použít ho
v konverzaci
 rozlišit u těchto předložek užití 3. a 4. pádu; užít je
v obvyklých konverzačních situacích
 vyčasovat slovesa s nepravidelnými tvary v přítomném
čase
 pochopit specifický význam
obratu es gibt, aktivně ho používat v komunikaci
 zjistit, kolik je hodin, tvořit

Slovesa haben a sein
v přítomném čase
Člen
Přídavné jméno v přísudku
Slovosled v oznamovací větě
Zjišťovací otázka
Rozkazovací věta
Wer, was
Podstatná jména v ČJ
Číslovky 1-20
Cena
Rozkazovací způsob
Zápor
Přivlastňovací zájmena
Vyjádření svůj
Osobní zájmena
Sloveso können
Tvar ich möchte
Předložky s dativem
Přídavná jména s koncovkou –
er
Předložky se 3. a 4. pádem
Silná slovesa v přítomném
čase
Vazba es gibt
Časové údaje
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časové údaje, rozlišit význam
slov Stunde a Uhr
 vyjádřit, co kdo dělá
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 charakterizovat členy rodiny,
vyjmenovat je, rozlišovat příbuzenské vztahy
 říci, co kdy bude dělat
 popsat odeslání dopisu, balíku
 požádat o jídelní lístek, vybrat
jídlo a nápoj, objednat, doporučit hostům vhodné jídlo, zaplatit, poděkovat
 říci, co bude dělat večer
 rozdělit záliby dle kategorií,
popsat své záliby, říci, co ho
nebaví
 znát naše a německá národní
jídla
 popsat lokalitu, popsat dům,
byt a jednotlivé pokoje
 objednat pokoj, popsat hotel,
hrát úlohu recepčního
 popsat části dne, rozlišit ve
všední den a o víkendu
 napsat jednoduchý dopis příteli, použít vhodné oslovení,
rozloučení
 v základních situacích použít
slovní zásobu týkající se zařízení a základního vybavení
odborných učeben a pohostinských zařízení

Běžná konverzační témata
Činnosti
Rodina
Denní plán
Pošta
Návštěva restaurace
Plán na večer
Koníčky, zájmy
Národní jídla
Bydlení
V hotelu
Denní program
Dopis

28

Odborná konverzační témata
Základní vybavení odborného
výcviku, restaurace

10

Informační a komunikační
technologie
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce

Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Informační a komunikační
technologie
Projekt: Mé budoucí pracovní prostředí

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 dosadit za předložky podstatné
jméno
 vyjádřit větu se všeobecným
podmětem man, uvědomovat
si její význam
 rozeznat předložku se 4. pádem; spojit ji s podstatným
jménem
 časovat způsobová slovesa a
použít je ve větném rámci,
rozlišovat
významy
soll-

Počet
hodin

Učivo
Jazykové prostředky
Man
Předložky s akuzativem
Způsobová slovesa a sloveso
wissen
Podstatná jména v plurálu
Přivlastňovací zájmena
v plurálu
Souvětí souřadné
Slovesné předpony
Číslovky 20 -1000
Imperativ slovesa sein
- 47 -

Poznámky
45

Informační a komunikační
technologie

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

en/haben a können/kennen
 uvědomovat si hlavní principy
odvozování množného čísla a
skloňovat podstatná jména
v množném čísle
 skloňovat podstatná jména
v množném čísle ve spojení s
přivlastňovacími zájmeny
 používat souřadná souvětí po
spojkách s přímým a s nepřímým slovosledem
 využít poznatky o odlučitelných a neodlučitelných předponách
 zvládat
vyjádření
počtu
s číslovkami do 1000
 použít
sloveso
sein
v imperativu
 ovládat principy plurálu
 používat výrazy množství, míry, hmotnosti
 zeptat se na cestu, popsat cestu, použít navigaci, číst
v mapě
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 říci, co je a co není zdravé,
popsat zdravé a nezdravé pokrmy, zamyslet se nad životním stylem
 hrát roli zákazníka, prodavačky, požádat o zboží, doporučit
zboží, popsat obchod, supermarket,
komunikovat
s náročným zákazníkem
 rozlišit jednotlivé chody, popsat prostřený stůl, objednat si
oběd v restauraci, doporučit
jídlo, zaplatit, poděkovat
 popsat naše město, ukázat cestu, zvládnout orientaci ve městě, znát základní památky, doporučit je návštěvě z ciziny





přebrat roli číšníka i hosta
sestavit jídelníček
popsat restauraci
jmenovat různé typy restaurací

Množné číslo podstatných
jmen
Podstatná jména v údajích
míry, množství a hmotnosti

Běžná konverzační témata
Orientace ve městě
Zdraví
Nakupování
Oběd
Naše město

45

Informační a komunikační
technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Zdravý životní
styl, zdravá výživa
Projekt: Místo bydliště

Odborná konverzační témata
Restaurace

9

Člověk a svět práce
Informační a komunikační
technologie
Projekt: Sestavení jídelního lístku

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání

Počet
hodin

Učivo
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Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 zvládnout skloňování adjektiv
bez členu
 ovládat adjektiva po etwas,
nichts, viel
 ovládat číslovky v časových
údajích, spojit časový údaj
s vhodnou předložkou
 zvládnout adjektiva po členu
neurčitém
 aplikovat zájmeno welcher a
rozeznat vhodnost jeho použití
 vyjádřit minulý čas slabých
sloves, jednoduše popsat činnost předešlého dne apod.
 vyjádřit v minulém čase sloveso sein
 zvládnout skloňování po členu
určitém
 rozeznat slabá substantiva, vyskloňovat je
 používat zvratná zájmena,
rozpoznat zvratné sloveso,
uvědomit si rozdíly s češtinou
 rozlišit příslovce směru a pozice
 rozlišit rody u názvů měst a
zemí, ovládat názvy hlavních
evropských zemí, pojmenovat
jejich obyvatele a jazyk, použít vhodnou předložku
 pojmenovat hlavní řeky, hory,
moře v ČR a v Evropě
 vytvořit budoucí čas, použít
přítomný a budoucí čas při vyjádření budoucnosti
 objednat si v restauraci
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 popsat německá a rakouská
jídla, napsat recept
 popsat německá města, hory,
řeky, průmysl, zemědělství,
kulturu, vztahy mezi lidmi
z různých národů
 popsat méně obvyklá jídla
 popsat své příští prázdniny,
zamyslet se nad ideálním volnem
 zvládnout slovní zásobu potřebnou pro obstarání a prezentaci potravinářských výrobků, prezentovat recept, informovat o jídlech a nápojích

Jazykové prostředky
Srovnávání
Skloňování přídavných jmen
bez členů
Přídavná jména po etwas
nichts, viel
Předložky v časových údajích
Adjektiva po členu neurčitém
Zájmeno welcher
Perfektum slabých sloves
Pretéritum slovesa sein
Adjektiva po určitém členu
Slabé skloňování substantiv
Zvratná slovesa
Dort, dorthin
Jména měst a zemí
Jména řek, hor, moří
Futurum

30

Informační a komunikační
technologie

Běžná konverzační témata
Popis osoby
Objednávání v restauraci
Německá a rakouská kuchyně
Německo
Různé druhy jídel
Plány na prázdniny

30

Informační a komunikační
technologie
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Projekt: Představení rodiny

Odborná konverzační témata
Jazykové vybavení v oboru

4

Projekt: Připravit prezentaci slavnostního oběda
s popisem jídel a nápojů
Informační komunikační
technologie
Člověk a svět práce
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Německý jazyk II
Celková hodinová dotace: 0 - 2 - 1
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2010
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku německého jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku neučili na základní škole a u kterých se nepředpokládá ani omezená vstupní úroveň znalostí. Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v německém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
 jazykové prostředky
 běžná konverzační témata
 odborná konverzační témata
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Výkony budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude
zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu
na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám, využívaným při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa,
speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Německý jazyk II je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na německy mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
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 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 používat slovesa ve správných
tvarech, aplikovat systém časování na různá slovesa
 vytvářet doplňující otázky a
odpovídat na ně
 zdvořile komunikovat se svým
protějškem
 použít slovesa haben, sein
 rozlišit sémantický a morfologický význam určitého, neurčitého a nulového členu, používat členy aktivně v hovoru
 aplikovat přídavná jména
v kongruenci s přísudkem, respektovat rozdíly s ČJ
 bezchybně sestavit oznamovací větu
 odlišit oznamovací a tázací větu
 vytvořit zdvořilý rozkaz
 tvořit otázky se zájmeny wer a
was odpovědět na ně
 vyskloňovat podstatné jméno a
rozeznat pád, chápat rozdíly
mezi němčinou a češtinou
 napočítat do 20 a vhodně číslovky uplatňovat, rozumět jim
v hovoru
 podat a přijmout informace o
ceně
 převést slovesa s pravidelnými
tvary v přítomném čase do imperativu,reagovat na pokyny
 odpovědět záporně na otázku a
rozlišovat významy záporek
nein, nicht a kein
 rozumět významu přivlastňovacích zájmen, vyskloňovat
je
 dosadit v němčině tvary, které

Počet
hodin

Učivo
Jazykové prostředky
Základní pravidla výslovnosti
v německém jazyce
Časování slabých sloves
v přítomném čase
Doplňující otázka
Vykání
Slovesa haben a sein
v přítomném čase
Člen
Přídavné jméno v přísudku
Slovosled v oznamovací větě
Zjišťovací otázka
Rozkazovací věta
Wer, was
Podstatná jména v JČ
Číslovky 1-20
Cena
Rozkazovací způsob
Zápor
Přivlastňovací zájmena
Vyjádření svůj
Osobní zájmena
Sloveso können
Tvar ich möchte
Předložky s dativem
Přídavná jména s koncovkou –
er
Předložky se 3. a 4. pádem
Silná slovesa v přítomném
čase
Vazba es gibt
Časové údaje
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Poznámky
30

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
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nahrazují české zájmeno svůj
 ovládat tvary osobních zájmen
v 1., 3. a 4. pádě
 časovat sloveso können a tvořit větný rámec
 časovat
sloveso
mögen
v konjunktivu préterita a tvořit
větný rámec
 zvládnout základní předložky
s dativem, správně je spojit
s podstatným jménem
 odvodit od názvu města přídavné jméno a použít ho
v konverzaci
 rozlišit u těchto předložek užití
3. a 4. pádu, užít je
v obvyklých konverzačních situacích
 vyčasovat slovesa s nepravidelnými tvary v přítomném
čase
 pochopit specifický význam
obratu es gibt, aktivně ho používat v komunikaci
 zjistit, kolik je hodin, tvořit časové údaje, rozlišit význam
slov Stunde a Uhr
 vyjádřit, co kdo dělá
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 charakterizovat členy rodiny,
vyjmenovat je, rozlišovat příbuzenské vztahy
 říci, co kdy bude dělat
 popsat odeslání dopisu, balíku
 požádat o jídelní lístek, vybrat
jídlo a nápoj, objednat, doporučit hostům vhodné jídlo, zaplatit, poděkovat
 říci, co bude dělat večer
 rozdělit záliby dle kategorií,
popsat své záliby, říci, co ho
nebaví
 znát naše a německá národní
jídla
 popsat lokalitu, popsat dům,
byt a jednotlivé pokoje
 objednat pokoj, popsat hotel,
hrát úlohu recepčního
 popsat části dne, rozlišit ve
všední den a o víkendu
 napsat jednoduchý dopis příteli, použít vhodné oslovení, rozloučení
 v základních situacích použít
slovní zásobu týkající se zařízení a základního vybavení
odborných učeben a pohostin-

Běžná konverzační témata
Činnosti
Rodina
Denní plán
Pošta
Návštěva restaurace
Plán na večer
Koníčky, zájmy
Národní jídla
Bydlení
V hotelu
Denní program
Dopis

Odborná konverzační témata
Obsluha hostů v restauraci
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30

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště

6

Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
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ských zařízení
 použít jednoduché obraty pro
komunikaci s hosty

Informační a komunikační technologie
Projekt: Jídelníček

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 dosadit za předložky podstatné
jméno
 vyjádřit větu se všeobecným
podmětem man, uvědomovat
si její význam
 rozeznat předložku se 4. pádem, spojit ji s podstatným
jménem
 časovat způsobová slovesa a
použít je ve větném rámci, rozlišovat významy sollen/haben
a können/kennen
 uvědomovat si hlavní principy
odvozování množného čísla,
skloňovat podstatná jména
v množném čísle
 skloňovat podstatná jména
v množném čísle ve spojení s
přivlastňovacími zájmeny
 používat souřadná souvětí po
spojkách s přímým a s nepřímým slovosledem
 využít poznatky o odlučitelných a neodlučitelných předponách
 zvládat
vyjádření
počtu
s číslovkami do 1000
 použít
sloveso
sein
v imperativu
 ovládat principy plurálu
 používat výrazy množství, míry, hmotnosti

Počet
hodin

Učivo

Jazykové prostředky
Man
Předložky s akuzativem
Způsobová slovesa a sloveso
wissen
Podstatná jména v plurálu
Přivlastňovací zájmena
v plurálu
Souvětí souřadné
Slovesné předpony
Číslovky 20-1000
Imperativ slovesa sein
Množné číslo podstatných
jmen
Podstatná jména v údajích
míry, množství a hmotnosti
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 zeptat se na cestu, popsat cestu, použít navigaci, číst v mapě
 říci, co je a co není zdravé, popsat zdravé a nezdravé pokrmy, zamyslet se nad životním
stylem
 hrát roli zákazníka, prodavačky, požádat o zboží, doporučit
zboží, popsat obchod, supermarket,
komunikovat
s náročným zákazníkem
 rozlišit jednotlivé chody, popsat prostřený stůl, objednat si
oběd v restauraci, doporučit
jídlo, zaplatit, poděkovat
 popsat naše město, ukázat cestu, zvládnout orientaci ve městě, znát základní památky, doporučit je návštěvě z ciziny





přebrat roli číšníka i hosta
sestavit jídelníček
popsat restauraci
jmenovat různé typy restaurací

Běžná konverzační témata
Orientace ve městě
Zdraví
Nakupování
Oběd
Naše město

15
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt:Zdravý životní
styl, zdravá výživa

Odborná konverzační témata
Restaurace, kuchyně

4

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Projekt: Popis restaurace
a kuchyně

Občanská nauka
Celková hodinová dotace: 1 - 1 - 1
Platnost od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Předmět Občanská nauka je nedílnou součástí společenskovědního vzdělávání. Navazuje na znalosti a dovednosti
žáků, které získali v základním vzdělávání. Tyto schopnosti se v průběhu studia upevňují, ale především prohlubují.
Občanská nauka úzce spolupracuje s dalšími vyučovacími předměty, využívá mezipředmětových vztahů.
Vyučovací předmět směřuje k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace žáků tak, aby se stali v životě slušnými
lidmi a informovanými aktivními občany demokratického státu. Vede žáky k odpovědnosti vůči sobě i společnosti.
Učí je kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.
Charakteristika učiva
Učivo je rozděleno do tematických celků:
Člověk jako jedinec
Člověk v lidském společenství
Člověk jako občan
Člověk a právo
Člověk a hospodářství
Česká republika, Evropa a svět
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 využívat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě
 získávat a hodnotit informace z různých zdrojů
 jednat odpovědně a žít čestně
 projevovat občanskou aktivitu, vážit si demokracie a svobody, preferovat demokratické hodnoty a přístupy
před nedemokratickými, vystupovat proti korupci a kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím,
s demokratickými občanskými postoji, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně
 přemýšlet o skutečnosti kolem sebe, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat
 uznávat, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej
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 na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy
oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, netolerantního jednání a nesnášenlivosti
 zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat ekologicky
 vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, odpovědně řešit své finanční záležitosti, neničit majetek, ale
pečovat o něj, snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i pro širší komunitu
Hodnocení výsledků žáků
Žáci budou hodnoceni minimálně dvakrát za pololetí, buď písemnou, či ústní formou. Součástí hodnocení bude také
vypracování projektů a jejich prezentace, kde bude zohledněn jejich aktivní přístup v rámci projektové činnosti.
Významnou složkou hodnocení vyučovacího předmětu bude přístup žáků k probíraným tématům a předmětu jako
celku. Důležitou roli hraje orientace žáka v aktuálním společenském dění, úroveň vyjadřování a schopnost logické
argumentace.
Při hodnocení bude brán zřetel na vedení zápisů do sešitu a jejich estetickou a informativní úroveň.
Pojetí výuky
Předmět Občanská nauka je řazen do tří ročníků / jedna hodina týdně.
Látka je koncipována do pěti tematických celků. Do prvního ročníku jsou zařazeny tematické celky Člověk jako
jedinec a Člověk v lidském společenství, které se zabývají pochopením člověka jako individua a jeho začleněním
do společnosti. Druhý ročník klade důraz na otázku politického života společnosti a participace v něm, a to
v tematických celcích Člověk jako občan a Člověk a právo. Do třetího ročníku jsou zařazeny tematické celky Člověk a hospodářství a Česká republika, Evropa a soudobý svět, jejichž náplní je pochopení ekonomických vztahů
mezi subjekty a objekty navzájem.
Metodika výuky
Výuka probíhá nejen formou frontálního, skupinového a projektového vyučování, ale i prostřednictvím diskuzí,
exkurzí, her a soutěží, problémových úkolů a prezentací ve třídě. Nedílnou součástí vyučovacího procesu je i využívání informačních a komunikačních technologií.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
V předmětu Občanská nauka jsou rozvíjeny následující klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problému
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33(1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 porozumět smyslu a významu
výchovy k občanství

Úvod do předmětu
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Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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 charakterizovat
psychologii
jako vědní disciplínu, charakterizovat základní disciplíny,
které využívají znalostí psychologie
 shrnout a rozlišit biologické a
sociální determinanty lidské
psychiky
 vymezit a rozpoznat základní
charakteristiky jednotlivých
etap lidského života
 objasnit, na čem závisí efektivnost učení, zorientovat se ve
školské soustavě ČR
 na konkrétním příkladu rozpoznat projevy lidí různého temperamentu
 seznámit se se základními náročnými životními situacemi
člověka – příčiny a možnosti
jejich předcházení
 popsat základní relaxační
techniky
 popsat sociologii jako vědní
disciplínu
 charakterizovat typy společnosti a současnou českou společnost
 vysvětlit význam procesu socializace
 na příkladu demonstrovat, jak
mohou ovlivňovat sociální
skupiny chování člověka
 vymezit hlavní funkce rodiny
a vztahy v ní
 rozlišit a charakterizovat sociální útvary
 na konkrétních příkladech objasnit sociální rozdíly ve společnosti, vysvětlit pojem gender
 vysvětlit rozdíl mezi formálními a neformálními vztahy,
verbálními a neverbálními typy komunikace
 prakticky prokázat znalost základů etikety
 objasnit pojem asertivní chování
 popsat sociální deviace, na
příkladech vyložit, v čem tkví
jejich hlavní nebezpečnost

Člověk jako jedinec
Úvod do psychologie
Osobnost člověka
Etapy lidského života
Učení, rozvoj osobnosti
a sebevýchova
Schopnosti, temperament, charakter
Náročné životní situace
Psychohygiena

14

Občan v demokratické
společnosti

Člověk v lidském společenství
Vznik, vývoj, typy společností
Současná česká společnost a její
vrstvy
Socializace jedince ve společnosti
Společenské skupiny
Sociální role, pozice
Rodina a její funkce ve společnosti
Vztahy a problémy soudobé rodiny
Postavení mužů a žen v rodině a ve
společnosti na demokratickém základě (odpovědnost, slušnost, optimismus)
Komunita, dav, veřejnost
Sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
Sociální vztahy
Sociální komunikace
Základy slušného chování
Etiketa v praxi
Asertivita
Sociální normy a deviantní chování
Šikana
Drogy

17

P – Drogy

Opakování učiva
 třídit a získané poznatky aplikovat v praktickém životě

2. ročník
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Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 porozumět smyslu a významu
výchovy k občanství
 vysvětlit základní politologické pojmy
 na příkladech rozlišit hlavní
hodnoty a rizika ohrožení demokracie
 zdůvodnit dělbu státní moci,
popsat hlavní subjekty v ČR
 popsat základní články správy
v ČR a na příkladech rozlišit
pravomoci orgánů státní správy a samosprávy
 vysvětlit funkci Ústavy a doložit, co vymezuje
 rozlišit jednotlivé politické
strany v ČR a jejich politickou
orientaci
 vysvětlit podstatu a funkci voleb
 orientovat se v úloze vybraných společenských organizací
a hnutí



 objasnit, jakou roli hraje právo
v životě lidí
 popsat a vysvětlit právní řád a
soustavu soudů v ČR
 na příkladech charakterizovat
a rozlišit důležitá právní odvětví

 třídit a získané poznatky aplikovat v praktickém životě

Úvod do předmětu

1

Člověk jako občan
Stát a občan
Formy a funkce státu
Formy vlády
Základní hodnoty a principy demokracie
Svobodný přístup k informacím,
funkce médií
Politický systém v ČR
Charakteristika českého ústavního
systému
Formy státní moci
Veřejná správa - struktura státní
správy a samosprávy
Politika – politické strany
Politické volby, právo volit
Občanská společnost - ctnosti potřebné pro demokracii, multikulturní
soužití
Občanská participace
Politický radikalismus a extremismus, aktuální česká extremistická
scéna a její symbolika, mládež a
extremismus

17

Občan v demokratické
společnosti

Člověk a právo
Lidské právo a spravedlnost - obhajování, zneužívání, práva dětí
Funkce práva
Právo jako systém norem – právní
řád
Systém soudů
Právnická povolání
Veřejný ochránce práv
Občanské právo
Rodinné právo
Trestní právo
Pracovní právo
Obchodní právo

14

Opakování učiva

Projekt: Pracovní
právo

1

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Hodiny

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
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Projekty
Poznámky
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 porozumět smyslu a významu
výchovy k občanství

 charakterizovat geografické a
ekonomické postavení ČR ve
světě a v Evropě
 upevnit znalosti v oblasti české
státnosti
 charakterizovat podstatu evropské integrace
 uvést konkrétní příklady projevů
globalizace
 identifikovat projevy a nebezpečí současného společenského života
 debatovat o pozitivech a problémech multikulturního soužití
 objasnit funkci víry a náboženství v životě člověka
 chápat, v čem jsou nebezpečné
náboženské sekty
 porovnat, v čem se mohou lidé
vyznávající různá náboženství
shodnou


 charakterizovat základní ekonomické pojmy
 na příkladu z praxe demonstrovat obsah pracovní smlouvy
 vysvětlit význam bank a orientovat se v jednotlivých formách
placení
 pochopit význam a funkci úřadu
práce
 seznámit se s hospodařením státu, rodiny- rozpočet
 zorientovat se v sociální politice
státu a sociálních institucích a
organizacích

Úvod do předmětu
Česká republika, Evropa a svět
Postavení ČR ve světě a v Evropě
(bohaté a chudé země, ohniska napětí
ve světě)
České státní a národní symboly
České svátky
Mezinárodní instituce a organizace
EU – vznik, členění, cíle
Orgány EU
Funkce a činnost NATO, OSN,
UNESCO
Globalizace, globální problémy- ČR
a evropská integrace
Současné problémy společenského
života
Rasy, národy a národnosti (většiny a
menšiny) – soužití a rozpory
Rasismus, antisemitismus, genocida
v době 2. sv. v., jmenovitě Slovanů,
Židů, Romů a politických odpůrců
Migrace, migranti, azylanti
Multikulturní soužití ve společnosti
Víra a ateismus
Náboženství a církve
Světová náboženství
Monoteistická náboženství
Náboženská hnutí a sekty
Nesnášenlivost, náboženský extremismus, fanatismus, terorismus a
fundamentalismus ve světě
Člověk a hospodářství
Základní ekonomické pojmy
Trh a jeho fungování
Hledání zaměstnání, služby úřadů
práce
Nezaměstnanost, podpora
v nezaměstnanosti, rekvalifikace
Pracovní pohovor
Pracovní poměr - vznik, změna a
ukončení, pracovní smlouva - mzda
úkolová a časová, pracovní řád povinnosti a práva zaměstnance a
zaměstnavatele (odpovědnost za
škodu)
Banky - jejich služby a bankovní
soustava- bankovní operace v praxi
Funkce daní - daňová přiznání
Hospodaření jednotlivce a rodiny
Sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění občanů
Řešení krizových finančních situací
Sociální instituce a organizace (charita aj.)
Opakování učiva

 třídit a získané poznatky aplikovat v praktickém životě
- 59 -

1

20

Projekt: České svátky
Projekt: UNESCO
Projekt: Náboženství

10

Projekt: Trh práce

1
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Chemie
Celková hodinová dotace: 2 – 0 – 0
Platí od : 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2010
Obecný cíl
Cílem chemického vzdělávání je především naučit žáky využívat chemické a biochemické poznatky v profesním
a odborném životě, klást si otázky významu chemických a přírodních látek pro člověka, jejich významu ve výživě a jejich využití. Přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení chemických a přírodních dějů a zákonů a
k formování vztahů k přírodnímu prostředí. Umožňuje také žákům pochopit základy dějů probíhajících v přírodě
a v živých organismech.
Charakteristika učiva
Výuka probíhá v 1. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně, celkem 66 hodin. Učivo dává základ pro správné pochopení učiva odborných potravinářských předmětů. Zaměřuje se na tematické celky, které souvisí s chemickým
složením látek, které vysvětlují princip chemických vazeb a chemických reakcí a které seznámí žáky
s nejvýznamnějšími anorganickými a organickými látkami. Učivo se rovněž zaměřuje na tematické celky, které
souvisí se složením živých organismů a které charakterizují přírodní látky a jejich význam pro živé organismy.
Do výuky jsou zařazeny celky, které pomohou žákům pochopit složení potravin a technologii jejich zpracování.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z chemického hlediska, aby uměli
posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy, aby k přírodě z pohledu chemie
zaujali pozitivní postoj, porozuměli základním ekologickým souvislostem a pochopili nezbytnost udržitelného
rozvoje.
Hodnocení výsledků žáků
Průběžné hodnocení a ověřování zvládnutí učiva po kapitolách či menších úsecích učiva je prováděno ústním
zkoušením a písemně formou krátkých testů. Rovněž je hodnocena aktivita žáků během vyučovací hodiny, zadaná samostatná práce, zpracování a prezentace referátů. Hodnocení je prováděno známkami dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součásti školního řádu školy.
Pojetí výuky
Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují propojení a návaznost učiva Chemie s odbornými
předměty. Obsah předmětu dává předpoklad k tomu, aby žáci uměli využívat poznatky chemie v praktickém
životě, logicky uvažovali, analyzovali a řešili jednoduché chemické problémy. Výuka je řízena tak, aby si žáci
postupně osvojili a pochopili vybrané pojmy, zákonitosti, terminologii a chemické názvosloví, uměli pracovat
s chemickými rovnicemi, veličinami, jednotkami a dovedli uplatnit tyto znalosti a dovednosti při řešení úloh.
Výuka je vedena především výkladem, řízeným rozhovorem s návazností na znalost žáků, diskuzí k vybraným
problémům a různými motivačními úlohami. Jsou využívány názorné pomůcky včetně multimédií. Do výuky je
zařazováno samostatné řešení úkolů, kdy žáci uplatní své znalosti z teorie předmětu i z ostatních předmětů, skupinová práce a práce s informacemi. Součástí výuky jsou žáky vypracované referáty na aktuální témata
s chemickou problematikou a jejich následná prezentace.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Výuka v předmětu Chemie je vedena tak, aby byly u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence :
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 matematické kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Ve výuce Chemie jsou aplikována tato průřezová témata :
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Počet
hodin

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
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 porovnat fyzikální a chemické
vlastnosti různých látek
 popsat stavbu atomu, vznik
chemické vazby
 znát názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a
sloučenin
 popsat charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění
v periodické soustavě prvků
 popsat základní metody oddělování složek ze směsí a jejich využití v praxi
 vyjádřit složení roztoku a připravit roztok požadovaného složení
 vysvětlit podstatu chemických
reakcí a zapsat jednoduchou
chemickou reakci chemickou
rovnicí
 provádět jednoduché chemické
výpočty, které lze využít v odborné praxi
 tvořit chemické vzorce a názvy
vybraných anorganických sloučenin
 charakterizovat vybrané prvky a
anorganické sloučeniny a zhodnotit jejich využití v odborné
praxi a v běžném životě, posoudit je z hlediska vlivu na zdraví a
životní prostředí
 charakterizovat základní skupiny
uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a tvořit jednoduché chemické vzorce a názvy
 uvést významné zástupce jednoduchých organických sloučenin
a zhodnotit jejich využití v odborné praxi a v běžném životě,
posoudit je z hlediska vlivu na
zdraví a životní prostředí
 charakterizovat biogenní prvky a
jejich sloučeniny
 charakterizovat
nejdůležitější
přírodní látky
 popsat vybrané biochemické děje

Obecná chemie
Chemické látky a jejich vlastnosti
Částicové složení látek, atom, molekula, chemická vazba
Chemické prvky, sloučeniny, chemická symbolika
Periodická soustava prvků
Směsi a roztoky
Chemické reakce, chemické rovnice
Výpočty v chemii

20

Člověk a životní
prostředí

Anorganická chemie
Názvosloví anorganických sloučenin oxidů, hydroxidů, kyselin a solí
Vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné
praxi

13

Člověk a životní
prostředí

Organická chemie
Vlastnosti atomu uhlíku
Základ názvosloví organických sloučenin
Organické sloučeniny v běžném životě
a odborné praxi

13

Biochemie
Chemické složení živých organismů
Přírodní látky - bílkoviny, sacharidy,
lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory
Biochemické děje

20

Ekologie
Celková hodinová dotace: 1 - 0 - 0
Platí od : 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
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Informační a komunikační technologie

Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie
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Výuka předmětu Ekologie na středním stupni je nedílnou součástí přírodovědného vzdělávání, které poskytuje
žákům nejen základní vědomosti a dovednosti důležité k pochopení postavení člověka na Zemi a v přírodě, ale i
hlubší a komplexní pochopení přírodních dějů a zákonů. Žáci jsou vedeni k tomu, aby porozuměli základním
ekologickým souvislostem nezbytným k zajištění udržitelného rozvoje v občanské i pracovní sféře, pochopili
postavení člověka v přírodě i na Zemi, získali pozitivní postoj k přírodě i motivaci k celoživotnímu vzdělávání
v přírodovědné oblasti.
Charakteristika učiva
Výuka probíhá v 1. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně, celkem 33 hodin. Učivo je členěno na tři tematické celky,
které shrnují základy úzce souvisejících oborů chemie, biologie, zeměpisu, občanské výchovy a etiky. Úvodní
část vede k pochopení základních ekologických a biologických pojmů a zákonitostí vedoucích k pochopení základních znaků a projevů života. Následující celek studuje vlivy podmínek prostředí na živé organismy, schopnost adaptace, seznamuje s příklady ekosystémů, učí chápat principy oběhu látek i energií v přírodě. Poslední
tematický celek je věnován biologické podstatě člověka, základním podmínkám jeho existence a vlivu okolního
prostředí na jeho život. Dále se rovněž zaobírá závažností dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Jsou řešeny otázky ochrany životního prostředí v rámci planety Země, České republiky, regionu v návaznosti na ideu
udržitelného rozvoje.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z pohledu ekologie, aby k přírodě
zaujali pozitivní postoj, porozuměli základním ekologickým souvislostem a pochopili nezbytnost udržitelného
rozvoje.
Hodnocení výsledků žáků
Nedílnou součástí výuky Ekologie je verifikace úrovně získaných vědomostí a dovedností, a to formou ústního
zkoušení, písemných prací, testů, referátů a projektů. Rovněž je hodnocena aktivita žáků během vyučovací hodiny. Hodnocení je prováděno dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součásti školního řádu
školy.
Pojetí výuky
Předmět Ekologie má specifické postavení v celkové struktuře všeobecného vzdělání, jehož cílem je výuka nezbytných základních ekologických vědomostí a dovedností, o které se opírá komplexní ekologická výchova i
v ostatních oblastech školní i mimoškolní činnosti žáků. Základy ekologie jsou řazeny do prvního ročníku a
navazují na poznatky, které žáci získali v přírodovědných předmětech na základní škole. Učivo Ekologie je směřováno ke komplexnímu pochopení přírodovědných jevů, pojmů, zákonů a formování pozitivních vztahů
k přírodnímu prostředí. Není pouhým výčtem vybraných ekologických pojmů, faktů, procesů a dějů, ale je třeba
zdůraznit dopad činnosti člověka na životní prostředí, zaměřit se na preventivní otázky v souladu se strategií
udržitelného rozvoje, a to především při nakládání s materiály, energiemi, vodou, odpady a dalšími zdroji. Výuka předmětu vede žáky k tomu, aby si uvědomili závažnost komplexních vlivů životního prostředí na člověka a
jeho zdraví, význam prevence onemocnění, aby se seznámili s organizacemi ochrany přírody a prostředí v ČR a
v EU a s problémy na lokální, regionální a globální úrovni.
Předmět Ekologie využívá vyučovacích metod jako jsou výklad, vysvětlování, řízený rozhovor a diskuze. Je zde
rovněž začleněna práce s odbornými časopisy a získávání dat a informací ze všech dostupných masmédií. Jsou
používány názorné pomůcky včetně multimédií. Předmět kombinuje využívání vyučovacích metod
s vyučovacími formami a začleněním poznávacích exkurzí do vybraných ekologických provozoven či do přírody
dle regionálních možností. Využívá možnosti nabídky zájmových organizací, zabývajících se ekologickou problematikou (dopolední nebo celodenní výukové programy).
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Výuka Ekologie je vedena tak, aby byly u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence :
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Ve výuce Ekologie jsou aplikována tato průřezová témata :
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
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Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vyjádřit názor na vznik a vývoj
života na Zemi, evoluční teorie,
geologické éry
 charakterizovat základní znaky
živých soustav
 popsat buňku jako základní stavební a funkční jednotku živých
organizmů
 vysvětlit rozdíl mezi autotrofní a
heterotrofní buňkou
 pochopit složitost odlišné organizace úrovní života
 orientovat se v základních genetických pojmech, v problematice
dědičnosti, reprodukce,vývoje a
evoluce
 vysvětlit význam životosprávy a
zdravého životního stylu
 uvést původce virových, bakteriálních a jiných onemocnění,
znát možnosti prevence před
nemocemi

Základy biologie
Vznik a vývoj života na Zemi
Základní projevy života na buněčné
úrovni, typy buněk
Znaky živých soustav
Rozmanitost forem života a jejich
charakteristika
Dědičnost a proměnlivost
Zdraví a nemoc

 orientovat se v základních ekologických pojmech a zákonitostech
 chápat vztahy mezi organismy a
prostředím
 uvědomit si interakci abiotických a biotických faktorů
v životním prostředí
 pochopit problematiku koloběhu
látek a energií v přírodě
 zdůraznit nezbytnost potravních
vztahů v přírodě
 charakterizovat biosféru jako
globální ekosystém, posuzovat
její zákonitosti
 uvést různé typy krajiny ve
svém okolí i regionu a její využívání člověkem
 znát podstatu vztahů člověka a
prostředí
 hodnotit vliv různých činností
člověka na jednotlivé složky životního prostředí
 charakterizovat působení životního prostředí na člověka a jeho
zdraví
 popsat přírodní zdroje surovin a
energie z hlediska jejich obnovitelnosti ( znát možnosti alternativních zdrojů), posoudit vliv jejich využívání na prostředí
 orientovat se ve způsobech nakládání
s odpady
a

Základy ekologie
Základní ekologické pojmy
Organismus a prostředí
Podmínky života
Potravní řetězce
Koloběh látek v přírodě
Stavba, funkce a typy ekosystémů
Typy krajiny

Člověk a životní prostředí
Vzájemné vztahy mezi člověkem a
životním prostředím
Dopady činnosti člověka na životní
prostředí
Vliv životního prostředí na jedince a
jeho zdraví
Přírodní zdroje energie a surovin
Problematika odpadů
Globální ekologické problémy
Ochrana přírody a krajiny
Nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
Zásady udržitelného rozvoje
Odpovědnost jednotlivce za ochranu
přírody a životního prostředí
- 63 -

Počet
hodin
10

8

Poznámky
Člověk a životní
prostředí

Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie

15

Člověk a životní
prostředí
Občan
v demokratické
společnosti
Informační a komunikační technologie
Projekt: Ekologie
kolem nás
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v možnostech snížení jejich produkce
charakterizovat globální ekologické problémy na Zemi
uvést základní znečisťující látky
v ovzduší, ve vodě a v půdě, mít
povědomí o aktuální situaci
v regionu a v ČR
vysvětlit udržitelný rozvoj jako
integraci
environmentálních,
ekonomických, technologických
a sociálních nástrojů ke komplexní ochraně životního prostředí
uvědomit si odpovědnost každého jedince za ochranu přírody,
krajiny a životního prostředí

Mezinárodní normy a právní předpisy
v ČR

Matematika
Celková hodinová dotace: 1 - 1 - 1
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné
složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, ve volném čase apod.).
Charakteristika učiva
Učivo je rozděleno do tematických celků s vzestupnou tendencí obtížnosti tak, aby žáci získali pozitivní postoj
k matematice a zájem o ni a její aplikace, motivaci k celoživotnímu vzdělávání a důvěru ve vlastní schopnosti a
preciznost při práci.
Obsahově navazuje na učivo matematiky školy základní a zaměřuje se na rozšiřování poznatků ve vybraných
okruzích učiva.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci osvojili aplikování základních matematických postupů při řešení
praktických úloh, tedy aby uměli:
 správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru
 pro řešení úkolu zvolit odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy
 využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění reálných situací a používat je pro řešení
 správně používat a převádět jednotky
 nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, vymezit je, popsat a využít pro konkrétní řešení
 provést reálný odhad výsledku řešení úkolu
 sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Ústní zkoušení, písemné testy, samostatná práce, domácí úkoly.
Metodika výuky
Výuka je vedena formou výkladu, diskuse, samostatné práce, skupinové práce a především řešením příkladů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
 Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 matematické kompetence
Průřezová témata
 Člověk a svět práce
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)

- 64 -

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

Výsledky vzdělávání

Počet
hodin

Učivo

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:









provádět aritmetické operace
s přirozenými a celými čísly
používat různé zápisy racionálního čísla
provádět aritmetické operace se
zlomky a desetinnými čísly
zaokrouhlit desetinné číslo
znázornit reálné číslo na číselné
ose
určit druhou mocninu a odmocninu čísla pomocí kalkulátoru
používat trojčlenku a řešit praktické úlohy s využitím procentového počtu
provádět
početní
výkony
s mocninami
s celočíselným
mocnitelem

 provádět operace s mnohočleny
(sčítání, odčítání, násobení, dělení) a lomenými výrazy
 rozložit mnohočlen na součin a
užívat příslušné vztahy
 řešit lineární rovnice o jedné neznámé
 řešit lineární nerovnice o jedné
neznámé a jejich soustavy

Číselné obory
Přirozená a celá čísla
Racionální čísla
Reálná čísla
Procento a procentová část
Mocniny a odmocniny

12

Člověk a svět práce

Výrazy a jejich úpravy
Mnohočleny
Lomené výrazy

Řešení rovnic a nerovnic v množině
R
Úpravy rovnic
Vyjadřování neznámé ze vzorce
Slovní úlohy

5

16
Člověk a svět práce

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 sestrojit graf funkce, určit jeho
základní vlastnosti
 aplikovat v úlohách poznatky o
funkcích, úpravách výrazů a
rovnic
 užívat pojmy a vztahy: bod,
přímka, rovina, odchylka dvou
přímek, vzdálenost bodu od
přímky, vzdálenost dvou přímek, úsečka a její délka, úhel a
jeho velikost
 sestrojit trojúhelník, různé druhy
rovnoběžníků a lichoběžník
z daných prvků a určit jejich
obvod a obsah
 rozlišit shodné a podobné trojúhelníky a své tvrzení zdůvodnit
užitím vět o shodnosti a podob-

Počet
hodin

Učivo
Funkce
Základní pojmy: pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf
Druhy funkcí: přímá a nepřímá úměrnost, lineární funkce
Kvadratická funkce
Exponenciální funkce
Planimetrie
Základní pojmy
Trojúhelník
Mnohoúhelníky
Kružnice a kruh
Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
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17

16

Poznámky
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nosti trojúhelníků
 určit obvod a obsah kruhu, vzájemnou polohu přímky a kružnice
 řešit praktické úlohy s využitím
kalkulátoru a Pythagorovy věty

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 určit vzájemnou polohu bodů,
přímek a rovin
 rozlišit základní tělesa (krychle,
kvádr, hranol, válec, pravidelný
jehlan, rotační kužel) a určit jejich povrch a objem
 aplikovat poznatky o tělesech
v praktických úlohách
 vyhledávat, vyhodnocovat a
zpracovávat data
 porovnávat soubory dat
 interpretovat údaje vyjádřené
v diagramech, grafech a tabulkách
 určit četnost znaku a aritmetický
průměr
 řešit praktické úlohy s využitím
všech poznatků, které získal za
studium

Počet
hodin

Učivo
Výpočet povrchů a objemů těles
Základní polohové a metrické vlastnosti v prostoru
Tělesa

Poznámky

16

Práce s daty
Statistický soubor
Aritmetický průměr
Směrodatná odchylka
Medián
Modus

8

Souhrnné opakování s praktickými
aplikacemi

8

Člověk a životní
prostředí

Tělesná výchova
Celková hodinová dotace: 1 - 1 - 1
Platí od : 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2010
Obecný cíl
Pokračovat v osvojování nových a upevňování dříve osvojených pohybových dovedností. Získat schopnost bezpečně se orientovat v otázkách vlivu pohybové činnosti na zdraví. Kladně prožívat pohybové činnosti. Plně chápat sociální vztahy a role ve sportu a naučit je užívat v rámci interpersonálních vztahů.
Charakteristika učiva
Tělesná výchova usiluje o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází z motivující atmosféry,
zájmu žáků a jejich individuálních předpokladů. Vyučovací předmět Tělesná výchova vede žáky k upevňování
hygienických a zdravotně – preventivních návyků, předcházení úrazům a rozvíjení dovednosti odmítat škodlivé
látky.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli přenášet získané poznatky v TV do denního režimu. Výuka je
vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti a z dosažených výkonů, kladla důraz na prevenci
negativních jevů ve společnosti.
Hodnocení výsledků žáků
Klasifikace na základě získaných bodových výsledků s ohledem na přístup jedince k danému předmětu. Žák je
zásadně hodnocen za změnu ve vlastním výkonu či snahu o tuto změnu, za zvládnutí konkrétního splnitelného
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cíle, za zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu. Žák je hodnocen způsobem, který je
motivující a prospívá jeho osobnostnímu rozvoji. Jsou využívány formy hodnocení nejen kvantitativní (tj. známkování či bodování), ale i slovní. Při hodnocení je nutné přihlížet ke zdravotnímu stavu žáka, jeho schopnostem a
tělesným předpokladům. Hodnocení tělesné výchovy má komplexní charakter, představuje výuku teoretickou a
praktickou a musí zahrnovat tyto kvality - aktivní přístup a snahu co nejlépe splnit zadané úkoly (dle svých možností s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu). Obsahuje míru shody chování žáka se školním řádem, píli, docházku, připravenost na výuku TV (např. odpovídající úbor...). Hodnocení dále zahrnuje dosaženou výkonnost při
plnění sportovních disciplín, jejichž náplň je dána ŠVP a konkretizována v tematickém plánu pro výuku tělesné
výchovy v jednotlivých ročnících. Konečný výsledek je vyjádřen známkou.
Pojetí výuky
Tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání a je vytvářena zásadně pro žáky a jejich prospěch.
Je povinná pro všechny dívky a chlapce s výjimkou krátkodobých či dlouhodobých úlev, navrhovaných a sledovaných lékařem. Je završením povinného pohybového vzdělání a orientuje se na upevnění, doplnění a praktické
ověření uceleného systému informací, dovedností, návyků a postojů v životě moderního člověka jako součásti
zdravého životního stylu, k jejich pravidelnému a vhodnému užití.
Bezprostředně navazuje na tělesnou výchovu realizovanou na základních školách.
Respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi, dosavadními
pohybovými zkušenostmi a zájmy žáků. Efektivita výuky vychází z co nejpřesnější diagnostiky a všestranného
poznávání žáků. Vyučovací a učební proces jsou založeny na úzké vzájemné spolupráci učitele a žáka, na jejich
vzájemném respektu, snaze pomoci žákovi, nepřipustit jeho fyzické či psychické poškození.
Tělesná výchova je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti, uspokojení z dosažených výsledků, je prováděna ve specifických podmínkách tělovýchovných zařízení a přírody.
Tělesná výchova je základní formou pohybového vzdělávání, která má vzhledem k omezené časové dotaci charakter „náhodného programu“.
Metodika výuky
Vyučovací hodina, testovací hodina, beseda, diskuze, prožitková lekce, závod, soutěž, turnaj, kurz.
Učivo: Organizace, hygiena a bezpečnost v TV
Testování tělesné zdatnosti
První pomoc, partnerské vztahy a pohlavní život
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
bude probíráno průběžně v rámci jednotlivých hodin TV v maximálním rozsahu 15 minut v každé hodině.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
 Komunikativní kompetence
V didaktickém procesu v TV je pro rozvoj této kompetence nezbytná oboustranná komunikace ve vztahu učitel –
třída – skupina žáků – jednotlivec. Učitel musí usilovat o vyváženější podíl účastníků na komunikaci. Vytvářejí
se lepší interakční vztahy, a tím i vhodnější sociální klima. Cílem by měla být komunikace harmonická. V tělesné výchově může navíc působit i jako motivační a mobilizující prvek (žák může být tázán – sám hledá správnou
odpověď, dává větší pozor při instrukcích na činnosti, které provádí a zdůvodňuje).
 Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi
 Žák pracuje s osobním počítačem, získává informace z celosvětové sítě internet, komunikuje elektronickou
poštou, získává informace o základních pravidlech sportů a soutěží, o všech jejich změnách, sleduje výkony v jednotlivých sportovních odvětvích, získává aktuální a historické informace z tělesné výchovy a sportu, které jsou zdrojem pravidelných informací o sportu ve škole, v daném regionu i ve světě.
 Kompetence k pracovnímu uplatnění
Absolventi si uvědomují význam provozování zdraví prospěšných pohybových aktivit, které jim umožní zvýšit
jejich životní aktivitu a práceschopnost. Využívají kompenzační, relaxační a vyrovnávací pohybové aktivity
vzhledem k vlastnímu převažujícímu způsobu života a charakteru pracovní zátěže. Předcházejí tak zdravotním
problémům, které s sebou může přinášet jednostranné pracovní zatížení.
 Výčet průřezových témat rozvíjených ve výuce předmětu:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Organizace, hygiena a bezpečnost v
TV

průběžně

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
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Poznámky

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou činností (protažení, zahřátí, ukončení pohybové činnosti, protažení, relaxace)
 chápat relaxační techniky

 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržet zásady bezpečnosti při
provádění úpolových cvičení
 rozlišit využití a zneužití bojových prvků

 využívat atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu
sportovce
 znát pravidla atletických soutěží
 využívat různé formy turistiky a
cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistické značení
 chápat význam přírody a životního prostředí pro člověka
 poznat dopady působení člověka
na přírodu a životní prostředí
 ovládat herní činnosti jednotlivce - participovat na týmovém
herním výkonu
 dokázat rozlišit jednání fair play
od nesportovního jednání
 vytvářet modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací
 uplavat určenou vzdálenost určitým plaveckým způsobem
 dát dopomoc unavenému plavci

Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací,
tvořivá a jiná cvičení)
Cvičení pro přípravu organismu před
pohybovou činností (zahřátí svalů,
strečink aj. druhy protahovacích
cvičení)
Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, pro správné držení těla, pro
vyrovnání svalové nerovnováhy, dechová cvičení, cvičení všestranně
zaměřená pro každý den
Gymnastika a tance
Sportovní gymnastika
Opakování a zdokonalování činností
osvojených na ZŠ (kotouly vpřed,
vzad, letmo a jejich obměny, stoj na
rukou, rovnovážná cvičení v různých
polohách, přemet stranou, skoky,
vazby a sestavy s osvojených cvičebních tvarů, roznožka přes bednu, skrčka přes kozu, bednu nadél i našíř,
hrazda po ramena vzpor, toč, výmyk,
sestavy)
Rytmická gymnastika
Technika chůze, cvičení se švihadly,
jednoduché pohybové skladby
Tanec, disko tance, taneční skladby s
hudebním doprovodem, různé formy
aerobního pohybu s hudebním doprovodem
Úpoly, pády, základní sebeobrana.
Atletika
Běhy (sprint a vytrvalý)
Běžecké disciplíny a jejich technika
Skoky, hody a vrhy
Turistika a sporty v přírodě
vytrvalostní chůze
orientace v přírodě

Pohybové hry
Florbal, sálový fotbal, fotbal, stolní
tenis, volejbal, basketbal, tenis, basseball (opakování a zdokonalování činností osvojovaných na ZŠ – přihrávka,
zpracování míče, vedení míče, obsazování prostoru a hráče s míčem a bez
míče, činnost brankáře, nácvik herních
systémů)
Plavání
Nácvik plaveckých disciplín
Skoky, potápění, vodní pólo
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4

8
Atletický přebor
školy
5

10
Organizace sportovních soutěží
Občan v demokratické společnosti

2

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

 dodržovat bezpečnost při pohybových činnostech na ledě
 ovládat základní prvky bruslení
 zvládnout základy lyžování
 zvládnout základy snowboardingu

 zvládnout základy této hry
 vyhodnotit vlastní stav tělesné
zdatnosti
 chápat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 rozpoznat hrozící nebezpečí
 vědět, jak na ně reagovat
v situacích osobního ohrožení

 dokázat poskytnout první pomoc
 znát význam a důležitost základních životních funkcí
 zvolit vhodná cvičení ke korekci
svého zdravotního stavu

Bruslení
Základy bruslení
a ledního hokeje

2

Lyžování a snowboarding
Historie lyžování a snowboardu
Lyžařská a snowboardová výzbroj a
výstroj
Základní techniky lyžování a snowboardingu
Zásady chování při pobytu v horském
prostředí
Netradiční sporty
Bowling
Testování tělesné zdatnosti
Motorické testy

kurz 5
dnů

Zásady jednání v situacích osobního
ohrožení a za mimořádných událostí
Mimořádné události (živelní pohromy,
havárie, krizové situace )
Základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace), nebezpečné
situace jak jim předcházet
První pomoc – zdravotní tělesná
výchova
Speciální cvičení podle druhu oslabení
Pohybové hry, turistika, plavání, pohyb v přírodě

Průběžně

2
Průběžně

Průběžně

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Organizace, hygiena a bezpečnost v
TV
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, tvořivá a jiná
cvičení

průběžně

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou činností (protažení, zahřátí, ukončení pohybové činnosti, protažení, relaxace)
 chápat relaxační techniky
 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržet zásady bezpečnosti při
provádění úpolových cvičení

Gymnastika
Cvičení na nářadí
Akrobacie (kotouly a jejich obměny,
stoj na rukou, přemet stranou, vpřed,
rovnovážné polohy, skoky, sestavy)
Šplh
Přeskok (skrčka, odbočka, roznožka)
Hrazda (vzpor jízdmo, toč vpřed a
vzad, výmyk, sestavy)
Kondiční cvičební programy s hudbou, jednoduché pohybové etudy,
vlastní pohybové skladby
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Poznámky

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

 využívat atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu
sportovce
 znát pravidla atletických soutěží
 dodržovat pravidla bezpečnosti
při provádění atletických činností
 využívat různé formy turistiky a
cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistické značení
 poskytnout první pomoc v improvizovaných podmínkách
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 uplatňovat zásady fair play a
bezpečnosti při pohybových
hrách
 uvědomovat si význam plavání
pro rozvoj zdatnosti, pro prevenci a korekci svalových a jiných
oslabení
 znát způsoby záchrany tonoucího
 dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti při plavání
 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 seznámit se s možností využití
pohybových testů
 průběžně sledovat svou tělesnou
zdatnost, pohyblivost a stav pohybového aparátu
 dokázat posoudit vliv fyzického
a psychického zatížení na lidský
organismus
 vytvářet modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací
 popsat úlohu státu a místní samosprávy při ochraně
zdraví a životů obyvatel
 prokázat dovednosti poskytnutí
první pomoci

Atletika
Běžecké disciplíny a jejich techniky,
nízký start
Hody a vrhy
Skok daleký a vysoký

8

Turistika a sporty v přírodě
Vytrvalostní chůze
Orientace v terénu
Běh v terénu s využitím přírodních
překážek
První pomoc v improvizovaných
podmínkách přírody
Pohybové hry
Fotbal, sálový fotbal, basketbal, volejbal, florbal (přihrávka, zpracování
míče, vedení míče, činnost brankáře,
herní systémy, utkání podle oficiálních
pravidel, zápis utkání)
Basseball, tenis, stolní tenis
Plavání
Zdokonalování dalších plaveckých
disciplín
Hry ve vodě, vodní pólo
Potápění

4

Atletický den
Občan v demokratické společnosti
Turistický den
Člověk a životní
prostředí

10

Přebory školy
Organizace sportovních soutěží
Občan v demokratické společnosti

4

Testování tělesné zdatnosti – motorické
testy

průběžně

Zásady jednání v situacích osobního
ohrožení a za
mimořádných událostí

průběžně

Zdravotní tělesná výchova
Speciální korektivní cvičení podle
druhu oslabení
Zařazení vhodných pohybových aktivit na základě doporučení lékaře

průběžně

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Hodiny

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
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 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou činností (protažení, zahřátí, ukončení pohybové činnosti, protažení, relaxace)
 užívat relaxační techniky
 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 posoudit vliv pracovních podmínek na své zdraví
 kultivovat své tělesné a pohybové projevy
 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržovat zásady bezpečnosti
při provádění úpolových cvičení
 využívat atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu
 uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných atletických disciplínách
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 vytvářet prostředí založené na
dodržování zásad fair play, vzájemného respektování a spolupráce
 využívat různé formy turistiky a
cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistické značení
 chápat význam přírody a životního prostředí pro člověka
 poznat dopady působení člověka
na přírodu a životní prostředí
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce a techniku
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce
 orientovat se v problematice
partnerských vztahů a pohlavního života

Organizace, hygiena a bezpečnost
v TV a sportu
Průpravná, kondiční, koordinační,
relaxační, vyrovnávací a tvořivá cvičení.

průběžně

Gymnastika
Sportovní, rytmická a kondiční sestavy z osvojených cvičebních tvarů
Tanec – kondiční činnosti spojené
s hudebním doprovodem, aerobní
pohyb s rytmickým
doprovodem
Atletika
Běžecké disciplíny
Běh terénem
Štafety
Skok vysoký a daleký

4

Akademie

6

Celoškolní přebor

Sportovní hry
Fotbal, sálový fotbal, basketbal, volejbal (zdokonalování osvojených dovedností, taktika hry, základní pravidla, vedení utkání, herní činnosti,
herní
systémy)

16

Turistika a sporty v přírodě
Topografie
Střelba ze vzduchovky
Turistika
Cykloturistika

Kurz
4 dny

Bruslení
Základy bruslení a ledního hokeje

3

Netradiční sporty
Bowling

3

Partnerské vztahy a
pohlavní život

průběžně

Testování tělesné zdatnosti

průběžně

Zásady jednání v situacích osobního

prů-

 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
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Sportovní den
Organizace sportovních soutěží

Ekologická hra na
kurzu

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

 uvědomovat si možná rizika,
která současný život přináší a
být připraven na ně reagovat

ohrožení a za
mimořádných událostí

běžně

První pomoc

průběžně

Zdravotní tělesná výchova

průběžně

 vědět, jak má poskytnout první
pomoc sobě i jiným lidem
 provádět vhodné pohybové aktivity vzhledem k poruše svého
zdraví

Informační a komunikační technologie
Celková hodinová dotace: 2 - 2 - 0
Platí od : 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem vzdělávání v předmětu Informační a komunikační technologie je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a
komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje
práce s výpočetní technikou. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích lze dále rozšířit dle
aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.
Charakteristika učiva
Učivo se zaměřuje na tematické celky, které žáky postupně seznámí s nejčastěji používaným hardwarem i softwarem, s prací v počítačové síti a s využitím moderních komunikačních prostředků.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Cílem je vzdělat a vychovat absolventa s dobrými teoretickými základy, který bude schopen orientovat se v
profesních problémech, bude mít dobrý odborný přehled, bude schopen samostatné práce v oboru a bude umět
využívat osobní počítač pro potřeby oboru.
Žáci se naučí na uživatelské úrovni používat operační systém a pracovat s běžným kancelářským a aplikačním
programovým vybavením. Nejdůležitějším cílem výuky je, aby žáci uměli efektivně pracovat s informacemi a
komunikovat pomocí internetu.
Vzdělávání se realizuje jednak v rámci předmětu Informační a komunikační technologie, jednak důsledným
využíváním prostředků informačních a komunikačních technologií v celém vzdělávacím procesu.
Cílem je připravit žáky, aby se dokázali přizpůsobovat změnám ve vývoji těchto prostředků a dokázali pracovat i
s jednotlivými aplikacemi.
Hodnocení výsledků žáků
Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsažených ve školním řádu.
Postupy hodnocení: znalostní testy, řešení praktických úloh, řešení rozsáhlých úloh, schopnost interpretovat
vyřešenou úlohu před ostatními žáky, samostatná tvořivá práce.
Pojetí výuky
Předmět Informační a komunikační technologie je součástí všeobecného vzdělávání.
Použité metody práce:
 výklad
 praktická ukázka pomocí audiovizuální techniky a dotykové tabule
 samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů
 interpretace získaných informací před třídou, vedení diskuze a vhodná reakce na ni
 účast v žákovských projektech
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
 Klíčové kompetence:
 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a
zpracovávat informace
 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrh-
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nout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a
dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně
ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat
proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
učit se používat nové aplikace
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 popsat základní charakteristiky
a rozdíly mezi hardwarem a
softwarem
 vysvětlit základní princip fungování jednotlivých součástí
počítače
 chápat specifika práce v síti
(včetně rizik), využívat jejích
možností a pracovat s jejími
prostředky
 aktivně využívat prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a před zničením
 ovládat principy algoritmizace
úloh, sestavit algoritmus řešení
konkrétní úlohy

Počet
hodin

Učivo

Poznámky

Hardware
Typy počítačů
Hardwarová konfigurace počítače
Počítačové sítě
Viry a antivirové programy

12

Algoritmizace
Grafické značky
Zápis algoritmu
Sekvence
Větvení
Cyklus

10
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 používat základní pracovní
plochu Windows
 spravovat objekty na pracovní
ploše (systémové, uživatelské)
 definovat pojem schránka,
k čemu prakticky slouží a používat ji
 vědět, jaké programy jsou součástí Windows
 rámcově znát jednotlivé položky ovládacích panelů a podrobněji ovládat nástroje pro
správu systému
 znát základní typografická
pravidla pro formátování a
editaci stránky, textu a aktivně
je používat
 používat styly, vědět, co je to
styl a proč je výhodné ho používat
 vytvořit tabulku v textovém
editoru a upravit pomocí nabídky vlastnosti
 vkládat a upravovat obrázky,
používat grafické prvky v dokumentu
 vytvořit jednoduché matematické vzorce
 využít hromadnou korespondenci a vložit nové výrazy do
databáze
 vygenerovat obsah dokumentu

 pracovat se správcem souborů
 zvládnout komprimaci a dekomprimaci dat

Operační systém
Pracovní plocha, GUI, Okno
Objekty
Schránka
Programy dodávané s Windows
Ovládací panely

14

Textový editor
Formát a editace stránky, textu
Práce se styly
Tabulky
Grafika v dokumentu
Objekty
Hromadná korespondence
Tvorba obsahu a rejstříku

24

Člověk a životní prostředí

Správce souborů
Nastavení prostředí programu
Práce se soubory a složkami
Komprimace a dekomprimace

6

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozumět principu práce digitálního fotoaparátu a orientovat se v základních parametrech
 používat scanner

Počet
hodin

Učivo
Digitální fotografie
Digitální fotoaparáty a práce s
nimi
Základní funkce scanneru
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 rozumět principu zpracování
grafických informací na počítači, od sebe vzájemně rozlišit
běžné typy grafických formátů
 pracovat s digitálním fotoaparátem včetně přenosu fotografií do počítače a jejich jednodušší úpravy
 na uživatelské úrovni za pomoci příslušných softwarových nástrojů vytvářet a upravovat vektorovou i rastrovou
grafiku
 získávat a využívat informace
z otevřených zdrojů, zejména
pak z celosvětové sítě Internet,
ovládat jejich vyhledávání
 uvědomovat si nutnost posouzení validity informačních
zdrojů a používat informací relevantních pro potřeby řešení
konkrétního problému
 interpretovat správně získané
informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentovat vhodným způsobem s ohledem na jejich další uživatele
 vytvořit a využívat poštovní
účet, poslat, přijmout, přeposlat, odpovědět na mail, vytvořit adresář,
využívat další
funkce poštovního klienta
 vytvořit tabulku dle zadaných
kritérií, formátování, vzorce a
funkce
 práce s více listy
 vkládat do tabulek objekty
 pracovat s tabulkou jako databází, třídit a vybírat data podle
zadaných kritérií
 vytvářet z tabulek požadované
grafy různých typů

Vektorový a rastrový editor
Běžné grafické formáty a
jejich vlastnosti
Úprava fotografií a obrázků
Nástroje pro práci s vektorovou a rastrovou grafikou

12

Internet
Seznámení se sítí Internet
- základní pojmy
- služby internetu
- připojení k internetu
WWW stránky – internetový
prohlížeč
Elektronická pošta - Poštovní
klient
Další způsoby internetové
komunikace

14

Tabulkový procesor
Základní pojmy a operace
Formátování buněk, tabulky
Vzorce a funkce
Relativní, absolutní odkazy
Nástroje pro automatické vyplňování, filtry, třídění dat
Tvorba grafů

30

 Člověk a
prostředí

životní

Ekonomika
Celková hodinová dotace: 0 - 2 - 2
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2010
Obecný cíl
Předmět Ekonomika vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání.
Cílem je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky tak, aby jim porozuměli a uměli je
správně používat.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů, na znalosti nejdůležitějších podmínek
v jednotlivých právních formách podnikání, na poznání jednotlivých podnikových činností. Žáci jsou seznamo- 75 -
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váni s problematikou hospodaření podniku. Součástí učiva je také stanovení cen v podniku společného stravování, financování činností podniku, styk s bankou. Žáci jsou vedeni k osvojení poznatků o daňové soustavě a dále
jsou seznamování s vedením daňové evidence.
Praktické využívání osvojených poznatků by mělo sloužit pro případné podnikatelské aktivity nejen v ČR, ale i
na území Evropské unie.
Obsah je propojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí – vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 zvládnout orientaci v ekonomických souvislostech a osvojili si ekonomický způsob myšlení
 aplikovat získané poznatky v běžném životě
 rozpoznat práva a povinnosti zaměstnance, podnikatele
 rozšiřovat své vědomosti o nové informace z oblasti podnikání
 na základě informací kriticky posoudit své možnosti v oblasti podnikání
Pojetí výuky
Úkolem je přiblížit žákům co nejvíce praktickou stránku fungování jednotlivých činností firmy. Žáci by si měli
osvojit základní vědomosti o principech a pracovních metodách uplatňovaných v ekonomických činnostech.
Měli by pochopit vnitřní logiku těchto činností.
Metodika výuky
Výklad, samostatné řešení úkolů, skupinová práce s aktuálními informacemi, práce s odbornými publikacemi,
návštěva finančního úřadu, úřadu práce.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Klíčové kompetence:
kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 porozumět úkolu, získat informace potřebné k řešení, využívat vědomostí a zkušeností
 získat odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a dalšímu vzdělávání
 mít přehled o uplatnění na trhu práce
 mít reálnou představu o pracovních a platových podmínkách
 rozumět podstatě podnikání
komunikativní kompetence
 vhodně se prezentovat, argumentovat, obhajovat svá stanoviska
 při ústním i písemném projevu respektovat zásady kultury projevu a chování
Průřezová témata:
 Člověk a svět práce
práce s informačními zdroji
práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
možnosti uplatnění na trhu práce

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 používat ekonomické pojmy a
aplikovat je
 vysvětlit vztah mezi pojmy
potřeba, statek, služba, výroba,
 pochopit působení výrobních
faktorů na výrobu
 vysvětlit pojem trh, popsat
fungování tržního mechanismu
 rozlišit, jakým způsobem reaguje poptávka a nabídka na
faktory, které na ni působí
 posoudit vliv ceny na nabídku
a poptávku
 vysvětlit, co má vliv na cenu
zboží

Základy tržní ekonomiky
Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
Hospodářský cyklus, výroba, výrobní
faktory
Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus,
nabídka, poptávka, zboží, cena
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 stanovit cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlit, jak se cena liší podle zákazníků, místa a období
 rozpoznat běžné cenové triky
a klamavé nabídky
 aplikovat základní znalosti
marketingu v praxi
 dodržovat pořádek a dbát na
kvalitu služeb
 vybrat vhodný reklamní prostředek
 vybrat nástroje na podporu
prodeje
 popsat hierarchii zaměstnanců
v organizaci, jejich práva a
povinnosti
 popsat, co má obsahovat pracovní smlouva
 prakticky vysvětlit a vzájemně
porovnat druhy odpovědnosti
za škody ze strany zaměstnance a zaměstnavatele
 orientovat se v právních formách podnikání a charakterizovat jejich základní znaky
 vytvořit jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský
rozpočet
 posoudit vhodné formy podnikání pro obor
 prakticky rozpoznat základní
povinnosti podnikatele vůči
státu
 rozpoznat jednotlivé druhy
majetku podniku a jeho zdrojů
krytí dle aktuálních právních
norem
 orientovat se v účetní evidenci
majetku
 aplikovat jednotlivé druhy nákladů a výnosů v praxi, řešit
jednoduché výpočty výsledku
hospodaření
 stanovit cenu na základě metod kalkulace

Marketing
Produkt
Propagace – reklama, konkurence
Podpora prodeje, osobní prodej
Estetika provozovny

4

Zaměstnanci
Organizace práce na pracovišti
Druhy škod a možnosti předcházení
škodám, odpovědnost zaměstnance a
odpovědnost zaměstnavatele
Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele

8

Člověk a svět
práce

Podnikání, podnikatel
Definice podnikání
Přehled právních forem podnikání,
stručná charakteristika jednotlivých
právních forem
Obchodní společnosti, typy
Podnikatelský záměr

22

Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
Majetek podniku a jeho rozdělení
Charakteristika dlouhodobého majetku
Charakteristika oběžného majetku
Náklady podniku
Výnosy podniku
Výsledek hospodaření podniku

21

Člověk a svět
práce

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 orientovat se v platebním styku a směnit peníze podle kur-

Peníze, mzdy, daně, pojistné
Peníze, hotovostní a bezhotovostní
platební styk v národní a i zahraniční
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zovního lístku
 vyplňovat doklady související
s pohybem peněz
 vysvětlit podstatu inflace a její
důsledky na finanční situaci
obyvatel
 uvádět praktické příklady, jak
se bránit nepříznivým důsledkům inflace
 vysvětlit způsoby stanovení
úrokových sazeb a rozdílů
mezi úrokovou sazbou a
RPSN
 vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými stupni bankovnictví
 vypočítat hrubou a čistou
mzdu
 vysvětlit úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství
 rozlišit principy daní přímých
a nepřímých, pochopit význam
daní pro stát
 řešit jednoduchý příklad výpočtu daně z přidané hodnoty a
daně z příjmů
 orientovat se v produktech pojišťovacího trhu
 vybrat nejvýhodnější pojistný
produkt s ohledem na své potřeby
 vypočítat výši odvodů sociálního a zdravotního pojištění
 pochopit význam daňové evidence
 prakticky vyplňovat prvotní
doklady jako je faktura, dodací
list, příjemka, výdejka, skladová karta, příjmový a výdajový pokladní doklad
 vést daňovou evidenci pro
plátce
i
neplátce
daně
z přidané hodnoty
 vyhotovit zjednodušené daňové přiznání k dani z přidané
hodnoty

měně
Služby peněžních ústavů
Inflace
Úroková míra
Mzda časová a úkolová
Státní rozpočet
Daňová soustava
Pojišťovací soustava
Sociální a zdravotní pojištění

Daňová evidenční povinnost
Zásady a vedení daňové evidence
Daňová evidence
Ocenění majetku a závazků v daňové
evidenci
Minimální základ daně
Daňová přiznání fyzických osob a
daňová přiznání obecně

37

Potraviny a výživa
Celková hodinová dotace: 1,5 – 1 – 2,5
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Předmět předkládá žákům přehled o potravinách z hlediska jejich složení, rozdělení, ošetřování, skladování,
konzervování a použití, s možností ekologické výroby, s významem nápojů ve výživě, s rozdělením nápojů a
jejich výrobou. Poskytuje žákům poznatky o fyziologii lidského těla a výživě, především racionální i léčebné a
dalších výživových směrech. Vede žáky k dodržování hygienických předpisů a bezpečnosti při práci, ekologic-
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kému chování a hospodárnému zacházení s potravinami. Zprostředkuje žákům ucelený přehled o hygienických
předpisech a jejich aplikaci do praxe, učí je pracovat s odbornou literaturou, využívat prostředky informačních a
komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi.
Charakteristika učiva
Předmět Potraviny a výživa je provázán s dalšími předměty (Technologie, Obsluha a prodej, Odborný výcvik) a
seznamuje žáky s požadavky na hygienu v gastronomii, s novými trendy ve výživě, poskytuje přehled o potravinách rostlinného a živočišného původu, nápojích, výživě a fyziologii výživy.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Obsahový okruh poskytuje žákům znalosti týkající se zdravého způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své
zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla a rozuměli tomu, jak působí výživa a životní prostředí.
Porozumí, jak předcházet nemocem. Rovněž získají znalosti o druzích potravin jak rostlinného, tak živočišného
původu. Pozornost je věnována výrobě a použití alkoholických i nealkoholických nápojů.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení vyplývá z dílčí klasifikace na základě kombinace slovního a numerického hodnocení, přihlíží se
k průběžné aktivitě žáků při vyučování i při akcích školy. Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů,
ústního zkoušení a hodnocení samostatných prací, samostatného vyhledávání informací a jejich využívání
v praxi. Hodnotí se propojení s ostatními odbornými předměty.
Pojetí výuky
Předmět poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o potravinách, nápojích a zásadách správné výživy a o
jejich vlivu na zdraví člověka. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i
praktické poznatky v budoucím zaměstnání, vede je k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologie,
k pozitivnímu vztahu k práci. Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata.
Metodika výuky
V prvním ročníku je výuka předmětu integrovaná pro učební obor Řezník – uzenář a Kuchař - číšník. Používána
bude forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí, samostatné a skupinové práce žáků, diskuze. Důraz je
kladen na názornost a srozumitelnost s použitím vzorků potravin, s využitím didaktických pomůcek (videa,
instruktážní filmy, projektory), využití odborné literatury, knih a časopisů, nových informací a trendů.
K ověřování znalostí se využívá frontální opakování, ústní zkoušení, vypracování samostatných prací a referátů.
Součástí výuky jsou rovněž odborné exkurze, návštěva veletrhu a odborných výstav. Zpětná vazba je průběžně
ověřována formou dialogu a skupinovou diskuzí.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Odborné kompetence absolventa
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problému
 komunikativní kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi
Průřezová témata:
 Člověk a životní prostředí
 Občan v demokratické společnosti
 Komunikační a informační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný první ročník pro obory Kuchař – číšník, Řezník - uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vyjmenovat základní živiny,
ochranné látky a vitaminy a vodu vysvětlit jejich význam, rozdělení, charakteristiku a zdroje
 vysvětlit princip trávení a vstřebávání živin
 rozlišovat a charakterizovat
hlavní druhy a směry výživy
 objasnit princip přeměny látek a

Počet
hodin

Učivo
Výživa
Fyziologie výživy
Živiny
Metabolismus živin
Směry ve výživě
Zásady správné výživy
Trávicí soustava, proces trávení
Racionální výživa
Dietní stravování
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energií v organismu
 uvést význam racionální výživy
a zásady správné výživy
 charakterizovat specifika stravování vybraných skupin osob
podle různých kritérií
 vysvětlit zásady dietního stravování a rozdíly jednotlivých diet
 vysvětlit biologickou a energetickou hodnotu potravin
 rozlišit a určit třídy jakosti potravin
 rozdělit sklady na jednotlivé
druhy
 uvést sledování mikroklimatu,
vybavení a vhodnost skladování
a ošetření jednotlivých potravin
 rozlišit jednotlivé principy konzervace potravin fyzikální, chemickou cestou
 popsat jednotlivé konzervační
postupy
 charakterizovat, rozdělit a technologicky využít maso a droby

Biologická a energetická hodnota
Biologická a energetická hodnota
jednotlivých živin
Jakost potravin
Pojem jakost a kvalita potravin

2

Skladování potravin
Jednotlivé druhy skladů
Zásady skladování potravin

5

Principy a postupy konzervace potravin
Jednotlivé konzervační metody a
jejich vliv na obsah živin v potravinách

5

Maso a vnitřnosti
Hovězí maso
Telecí maso
Vepřové maso
Skopové maso
Králičí maso
Droby
Drůbež
Ryby
Dary moře
Zvěřina
Opakování

2

Člověk a životní
prostředí

23

1,5

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Počet
hodin

Učivo
Masné výrobky, uzení

4

 vysvětlit pojem masné výrobky,
rozdělit a popsat je
 objasnit, co je uzení
 popsat rozdíl mezi konzervou a
polokonzervou
 uvést rozdělení a význam ve výživě
 uvést rozlišení a charakteristiku
potravin z hlediska druhů, technologického využití a významu
ve výživě
 vyjmenovat druhy ovoce, složení, význam ve výživě a využití

Potraviny a nápoje
Potraviny rostlinného původu
Rozdělení, charakteristika potravin
a nápojů
Význam ve výživě
Využití a zpracování potravin
Skladování
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 stanovit podmínky pro skladování
 popsat způsoby konzervace
 vyjmenovat druhy zeleniny, složení, význam ve výživě a využití
 stanovit podmínky pro skladování
 popsat způsoby konzervace
 vyjmenovat druhy, složení, význam ve výživě, využití
v kuchyni i v průmyslu
 stanovit podmínky pro skladování
 objasnit význam hub ve výživě a
vyjmenovat průmyslově pěstované druhy hub
 charakterizovat obiloviny a jejich význam pro výživu
 demonstrovat výrobu mlýnských
výrobků
 vyjmenovat výrobky z jednotlivých druhů obilovin
 charakterizovat luštěniny a jejich
význam pro výživu
 navrhnout možnosti využití ve
stravování
 uvést rozdělení pochutin a jejich
význam ve výživě
 vysvětlit výrobu kávy, čaje a kakaa a popsat jednotlivé druhy
 charakterizovat vybrané druhy
koření
 volit správné způsoby ošetřování
pochutin
 objasnit význam kypřících prostředků a vyjmenovat jejich druhy

 rozdělit sladidla a objasnit jejich
energetickou hodnotu
 diskutovat o vhodnosti cukrů pro
výživu
 doporučit možnosti využití medu
 porovnat přírodní a syntetická
sladidla

Ovoce
Složení, rozdělení
Druhy, význam ve výživě
Skladování, ošetřování, konzervování
Výrobky z ovoce
Použití ovoce
Zelenina
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Skladování, ošetřování, konzervování
Výrobky ze zeleniny
Použití zeleniny
Brambory
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Skladování, ošetřování
Výrobky z brambor
Použití brambor
Houby
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Použití hub
Obiloviny a mlýnské výrobky
Složení obilovin, význam ve výživě
Druhy obilovin, použití ve stravování
Výrobky z obilovin
Mlýnské výrobky
Těstoviny
Pečivo
Luštěniny
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Skladování, ošetřování
Použití luštěnin
Pochutiny
Rozdělení, význam ve výživě, charakteristika
Káva, čaj, kakao, kávoviny
Koření, dochucovací prostředky
Kypřící prostředky
Sladidla
Rozdělení sladidel, význam ve výživě
Řepný cukr
Včelí med
Náhražky cukru
Syntetická sladidla

4

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 80 (2,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 obhájit výhody složení živočišných a rostlinných tuků
 demonstrovat
využití
tuků
v kuchyni
 vymezit podmínky ošetřování a

Učivo
Tuky
Složení a rozdělení tuků, význam ve
výživě
Skladování a ošetřování tuků, použití
ve stravování
Rostlinné tuky
Živočišné tuky
- 81 -
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Poznámky
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skladování tuků
 určit rozdíly mezi margarínem a
ztuženým pokrmovým tukem
 vysvětlit význam vajec ve výživě
 diskutovat o možných případech
nebezpečí nákazy z vajec
 rozlišovat druhy vajec podle původu a jejich využití
 vysvětlit význam mléka a mléčných výrobků z hlediska správné
výživy
 vyjmenovat druhy mléka
a
mléčných výrobků
 charakterizovat mléčné výrobky
 volit správné způsoby ošetřování
 objasnit pojmy pasterizace, egalizace, uperizace, sýřenina, sýřidlo, syrovátka
 rozlišit a charakterizovat jednotlivé druhy nápojů, uvést jejich
využití a podávání z různých
hledisek
 vysvětlit význam vody a nápojů
ve výživě a nutnost dodržování
pitného režimu
 vyjmenovat
druhy
nápojů
z hlediska rozdělení a stručně je
charakterizovat
 rozeznat označení potravin a nápojů a údaje na etiketě
 objasnit pojmy: tvrdost vody,
dehydratace
 vysvětlit význam alkoholických
nápojů ve výživě
 popsat suroviny pro výrobu piva
 vyjmenovat druhy piva
 stanovit podmínky pro ošetřování a skladování piva
 dokázat objasnit co je sladina,
rmutování, mladina, spilka, tank
 popsat výrobu vína
 vyjmenovat druhy vína podle
způsobu výroby
 stanovit podmínky pro ošetřování a skladování
 objasnit pojmy rmutování, filtrace,
školení,
buket,
víno
s přívlastkem
 vysvětlit označení a údaje na
etiketách a vyložit vinařský zákon
 určit suroviny pro výrobu lihovin
 popsat výrobu lihovin, destilaci
 vyjmenovat tržní druhy

Margaríny

Vejce
Složení, druhy, jakost vajec, význam
ve výživě
Skladování a ošetřování, konzervování, nákazy z vajec
Použití vajec ve stravování

3

Mléko a mléčné výrobky
Složení, druhy a význam mléka ve
výživě
Zpracování mléka, skladování a ošetřování
Tržní druhy mléka
Zakysané mléčné výrobky
Smetana
Tvaroh
Sýry

7

Nápoje nealkoholické
Význam nápojů ve výživě, rozdělení
Voda, minerální vody, sodová voda
Ovocné nápoje
Limonády
Ostatní nápoje

6

Nápoje alkoholické
Pivo
Charakteristika, druhy
Suroviny pro výrobu, výroba
Jakost, vady
Skladování, ošetřování
Tržní druhy piva
Víno
Charakteristika, význam
Pěstitelské oblasti vinné révy
Výroba, skladování, ošetřování
Jakost a hodnocení
Druhy vína
Lihoviny
Charakteristika, tržní druhy
Suroviny pro výrobu lihu, výroba
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 objasnit nebezpečí alkoholismu
pro zdraví člověka
 zhodnotit význam konvenience
ve stravování
 vysvětlit podstatu racionální výživy
 formulovat zásady racionální
výživy, vhodně používat znalosti
o zásadách zdravé výživy v každodenním životě
 charakterizovat hlavní směry ve
výživě a vysvětlit rozdíly mezi
jednotlivými druhy stravy
 vyjmenovat a popsat nesprávné
stravovací návyky a civilizační
choroby
 vymezit specifika stravování vybraných skupin obyvatelstva
 objasnit úlohu dietního stravování
 popsat jednotlivé typy diet
 vysvětlit biologickou, energetickou a výživovou hodnotu
 sestavovat nabídkové lístky podle pravidel racionální výživy
 volit potraviny podle obsahu živin a zajistit jejich střídání
 prosazovat význam výživy pro
život a zdraví člověka a nutnost
dodržování zásad zdravé výživy
pro zachování zdraví člověka
 uvádět příklady nesprávných
stravovacích návyků
 určit základní pravidla hygieny
 vysvětlit pojmy: hygiena potravin, hygiena pracoviště, hygiena
osobní
 vyjmenovat nejčastější nákazy
z potravin
 objasnit ekologickou výrobu
 odlišit biopotraviny od běžných
potravin
 zopakovat a prohloubit vědomosti získané za celou dobu studia
 připravit se k závěrečným zkouškám, případně k přijímacím
zkouškám na nástavbové studium

Konvenience
Charakteristika, rozdělení, význam

1

Zásady správné výživy, způsoby
stravování
Výživové normy, doporučené denní
dávky živin
Hlavní zásady racionální výživy
Druhy stravy
Směry ve výživě
Nesprávné stravovací návyky a civilizační choroby
Diferencované stravování
Léčebná výživa

19

Stanovení energetické a biologické
hodnoty pokrmů
Tabulky výživových hodnot poživatin
Výživové normy
Ztráty živin při skladování a úpravě
potravin
Energetická, biologická a výživová
hodnota
Výpočty hodnot pokrmů
Sestavování jídelních lístků dle zásad
správné výživy

7

Hygiena a ekologická výroba
Základní pravidla hygieny
Hygiena výživy
Nákazy a otravy z potravin
Požadavky na hygienu výroby pokrmů
Hygiena potravin a pokrmů

3

Souhrnné opakování k závěrečné
zkoušce
Učivo prvního ročníku: 4 hodiny
Učivo druhého ročníku: 4 hodiny
Učivo třetího ročníku: 5 hodin

Aplikovaná biologie
Celková hodinová dotace: 1,5 - 0 - 0
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Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2010
Obecný cíl
Cílem obsahového okruhu je poskytnout žákům vybraný soubor poznatků z anatomie a fyziologie člověka a
hospodářských zvířat, z mikrobiologie zvířat, o alimentárních nákazách a jejich prevenci. Žáci se seznámí
s přenosnými chorobami jatečních zvířat, jejich projevy a prevencí přenosu a jejich důsledky na těžení a kvalitu
masa.
Charakteristika učiva

Výuka probíhá v 1. ročníku 1,5 vyučovací hodiny týdně, celkem 49,5 hodiny týdně. Učivo
dává základ pro správné pochopení učiva odborných potravinářských předmětů. Zaměřuje se
na tematické celky, které souvisí s předměty Potraviny a výživa a především Technologie.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Cílem vzdělávání obsahového okruhu vyučovaného předmětu je poskytnout žákům vybraný soubor poznatků z
anatomie a fyziologie člověka v souvislostech výživa a stravování, anatomie a fyziologie hospodářských zvířat.
Žáci se seznámí s fyziologií výživy člověka a s výživovými hodnotami potravin a jsou vedeni k chápání souvislostí mezi výživou člověka a jeho zdravím.
Hodnocení výsledků žáků
Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsažených ve školním řádu. Hodnocení bude prováděno známkou klasifikační
stupnice a slovně na základě písemných testů a ústního zkoušení.
Pojetí výuky
Výuka v prvním ročníku je integrována pro obor Řezník - uzenář a Kuchař - číšník.Výuka je vedena metodou
výkladu nebo řízeného rozhovoru s návazností na dřívější poznatky s důrazem na aktivní spolupráci žáků při
společných úvahách nad dalším postupem. Učivo je demonstrováno na samostatném řešení konkrétních příkladů
a úloh různé náročnosti, kde žáci uplatňují své znalosti z předmětu Aplikovaná biologie i ostatních předmětů.
Jsou využívány názorné pomůcky (nástěnné obrazy, anatomické modely), včetně multimédií.
Metodika výuky
Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují propojení a návaznost učiva na všeobecné
předměty přírodovědného zaměření. Obsah předmětu dává předpoklad, že žáci budou o problematice přemýšlet a
diskutovat v souvislosti s ostatními odbornými předměty. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, odpovědnosti a kultuře osobního projevu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Odborné kompetence absolventa
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problému
 komunikativní kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi
Průřezová témata:
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný pro obory Kuchař – číšník, Řezník-uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 49 (1,5)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 popsat stavbu, funkci a topografii vybraných orgánových soustav a jednotlivých orgánů
 popsat stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy
 uvést mechanické a chemické
prostředky trávení
 objasnit princip trávení a vstře-

Počet
hodin
1

Biologie člověka
Anatomie a fyziologie hormonální,
nervové a vylučovací soustavy

19

Výživa a stravování
Fyziologie výživy

10
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bávání živin a vylučování
 charakterizovat běžné nemoci
trávicí soustavy
 rozlišovat jednotlivé tělní soustavy jatečných zvířat
 popsat jejich stavbu a topografii
a vysvětlit jejich funkci, technologické využití

Biologie jatečných zvířat
Anatomie a fyziologie jatečných zvířat:
kosterní soustava
svalová soustava
trávicí soustava
Opakování

15

4

Technologie
Celková hodinová dotace: 2 – 2 – 2,5
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Výuka předmětu Technologie je integrovaná pro společný první ročník s učebním oborem Řezník - uzenář.
Výuka má poskytnout vědomosti o přípravě, úpravě a zpracování surovin, potravin, polotovarů a nápojů při
vlastní přípravě jídel a nápojů, zohlednit zásady racionální výživy v návaznosti na klasické i moderní technologické postupy přípravy a zpracování pokrmů, zdůraznit osvojení přípravy jídel a nápojů, jejich expedici a úpravu
pro servírování, hospodárně využívat potraviny a technologické postupy, poukázat na dodržování hygienických,
ekologických a bezpečnostních pravidel a předpisů souvisejících se zpracováním surovin, jejich přípravou a
expedicí, upozornit na možnost výskytu primární nebo sekundární nákazy z potravin a zprostředkovat žákům
ucelený přehled o hygienických předpisech HACCP a jejich aplikaci do praxe, zdůraznit význam technické vybavenosti provozoven jako nedílné součásti technologických příprav .
Charakteristika učiva
Učivo vychází z obsahového okruhu Rámcově vzdělávacího programu. Předmět Technologie je provázán
s dalšími předměty (Potraviny a výživa, Obsluha a prodej, Odborný výcvik) a seznamuje žáky s požadavky na
hygienu v gastronomii, s novými trendy ve výživě, poskytuje přehled o potravinách a jejich úpravě k přípravě
jídel.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Žáci se seznamují s využitelností potravin pro technologické zpracování, s požadavky na jakost a skladování.
Cílem okruhu je poskytnout žákům základní poznatky a dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy
pokrmů až po finální produkt. Seznamují se s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně. Jsou vedeni k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování současných trendů
v gastronomii. Získávají důležité návyky v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení vyplývá z dílčí klasifikace na základě kombinace slovního a numerického hodnocení, přihlíží se
k průběžné aktivitě žáků při vyučování i při akcích školy. Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů,
ústního zkoušení a hodnocení samostatných prací, samostatného vyhledávání informací a jejich využívání
v praxi. Hodnotí se propojení s ostatními odbornými předměty.
Pojetí výuky
Předmět poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o přípravě, úpravě a zpracování surovin, potravin a
polotovarů. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i praktické poznatky
v budoucím zaměstnání, vede je k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologie, k pozitivnímu vztahu
k práci.
Metodika výuky
Používána bude forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí, samostatná a skupinová práce žáků, diskuze. Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím vzorků potravin, s využitím didaktických pomůcek (videa, instruktážní filmy, projektory), využití odborné literatury, knih a časopisů, nových informací a trendů. K ověřování znalostí se využívá frontální opakování, ústní zkoušení, vypracování samostatných prací a referátů. Součástí výuky jsou rovněž odborné exkurze, návštěva veletrhu a odborných výstav. Zpětná vazba je průběžně ověřována formou dialogu a skupinovou diskuzí.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
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 komunikativní kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Komunikační a informační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný první ročník pro obory Kuchař – číšník, Řezník - uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Počet
hodin

Učivo

Poznámky

Úvod do předmětu, plán učiva na
školní rok

1

Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci, hygiena práce, požární
prevence
Pracovně právní problematika bezpečnosti, ochrany zdraví pracovníka
Bezpečnost technických zařízení

5

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 dodržovat ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
 při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupovat
v souladu a předpisy a pracovními postupy
 uvést příklady bezpečnostních
rizik, eventuálně nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci
 poskytnout první pomoc při úrazu na pracovišti
 uvést povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
 uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii
 vysvětlit účel kritických bodů a
jeho fungování v praxi

 uvést rozdělení výrobního střediska a provozu masného průmyslu a jeho vybavení
 vysvětlit pracovní náplň pracovníků ve výrobním středisku a
v provozu masného průmyslu
 popsat organizaci práce ve výrobním středisku a v provozu
masného průmyslu
 vyjmenovat druhy skladů, posoudit vhodné způsoby skladování potravin z hygienického
hlediska
 zdůvodnit použití jednotlivých
strojů
 bezpečně s nimi pracovat
 prezentovat nové trendy a přednosti modernizace ve výrobním
středisku
 vysvětlit princip předběžné přípravy potravin

Občan v demokratické společnosti

Hygienické požadavky na provoz
společného stravování
Hygienické předpisy v gastronomii
Kritické body HACCP
Výrobní středisko a jeho vybavení
Provoz masného průmyslu
Členění výrobního střediska
Rozdělení výrobního střediska
Základní vybavení výrobního střediska
Charakteristika pracoviště
Pracovníci ve výrobním středisku
Základní vybavení

5

Technologie přípravy pokrmů
Příprava a předběžná úprava potravin

15

- 86 -

Člověk a životní
prostředí
4

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

 určit předběžné úpravy u jednotlivých druhů potravin a popsat je
 rozlišit potraviny rostlinného a
živočišného původu
 posoudit šetrnost a hospodárnost
předběžné úpravy
 charakterizovat jednotlivá zařízení k předběžným úpravám
 dodržovat hygienické předpisy a
bezpečnost při práci se stroji a
zařízeními k předběžné úpravě
potravin
 připravit teplé a studené nápoje
běžně zařazené na nápojovém
lístku
 uvést význam tepelné úpravy
potravin
 hospodárně nakládat při práci se
surovinami
 používat vhodný druh úpravy
pokrmů podle příležitosti a místa
konání, ovládat správný pracovní postup
 zvolit vhodnou přílohu, dohotovovat a esteticky upravovat hotový pokrm
 vyjmenovat
změny
v potravinách při tepelné úpravě
 rozlišit druhy tepelných úprav
 popsat důležité zásady u jednotlivých technologií, posoudit rozdíly mezi nimi a vhodně je využívat
 vysvětlit základní pojmy
 posoudit biologickou a energetickou hodnotu potraviny a nejvhodnější způsob technologického zpracování
 využívat nové formy tepelného
zpracování
 nakládat
hospodárně
s potravinami
 vyjmenovat zařízení vhodná pro
jednotlivé tepelné úpravy a popsat princip, na jakém pracují
 dodržovat hygienické předpisy a
bezpečnost při práci se stroji a
zařízeními k tepelné úpravě potravin
 charakterizovat víceúčelová zařízení k tepelným úpravám
 uvést postup při nasolování
 poznat prostředky k nasolování
 popsat postup při uzení
 poznat vady masa a uzenin
vzniklé při nasolování a uzení
 preventivně jim zabránit
 uvést rozdělení polévek a zdů-

Potraviny rostlinného původu:
úprava suchým způsobem
úprava mokrým způsobem
zařízení k předběžné úpravě
Potraviny živočišného původu:
úprava suchým způsobem (bourání,
vykosťování, odblaňování, naklepávání, porcování, špikování, plnění,
mletí, šlehání, marinování, kořenění)
úprava mokrým způsobem
zařízení k předběžné úpravě
Nápoje
Tepelné úpravy včetně zařízení
k tepelným úpravám
Technologické postupy přípravy
pokrmů podle jednotlivých druhů
Typické suroviny a pokrmy, technologické postupy
Vaření – charakteristika, druhy
podle zařízení, ostatní druhy vaření
Zadělávání – charakteristika
Dušení – charakteristika, druhy
podle základů, základy
Pečení – charakteristika, druhy
podle zařízení (na roštu, na rožni,
v troubě, na lávovém grilu, kontaktním grilu, v grilovacích kleštích,
anglický způsob)
Opékání (restování) – charakteristika, rozdělení podle množství tuku
Zapékání (gratinování) - charakteristika
Smažení – charakteristika, druhy
obalů, vhodné tuky ke smažení,
zásady při smažení
Víceúčelové zařízení k tepelným
úpravám
Uzení - udírny, prostředky
k nasolování, proces solení, způsoby uzení, vady při uzení

20

Polévky
Charakteristika, význam, dávkování

12
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vodnit jejich význam ve výživě
 rozlišit hnědé, bílé a přesnídávkové polévky a uvést příklady
 popsat způsoby čištění a zesilování vývarů a možnosti podávání polévek
 objasnit možnosti zahušťování,
zjemňování a ochucování polévek
 vysvětlit rozdíly mezi zavářkami
a vložkami do polévek
 vyjmenovat jednotlivé druhy zavářek a vložek do polévek a popsat jejich přípravu
 třídit a opakovat získané poznatky

Kuchařské rozdělení polévek a
popis jednotlivých skupin
Vložky a zavářky do polévek

Opakování probraného učiva

4

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 využívat odborných znalostí a
dovedností
 vysvětlit neznámé gastronomické pojmy
 popsat postup pokrmů připravených v papilotě, alobalu, grilovacích kleštích, na lávových
kamenech
 objasnit význam omáček ve výživě
 rozlišit druhy omáček a přiřadit
vhodné příklady, popsat postup
přípravy
 popsat způsoby dávkování a podávání
 vysvětlit hlavní rozdíly mezi
omáčkami hrubými a jemnými
 charakterizovat druhy a přípravu
speciálních omáček
 uvést druhy bezmasých pokrmů
a popsat jejich přípravu
 posoudit význam bezmasých
pokrmů v jídelním lístku
 znát přípravu jednoduchých
sladkých pokrmů podávaných
jako hlavní chod
 vyjmenovat druhy, význam a
dávkování jednotlivých druhů
příloh
 vhodně kombinovat přílohy
k jednotlivým pokrmům
 znát základní receptury přípravy
příloh

Počet
hodin

Učivo

Poznámky

Speciální tepelné úpravy
Úprava anglickým způsobem,
v papilotě, v alobalu
Nové trendy v gastronomii
Zážitková gastronomie

6

Omáčky
Druhy omáček, význam, dávkování,
způsob podávání
Klasické omáčky české kuchyně
Hnědé a bílé omáčky
Jemné studené a teplé omáčky
Úprava omáček z průmyslově připravených polotovarů

6

Bezmasé pokrmy
Druhy a význam bezmasých pokrmů
Úprava slaných bezmasých pokrmů
ze zeleniny, brambor, luštěnin,
obilovin, vajec, sýrů, hub
Úprava jednoduchých sladkých
pokrmů
Přílohy a doplňky k jídlům
Druhy, význam a dávkování příloh
Úprava příloh z mouky, brambor,
rýže, těstovin, luštěnin, ze zeleniny,

6

Technologické postupy přípravy
pokrmů z hovězího masa a vnitř-

8
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 charakterizovat vlastnosti hovězího masa a určit jeho výživovou
hodnotu
 rozlišit jednotlivé části hovězího
masa a přiřadit k nim vhodnou
tepelnou úpravu
 určit správnou přípravu základů
pro jednotlivé pokrmy
 vysvětlit jednotlivé tepelné
úpravy a uvést základní technologické postupy pokrmů
 používat normy a převádět jednotky
 pojmenovat vhodné části masa
pro minutkovou úpravu
 vhodně kombinovat přílohy
k pokrmům, respektovat hledisko racionální výživy
 popsat předběžnou přípravu a
použití hovězích vnitřností

 zhodnotit vlastnosti a složení telecího masa pro výživu
 vyjmenovat části telecího masa a
přiřadit k nim vhodnou tepelnou
úpravu
 popsat základní technologické
postupy pokrmů z telecího masa
a vhodně k nim kombinovat přílohy
 charakterizovat minutkové části
masa
 popsat předběžnou přípravu a
použití telecích vnitřností a porovnat je s hovězími

 porovnat složení vepřového masa z výživového hlediska
 popsat vlastnosti vepřového masa a jeho základní charakteristiku
 uvést jednotlivé části vepřového
masa a přiřadit k nim vhodnou
tepelnou úpravu
 popsat technologické postupy
pokrmů a zvolit k nim vhodné
přílohy
 pojmenovat části masa na minutkovou úpravu
 objasnit použití slaniny, šunky,
uzeného masa v teplé i studené
kuchyni
 vyjmenovat druhy vepřových
vnitřností a určit jejich použití
 charakterizovat pokrmy vepřo-

ností
Rozdělení, vlastnosti masa
Hovězí maso přední a zadní, použití
jednotlivých částí
Vaření hovězího masa
Dušení – předběžná příprava, základy, postup dušení, úprava šťáv a
omáček
Dušené pokrmy – pečeně, plátky,
závitky, maso krájené na kostky
Pečení po anglicku
Hovězí vnitřnosti

Technologické postupy přípravy
pokrmů z telecího masa a vnitřností
Rozdělení, vlastnosti telecího masa,
použití jednotlivých částí
Předběžná příprava masa
Příprava telecího masa vařením,
zaděláváním, dušením, pečením,
smažením
Telecí vnitřnosti

6

Technologické postupy přípravy
pokrmů z vepřového masa a
vnitřností
Rozdělení, vlastnosti masa
Použití jednotlivých částí
Vaření vepřového masa
Dušení vepřového masa
Pečení vepřového masa
Použití uzeného masa a slaniny
Příprava vepřových vnitřností
Pokrmy vepřových hodů

6

- 89 -

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

vých hodů a zhodnotit jejich význam v gastronomii

 charakterizovat skopové, jehněčí, kůzlečí a králičí maso a
zhodnotit jeho význam pro výživu
 vyjmenovat části masa a navrhnout vhodné tepelné úpravy
 popsat technologii přípravy a
vhodně kombinovat přílohy
 vysvětlit předběžnou přípravu
skopového masa
 vyjmenovat druhy vnitřností a
určit jejich použití
 vyjmenovat části masa vhodné
k mletí
 popsat předběžnou přípravu,
mletí a možnosti tvarování mletého masa
 určit vhodné tepelné úpravy a
uvést technologické postupy přípravy
 posoudit nebezpečí nákazy při
nedostatečném tepelném zpracování mletého masa
 uvést přísady k ochucování a
spojování mletých mas
 vysvětlit pojem hašé, krokety a
popsat jejich přípravu
 posoudit vlastnosti drůbežího
masa a jeho význam pro výživu
 objasnit předběžnou přípravu
drůbeže
 navrhnout vhodné části drůbežího maso pro minutkovou přípravu
 vhodně kombinovat přílohy
k drůbežímu masu
 popsat charakteristické pokrmy
z husy, kachny a krocana
 zhodnotit využití vnitřností
z drůbeže

 objasnit konzumaci rybího masa
z hlediska zdravé výživy
 rozlišit druhy ryb a přiřadit
vhodné tepelné úpravy
 orientovat se v předběžné přípravě ryb a v přípravě rybí várky
 uvést pokrmy z ryb a vysvětlit
jejich postup přípravy a vhodné

Technologické postupy přípravy
pokrmů ze skopového, jehněčího,
kůzlečího a králičího masa
Skopové, jehněčí a kůzlečí maso –
rozdělení, vlastnosti
Příprava masa před tepelnou úpravou
Úprava masa zaděláváním, dušením, pečením a smažením
Úprava pokrmů z králíka
Úprava vnitřností

4

Technologické postupy přípravy
pokrmů z mletých mas
Způsoby mletí, sekání a škrabání
masa, hygienické normy při přípravě pokrmů
Pokrmy z jednoho druhu mletých
mas
Pokrmy ze směsi mletých mas

4

Technologické postupy přípravy
pokrmů z drůbeže
Předběžná příprava, vykosťování a
porcování
Úprava drůbeže zaděláváním, dušením a smažením
Pečení hrabavé a vodní drůbeže,
úprava šťávy, náplně
Úprava vnitřností

5

Technologické postupy přípravy
pokrmů z ryb, korýšů, měkkýšů,
obojživelníků
Druhy ryb, vlastnosti rybího masa
Předběžná příprava ryb sladkovodních a mořských
Tepelné úpravy ryb
Úprava rybích vnitřností

5
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přílohy
 vyjmenovat rybí vnitřnosti a určit vhodné tepelné úpravy
 rozpoznat základní druhy mořských živočichů, rozlišit korýše,
měkkýše a obojživelníky
 zhodnotit jejich význam ve výživě
 vysvětlit předběžnou úpravu
mořských živočichů, porovnat
jejich tepelné zpracování a využití v teplé i studené kuchyni
 vysvětlit základní rozdělení zvěřiny, uvést vlastnosti tohoto masa
 zdůraznit důležitost předběžné
přípravy
 rozlišit tepelné úpravy srstnaté,
pernaté a černé zvěřiny, určit
technologické postupy
 doporučit části masa pro minutkovou úpravu
 popsat předběžnou přípravu a
použití vnitřností

Technologické postupy přípravy
pokrmů ze zvěřiny
Zvěřina, rozdělení, vlastnosti masa
Předběžná příprava zvěřiny
Tepelné úpravy jednotlivých druhů
zvěřiny
Příprava vnitřností

4

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 80 (2,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 objasnit význam pokrmů na objednávku v gastronomii
 navrhnout druhy a části masa
vhodné k minutkové úpravě
 vyjmenovat a popsat možnosti
předběžné úpravy
 doporučit vhodné minutkové
technologie a charakterizovat je
 uvést přílohy vhodné k pokrmům na objednávku z hlediska
racionální výživy
 určit možnosti využití vnitřností
k minutkové úpravě
 doporučit potraviny rostlinného
původu vhodné pro přípravu minutek
 diskutovat o kladech a záporech
minutkové úpravy
 upozornit na význam hygienických požadavků při přípravě výrobků studené kuchyně
 zdůvodnit význam výrobků
v gastronomii
 uplatnit smysl pro estetické cítě-

Počet
hodin

Učivo
Technologické postupy přípravy
pokrmů na objednávku
Druhy a části mas vhodných k přípravě pokrmů na objednávku
Předběžná příprava – krájení, marinování, tvarování
Vhodné tepelné úpravy, pečení po
anglicku, úprava šťáv
Příprava pokrmů z jatečného masa a
vnitřností
Příprava pokrmů z ostatních druhů
mas
Příprava pokrmů před hostem, dokončování
Přílohy a doplňky k pokrmům na
objednávku

16

Technologické postupy přípravy
pokrmů studené kuchyně
Charakteristika výrobků studené
kuchyně
Základní výrobky – majonéza, saláty, rosoly, pěny
Předkrmy – plněná a obložená vejce, zelenina, ovoce, sýry, výrobky

14
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ní, barevnost, detail při úpravě
výrobků studené kuchyně a
úpravě na mísách
rozlišit jednotlivé výrobky a popsat jejich přípravu
při přípravě pokrmů uplatnit
hledisko racionální výživy
popsat přípravu jednoduchých i
složitých výrobků
navrhnout výrobky vhodné pro
slavnostní příležitosti

 objasnit význam teplých i studených předkrmů z hlediska výživy
 zařadit studené i teplé předkrmy
do jídelních lístků a menu
 posoudit biologickou a energetickou hodnotu výrobku a podávané množství
 popsat využití kaviáru a ústřic
 vysvětlit přípravu ragú, vaječných omelet, zeleninového rizota
 vyjmenovat typické pokrmy
české a moravské kuchyně, krajové speciality
 orientovat se v kuchyních cizích
zemí a uvést jejich tradiční pokrmy a nápoje, stravovací zvyklosti
 posoudit přednosti cizích kuchyní z hlediska zdravé výživy
 porovnat pokrmy zahraničních
kuchyní
s naší gastronomií
z hlediska racionální výživy
 sestavit nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických společenství podle jejich tradic a
náboženských zvyklostí
 ovládat přípravu vybraných pokrmů zahraničních kuchyní, používat speciální inventář
 pojmenovat suroviny nezbytné
k přípravě moučníků
 uvést dělení moučníků, rozlišit
druhy restauračních moučníků
 vysvětlit význam moučníků
z hlediska racionální výživy,
charakterizovat klady a zápory
konzumace sladkých pokrmů
 poukázat na nové trendy při přípravě moučníků
 popsat přípravu jednotlivých
druhů těst a uvést technologické
postupy restauračních moučníků

z těsta, chuťovky, kaviár
Studené pokrmy – chlebíčky, chuťovky, různě upravené ryby
Galantiny, paštiky, huspeniny
Mísy – druhy, úprava mís, doplňky
a zdobení

Příprava teplých předkrmů
Ragú, salpikony, salmis, krokety
Předkrmy z masa a vnitřností
Předkrmy z vajec, sýrů a zeleniny

4

Technologické postupy přípravy
pokrmů zahraničních kuchyní
Význam vědomostí k přípravě pokrmů ve světě
Česká a regionální kuchyně
Charakteristika vybraných kuchyní
Evropy
Charakteristika vybraných kuchyní
Asie
Charakteristika vybraných kuchyní
Ameriky, Afriky a Tichomoří
Krajové speciality

9

Technologické postupy přípravy
moučníků
Základní druhy těst, jejich charakteristika a použití
Korpusy, náplně, polevy, ozdoby
Jednoduché moučníky
Složité moučníky
Pudinky, krémy, sladké omáčky
Ovocné saláty a rosoly, poháry

9
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 ovládat přípravu moučníků,
uplatnit estetické cítění při jejich
zdobení
 kombinovat náplně a polevy pro
jednotlivé moučníky
 vysvětlit rozdíl mezi moučníkem
a moučným pokrmem
 objasnit
základní
hlediska
v dietním stravování
 popsat vhodné potraviny, možnosti ochucování, nejvhodnější
technologie pro přípravu dietních pokrmů
 charakterizovat hlavní typy léčebných diet
 vybrat vhodné pokrmy připravované pro některé typy nemocí
 vysvětlit význam diferencovaného stravování
 pracovat s výživovými normami
 vyjmenovat skupiny diferencovaného stravování a vysvětlit
hlavní zásady při stravování jednotlivých skupin
 vyjmenovat další možnosti stravování a jednotlivé druhy charakterizovat
 diskutovat o vhodnosti alternativní výživy pro jednotlivé věkové kategorie obyvatelstva
 vysvětlit význam progresivní
přípravy pokrmů ve stravování
 zhodnotit klady a zápory výrobků konvenience
 získávat poznatky o nových polotovarech a výrobcích
 zopakovat a prohloubit vědomosti získané za celou dobu studia
 připravit se k závěrečným zkouškám, případně k přijímacím
zkouškám na nástavbové studium

Dietní stravování
Vhodné a nevhodné suroviny pro
přípravu dietní stravy
Tepelné úpravy a technologické
postupy při přípravě dietní stravy
Dietní pokrmy

4

Diferencované stravování
Rozdělení diferencovaného stravování
Charakteristika jednotlivých skupin

5

Alternativní druhy stravy
Charakteristika jednotlivých možností alternativních druhů stravy

2

Progresivní příprava pokrmů
Příprava pokrmů z průmyslových
polotovarů
Využití moderního vybavení kuchyně při předběžné a tepelné úpravě
Příprava pokrmů ve zvláštních
podmínkách
Opakování k závěrečné zkoušce
Učivo prvního ročníku: 5 hodin
Učivo druhého ročníku: 5 hodin
Učivo třetího ročníku: 5 hodin

2

15

Obsluha a prodej
Celková hodinová dotace : 1 - 1 - 2
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem předmětu Obsluha a prodej je poskytnout žákům vědomosti o stolničení a obsluze v gastronomických
provozech, umožnit získání všeobecných a odborných vědomostí k profesionálnímu vykonávání povolání, vysvětlit jim význam hygienických předpisů, předpisů o bezpečnosti práce a objasnit zásady profesního chování
v různých typech odbytových středisek. K dalším cílům patří: ukázat žákům správnou přípravu pracoviště na
provoz, dbát na estetiku pracoviště, seznámit se se speciálním a běžným inventářem, jeho praktickým použitím a
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údržbou, získat vědomosti o technice jednoduché, složité obsluhy a vyšší formy složité obsluhy, ukázat sestavení menu, jídelních a nápojových lístků podle gastronomických pravidel, ovládat různé typy techniky obsluhy.
Žák bude veden k tomu, aby byl schopen vysvětlit rozdíl mezi jednotlivými středisky, požadovanými službami a
zásadami obsluhy v nich, popsat pivní zařízení, skladování a údržbu. Seznámí se s rozdělením vín, nabídkou a
servisem vín. Popíše rozdíl mezi jednotlivými druhy míšených nápojů a základními povinnostmi barmana. Popíše význam, druhy a organizační zajištění slavnostních hostin. Vysvětlí rozdíl v obsluze v dopravních prostředcích a ubytovacích zařízení. Obsah předmětu je zaměřen i na hotelový a restaurační management a na seznamování žáků s novými trendy v gastronomii, vysvětlování významu recyklace odpadu v souvislosti s ochranou
životního prostředí. Je zařazeno upozornění na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti
s profesí.
Charakteristika učiva
Obsah učiva vychází z Rámcově vzdělávacích programů. Žákům jsou vysvětleny základy hygienických předpisů
a bezpečnostních předpisů v souvislosti s prací se stroji a zařízeními, zařazení kontroly hygieny a bezpečnosti
práce na pracovišti, která jsou nedílnou součástí bezpečnosti práce. Důraz je kladen na organizaci práce, profesní
vystupování a estetiku pracoviště. Učivo je sestaveno tak, aby žák využil získaných vědomostí v praktickém
životě. Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími odbornými předměty – Technologie, Potraviny a výživa, Odborný výcvik a rovněž s jazykovými znalostmi. Nezbytné je využití počítače a práce s jednotlivými programy při komunikaci s hostem – vyúčtování, organizaci práce, vedení účetní evidence. Žáci jsou seznamováni
s novými trendy v oblasti servisu pokrmů a nápojů, služeb.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Cílem okruhu je poskytnout žákům znalosti o technice odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních. Žáci
se seznámí s technikou jednoduché a složité obsluhy, s používaným inventářem, naučí se sestavit jídelní a nápojové lístky a různé typy menu. Při sestavování jídelních lístků uplatní znalost správné výživy a gastronomických
pravidel a dalších faktorů ovlivňujících úspěšný prodej a získání zákazníků. Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování a profesního jednání. Jsou upozorňováni na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí a na nutnost boje proti nim.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno kombinací slovního a numerického hodnocení, do hodnocení je zařazeno ústní zkoušení. Při hodnocení je využíváno řešení problémových situací při komunikaci s hostem. Známkou je žák ohodnocen za samostatné práce a za práce na zadané téma, např. sestavení jídelního a nápojového lístku. Hodnocení je
také prováděno na základě písemného opakování - učebních celků, jednotlivých témat, je sledována aktivita žáků
při hodinách a na akcích školy. K písemnému opakování je využita forma testu, doplňování do textu, pro opakování je využit popis nákresu, např. snídaní, založení pro jednoho hosta, inventáře, apod. Je kontrolováno propojení s ostatními odbornými předměty. Slovního hodnocení je využito při opakování zásad bezpečnosti práce a
údržbě strojů a zařízení.
Pojetí výuky
Předmět vede žáky k otevřené profesní komunikaci, k užívání odborné terminologie, k prolínání teoretických a
praktických znalostí, k pozitivnímu vztahu k práci – práci v kolektivu, vztah k nadřízeným, k využití jazykových
znalostí, k přehledu moderních trendů v oblasti obsluhy a prodeje.
Metodika výuky
Výuka probíhá formou frontálního vyučování, skupinové vyučování je využíváno při plnění jednotlivých úkolů –
sestavení snídaní, systémech obsluhy, vyšší formě složité obsluhy, přípravě míšených nápojů apod.
Předem zadané projekty jsou vypracovány při skupinové práci. Je využita odborná literatura, odborné knihy a
časopisy. Během výuky se využívají didaktické pomůcky – video, instruktážní filmy předvádějící jednotlivé
postupy při servisu pokrmů a nápojů. Do výuky je zařazena návštěva veletrhů a odborných výstav, exkurze do
provozoven společného stravování a potravinářských provozů (pivovar). Pro vyhledávání nových informací a
trendů je využit internet. Výuka podporuje práci s počítačem - organizační systém obsluhy, vyúčtování s hostem,
komunikace s ostatními středisky, zajištění objednávek v hotelovém provozu apod. Je zajištěno těsné propojení
s výukou cizích jazyků - zařazení cizích odborných termínů do výuky, písemným zpracováním jídelního lístku a
následné využití v praxi při komunikaci s hostem.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Průřezová témata:

- 94 -

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný první ročník pro obory Kuchař – číšník, Řezník - uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Počet
hodin

Učivo

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 poznat vybavení prodejny masa
a uzenin a dokázat jej účelně
využívat
 rozlišovat druhy odbytových
středisek, jejich vybavení
 ztotožnit se se zásadami hygieny
a
bezpečnostními
předpisy
v prodejně
 orientovat se ve skladu, ve vedení evidence zásob
 určit, jak skladovat a udržovat
zboží
 poznat jednotlivé druhy inventáře, rozlišovat malý a velký stolní
inventář, pracovat s ním a používat ho podle způsobu servisu,
podávaného pokrmu a nápoje
 udržovat a ošetřovat inventář
 ozřejmit si základní pravidla
slušného chování – pozdrav,
oslovení
 profesionálně jednat v souladu
se společenským chováním
 vědět, jak pečovat o svůj zevnějšek
 komunikovat se zákazníkem,
zaměstnanci na pracovišti
 znát pravidla stolování a význam
etikety – přestupky při stolování
 chovat se profesionálně, řešit
možné nehody při obsluze
 předcházet konfliktům se zákazníkem, vědět, jak případné konflikty řešit
 vysvětlit
úlohu
jednotlivce
v oblasti osobního prodeje a
stravovacích služeb
 ovládat
organizaci
práce
v různých formách obsluhy
 připravit pracoviště před zahájením provozu, udržovat pořádek
během provozu a provést úklid
po jeho skončení
 znát postup při prodeji zboží
pracovní postupy během přípravy, provozu a po jeho ukončení

Prodejna a její zařízení, odbytová
střediska, práce s inventářem
Úloha prodejny, význam a úkoly odbytu
Vnější a vnitřní uspořádání prodejny,
její zařízení
Členění odbytových středisek
Bezpečnost, ochrana zdraví pracovníka a hygiena v prodejně
Vybavení a zařízení na úseku obsluhy
Význam, druhy a použití inventáře na
pokrmy, nápoje, pomocný inventář

13

Člověk a životní
prostředí

Psychologie prodeje, společenské
chování
Zásady společenského chování
Základní společenská a profesní pravidla
Pozdrav, představování, podání ruky,
mimika, konverzace, telefonování,
společenský cit a takt, péče o zevnějšek
Zásady chování na pracovišti
Společenské události

12

Občan v demokratické společnosti

Technika prodeje, základy obsluhy
Prodej zboží
Formy a pravidla obsluhy
Organizace práce v různých formách
obsluhy
Příprava a údržba pracoviště
Práce po skončení provozu
Pravidla podávání pokrmů a nápojů,
podávání jednotlivých chodů

6
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na pracovišti
 řídit se pravidly podávání pokrmů a nápojů, podávání jednotlivých chodů
Opakování

2

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozeznat jednotlivé systémy obsluhy
 objasnit organizaci práce při
jednotlivých systémech obsluhy
 charakterizovat různé způsoby
obsluhy
 určit způsoby obsluhy
 popsat podávání pokrmů a nápojů při jednotlivých způsobech
obsluhy
 zajišťovat odbyt výrobků a služeb
 volit vhodné formy odbytu výrobků a služeb
 uvést náležitosti jídelního a nápojového lístku, sestavit je, sestavit menu pro různé příležitosti
 sestavit typickou nabídku pokrmů a nápojů pro střediska
 ovládat techniku jednoduché i
složité obsluhy a její různé formy podle prostředí, charakteru
akce a společenské příležitosti
 vysvětlit zásady složité obsluhy
 ukázat servis, snídaní, obědů a
večeří
 seznámit se se specifiky stravovacích zvyklostí cizinců a respektovat je
 objasnit rozdíly při servisu speciálních pokrmů
 popsat práci sommeliéra u stolu
 přijímat, evidovat a vyřizovat
objednávky hostů, pracovat se
zúčtovací technikou
 ovládat techniku podávání a
ošetřování nápojů
 popsat zásady pro vyšší formu
složité obsluhy
 provést úpravu pokrmů před
hostem
 ukázat jednotlivé formy obsluhy

Počet
hodin

Učivo

Systémy obsluhy
Obvodový systém
Systém vrchního číšníka
Ostatní systémy

2

Způsoby obsluhy
Restaurační
Kavárenský
Slavnostní
Obsluha skupin

2

Odbyt
Formy prodeje
Gastronomická pravidla
Menu, jídelní a nápojové lístky

4

Složitá obsluha – základní forma
Technika podávání pokrmů a nápojů
při jednoduché a složité obsluze
Zásady při složité obsluze
Podávání snídaní, obědů a večeří
Servis speciálních pokrmů
Práce sommeliéra u stolu hosta
Vyúčtování

4

Složitá obsluha – vyšší forma
Zásady pro vyšší formu složité obsluhy
Úprava pokrmů před hostem:
Míchání, dochucování
Flambování

6
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– flambování, dranžírování, míchání
 porovnat podávání fondue a
raclette
 vysvětlit úpravu teplých nápojů
před hostem
 Najít rozdíl mezi podáváním
studených alkoholických a nealkoholických nápojů
 provést servis teplých nápojů
 určit teploty podávaných nápojů
 zajistit přípravu a realizaci
gastronomické akce
 rozlišovat druhy slavnostních
hostin
 provést návrh slavnostního menu
 aplikovat přípravu slavnostní tabule do praxe
 popsat systém banketní obsluhy
 vysvětlit podávání jednotlivých
chodů a vhodných nápojů
 uvést
způsoby
vyúčtování
s hostem a objednavatelem, vysvětlit vyúčtování tržeb
 popsat správnou přípravu nabídkového stolu
 navrhnout vhodný sortiment
 provést správnou obsluhu u rautu
 rozlišit ostatní druhy společenských setkání

Dranžírování
Úprava specialit před hostem
Podávání fondue, raclette
Úprava teplých nápojů před hostem
Podávání nápojů před hostem
Servis studených alkoholických a
nealkoholických nápojů
Servis teplých nápojů
Teploty nápojů

2

Slavnostní hostiny
Organizační zajištění akcí
Druhy a charakteristika hostin
Tvorba slavnostního menu
Příprava slavnostní tabule
Banketní obsluha
Podávání jednotlivých chodů a nápojů

8

Hostiny s nabídkovým stolem
Zvláštní typy akcí
Příprava nabídkových stolů
Vhodný sortiment na raut
Obsluha u rautu
Ostatní společenská setkání

5

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozlišit jednotlivé druhy míšených nápojů
 popsat práci barmana
 charakterizovat pomůcky číšníka
a barmana, pracovat s nimi
 ukázat přípravu jednotlivých
druhů nápojů
 určit suroviny pro přípravu míšených nápojů
 navrhnout různé druhy ozdob na
míšené nápoje
 připravovat a servírovat míšené
nápoje
 popsat negativní následky konzumace alhoholu a jiných návykových látek

Počet
hodin

Učivo
Míšené nápoje
Význam a rozdělení
Druhy míšených nápojů
Základní povinnosti barmana
Vybavení baru a barový inventář
Suroviny používané k přípravě míšených nápojů
Zdobení míšených nápojů
Vliv alkoholu na zdraví

8

Obsluha v dopravních prostředcích

3
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 vysvětlit
zásady
obsluhy
v dopravních prostředcích
 určit způsob obsluhy v jídelních
vozech, na lodi a v letadlech
 porovnat
zásady
obsluhy
v jednotlivých ubytovacích zařízeních
 navrhnout hotelový lístek
 popsat práci v hotelové hale a
open baru
 objasnit pojem room service
 popsat vybavení office
 aplikovat profesionální péči o
hosta do praxe
 popsat
organizaci
práce
v odbytových a ubytovacích
střediscích
 zdůraznit význam správné organizace při gastronomických akcí
 navrhnout způsob řízení na jednotlivých úsecích
 popsat pivní sklep
 rozlišit jednotlivé druhy pivního
zařízení
 objasnit význam údržby pivního
zařízení
 ukázat práci při čepování piva
 vysvětlit princip narážení a čepování piva
 objasnit význam správného
skladování nealkoholických nápojů
 popsat jednotlivé druhy kaváren
 navrhnout kavárenský jídelní a
nápojový lístek
 porovnat jednotlivé druhy káv
 popsat
způsob
obsluhy
v kavárně
 vysvětlit pojem kavárenská herna
 porovnat jednotlivé druhy vináren a jejich vybavení
 navrhnout vinárenský jídelní a
nápojový lístek
 zdůvodnit význam sortimentu
vín ve vinárně
 popsat způsob obsluhy ve vinárně
 objasnit pojem vinný sklep
 vysvětlit význam vhodnosti vína k jednotlivým pokrmům

Zásady práce v dopravních prostředcích
Obsluha v jídelních vozech
Obsluha v letadlech
Obsluha na lodi
Obsluha v ubytovacích zařízeních
Zásady práce v ubytovacích zařízeních
Hotelový lístek
Obsluha v hotelové hale a open baru
Room service
Vybavení office, zásady práce

5

Hotelový a restaurační management
Profesionalita v péči o hosta
Organizace práce v odbytových střediscích
Organizace práce v ubytovacích střediscích
Organizace gastronomických akcí
Řídící činnost na jednotlivých úsecích

6

Pivní zařízení, skladování a ošetřování nápojů
Pivní sklep
Pivní zařízení a jeho údržba
Narážení, čepování a ošetřování piva
Skladování a ošetřování nealkoholických nápojů

8

Kavárna a kavárenská herna
Druhy a zařízení kaváren
Nápojový a jídelní lístek
Druhy káv, jejich příprava a servis
Obsluha v kavárně
Kavárenská herna

Vinárna a vinný sklep
Druhy a zařízení vináren
Vinárenský nápojový a jídelní lístek
Nabídka a servis vín
Obsluha ve vinárně
Vinný sklep
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 ukázat podávání vína před hostem
 zhodnotit význam vinařského
zákona
 rozlišit jednotlivé druhy společensko-zábavních středisek
 popsat zařízení a formu obsluhy
v kolibě, varieté a kabaretech
 rozlišit jednotlivé druhy společensko-zábavních středisek
 popsat zařízení a formu obsluhy
v kolibě, varieté a kabaretech
 vysvětlit význam informací a
komunikace pro podnikání ve
službách
 uplatňovat společenské chování
a profesní vystupování, dodržovat profesní etiku, zdržovat se
xenofobních projevů
 snažit se o kultivovaný projev
 komunikovat jasně a srozumitelně v souladu s jazykovou normou
 rozpoznat typy hostů a vědět, jak
reagovat na projevy jejich chování, snažit se předcházet konfliktům
 řešit běžné i neobvyklé situace
s ohledem
na
individuální
zvláštnosti hosta
 respektovat národní mentalitu a
zvyklosti
 uplatňovat estetická hlediska při
formování prostředí
 zopakovat a prohloubit vědomosti získané za celou dobu studia
 připravit se k závěrečným zkouškám, případně k přijímacím
zkouškám na nástavbové studium

Ostatní společensko-zábavní střediska
Koliby
Varieté
Kabarety

3

Komunikace ve službách
Profesní etika
Vzhled pracovníka v gastronomii
Společenské chování a profesní vystupování
Typy hostů
Národní zvyklosti a tradice různých
etnik ve vazbě na gastronomii a způsob komunikace
Etické chování obsluhujících

5

Opakování k závěrečným zkouškám
Učivo prvního ročníku: 3 hodiny
Učivo druhého ročníku: 3 hodiny
Učivo třetího ročníku: 2 hodiny

8

Administrativa
Celková hodinová dotace: 0 - 1 - 1
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem předmětu je naučit žáky ovládat techniku psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti a přesnosti. Další dovedností by mělo být vyhotovování písemností spojených
s obchodním a stravovacím provozem. Tyto by měli být zhotoveny věcně, jazykově a formálně správně, ve shodě s normalizovanou úpravou.
Charakteristika učiva
Učivo 2. ročníku seznamuje žáky s ovládáním běžné kancelářské techniky a poté se žáci učí techniku psaní na
stroji.
Učivo 3. ročníku je zaměřeno na vyhotovování obchodních písemností.
Předmět Administrativa je provázán s předmětem Ekonomika a seznamuje žáky s požadavky na základy pí- 99 -

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

semné komunikace pomocí kancelářské techniky a úpravu písemností.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí – vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 pracovat s informací
 operativně uplatňovat získané dovednosti v praxi
 uplatnit logickou dovednost při psaní textů a vyhotovování dokladů
 racionálně a přesně vést administrativu v provozu
 ovládat techniku administrativy v souladu s normalizovanou úpravou písemností
Hodnocení výsledků žáků
Technika psaní je hodnocena dle předem stanovených pravidel (přesnost, rychlost) techniky psaní a spolu
s hodnocením kvality vyhotovení obchodních písemností odpovídá Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které
je součástí školního řádu školy.
Pojetí výuky
Úkolem je naučit žáky ovládat kancelářskou techniku a vyhotovování obchodních písemností.
Metodika výuky
Výukový program, tiskopisy, učebnice. Ve výuce je kladen důraz na dovednosti, konkretizaci a aktualizaci učiva. Metodika výuky je zaměřena na získání konkrétních dovedností a dále jejich uplatňování v konkrétních situací v obchodním a stravovacím provozu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence:
 schopnost vyjadřovat se přiměřeně v psaných projevech
 zpracovávat věcně a formálně správně příslušné informace do textu
Personální kompetence:
 prosazovat trvale rozvoj své pracovní činnosti
 přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:
 získat potřebné vědomosti a dovednosti pro uplatnění na trhu práce
 schopnost vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech
 na základě kritického posouzení orientovat svůj profesní život k podnikatelské aktivitě
Kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi:
 efektivní práce s informacemi za použití kancelářské techniky
Průřezová témata:
Informační a komunikační technologie:
 aplikovat a rozvíjet získané znalosti a dovednosti
 práce s informacemi
Člověk a svět práce:
 uplatnit praktické pracovní dovednosti a znalosti v praxi

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 ovládat běžnou kancelářskou
techniku a její základní funkce
 uvědomovat si možnosti a výhody při používání techniky v
komunikaci
 psát na klávesnici desetiprstovou
hmatovou
metodou
v přiměřené rychlosti a přesnosti

Poznámky
1

Písemná komunikace
Práce s kancelářskou technikou
Využití techniky v komunikaci
Základy psaní na klávesnici –
desetiprstová hmatová metoda

32

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
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hodin
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

1

Úprava písemností

31

 vyhotovovat písemnosti spojené s obchodním a stravovacím
provozem
 vyhotovovat písemnosti ve
shodě s normalizovanou úpravou věcně, jazykově a formálně správnou technikou

Odborný výcvik
Celková hodinová dotace: 15 – 15 – 15
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2010
Obecný cíl
Předmět Odborný výcvik je veden tak, aby prakticky připravil žáky na profesní vykonávání gastronomických
služeb a uplatňoval v praxi vědomosti získané v odborných vyučovacích předmětech. Žáci se seznámí
s příslušnými předpisy chránícími jejich zdraví a život při práci, jsou vedeni k dodržování zásad slušného chování a profesního vystupování, k estetickému cítění a vztahu k životnímu prostředí. Nedílnou součástí je vedení
žáků k přesnému plnění základních pracovních povinností, k dodržování technologických postupů a hospodárnosti.
Charakteristika učiva
Výuka v odborném výcviku je těžištěm pro praktické osvojení dovedností získaných teoretickým vzděláváním a
realizuje praktické činnosti nutné k získání profesních návyků v gastronomických provozech. Upevňují se zde
dovednosti, zkušenosti a potřebné návyky získané praktickou činností. Žák je průběžně seznamován s pracovními nástroji a pomůckami a používá je při odborném výcviku, včetně využívání moderních technologií ve výrobním středisku.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání v okruhu Odbyt a obsluha směřuje k tomu, aby žáci dovedli použít znalosti o technice odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních, aby se seznámili s technikou jednoduché a složité obsluhy, s používaným
inventářem, naučili se sestavit jídelní a nápojové lístky a různé typy menu. Při sestavování jídelních lístků uplatní znalost správné výživy a gastronomických pravidel a dalších faktorů ovlivňujících úspěšný prodej a získání
zákazníků. Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování a profesního jednání. Jsou upozorňováni
na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí a na nutnost boje proti nim.
Vzdělávání v okruhu Kuchařské dovednosti směřuje k tomu, aby se žáci seznámili s využitelností potravin pro
technologické zpracování, s požadavky na jakost a skladování. Cílem okruhu je poskytnout žákům základní
poznatky a dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy až k finálnímu výrobku, seznamují se s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů. Jsou
vedeni k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování trendů v gastronomii, získávají důležité návyky v
oblasti hygieny a bezpečnosti práce v provozu společného stravování. Žáci se obeznámí se základními druhy a
využitím technického a technologického vybavení v gastronomických provozech.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního
řádu školy.
Je používáno slovní i numerické hodnocení. Posuzuje se kvalita provedené práce, aplikované odborné znalosti a
dovednosti, pracovní přístup, schopnost spolupráce a průběžně jsou kontrolovány i písemné domácí úkoly.
Pro hodnocení prvního ročníku musí žák absolvovat každý ze stanovených vzdělávacích bloků rozložených do
dvou pololetí.
Ve druhém a třetím ročníku může být žák hodnocen také na základě vykonané produktivní práce i finanční formou. (Hodnocení je prováděno podle dosažených pracovních výsledků, plnění jednotlivých úkolů a s ohledem
na množství odpracovaných hodin).
Pojetí výuky
Odborný výcvik je integrujícím předmětem odborných vědomostí získaných v teoretickém vyučování. V prvním
ročníku žáci získávají základní přehled z oblasti výroby a distribuce potravinářských produktů. Je rozčleněn do
tří okruhů: Kuchařské dovednosti, Obsluha a prodej a Základy zpracování masa. Jednotlivé okruhy se vzájemně
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prolínají, doplňují a jsou podrobně zpracovány v ročním tematickém plánu na jednotlivá pololetí. Žáci se učí
aplikovat získané znalosti při praktických činnostech v potravinářských provozech.
Metodika výuky
Při praktické výuce je používán výklad, demonstrační metody, názorné ukázky, instruktáž, práce s odbornou
literaturou.
Žáci pracují na zadaných úkolech samostatně i v týmu pod vedením UOV nebo instruktora na smluvních pracovištích.
Žáci se mohou účastnit také různých prezentačních akcí školy, podílet se na školních projektech i zakázkové
výrobě a prodeji potravinářských výrobků a gastronomických služeb.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Z realizace průřezových témat v předmětu odborný výcvik vyplývá i osvojení základních kompetencí žáka. Průběžně se výukou prolínají všechna průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Člověk a svět práce
 Informační a komunikační technologie
Vyučovací proces v odborném výcviku je veden jako systematická příprava k flexibilnímu uplatnění a prosazení
budoucích absolventů na trhu práce, pochopení principu celoživotního vzdělávání a směřuje ve všech jeho fázích
k osvojování a rozvoji především Odborných kompetencí, ale i všech klíčových kompetencí:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 matematické kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi

Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný první ročník pro obory Kuchař – číšník, Řezník - uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 495 (15)
Blok: Kuchařské dovednosti, Obsluha a odbyt
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu – hygienické
požadavky na provoz společného
stravování
Seznámení s provozovnou.
Bezpečnost práce
Požární ochrana
Osobní hygiena
Hygienické požadavky na provoz a
zařízení – kritické body
Výrobní středisko
Rozdělení
Základní vybavení

 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany
 vysvětlit účel kritických bodů a
jeho fungování v praxi
 uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii
 rozlišit obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce
 organizovat práci ve výrobním
středisku
 využívat a kontrolovat zařízení
skladu
 hospodárně nakládat při práci se
surovinami
 zvládnout jednotlivé techniky
předběžné přípravy
 uplatnit požadavky na ošetřování
a skladování potravin
 vypočítat normu surovin pro daný pokrm

Počet
hodin
12

Člověk a životní
prostředí

12

Předběžná příprava surovin
Základní technika kuchařských dovedností
Příprava potravin rostlinného původu

18

Práce s odbornou literaturou
Význam a způsob normování
Práce s recepturami teplých a stude-

12
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 pracovat s recepturami a odbornou literaturou
 využívat znalosti o potravinách a
výživě při výběru vhodných surovin a technologických úprav
pro přípravu pokrmů
 využít jednotlivé tepelné úpravy
 zvládnout technologický způsob
přípravy zadané polévky, její
uchování a expedici

 připravit omáčky se zadaných
surovin

 zvolit a připravit vhodné druhy
příloh podle pokrmů
 dodržovat zásady racionální výživy
 zvolit vhodné formy odbytu výrobků a služeb
 aplikovat zásady jednoduché obsluhy a komunikace s hostem
 rozpoznat vhodný inventář na
úseku obsluhy a odbytu
 rozlišit druhy odbytových středisek a jejich vybavení
 správně použít gastronomická
pravidla a pracovat s odbornou
literaturou

ných pokrmů
Základy technologie přípravy pokrmů
Základní tepelné úpravy
Moderní úpravy pokrmů

18

Nácvik přípravy polévek
Kuchyňské dělení polévek
Příprava polévek hnědých
Příprava polévek bílých

42

Nácvik přípravy omáček
Příprava základů
Příprava základních omáček
Příprava hrubých omáček
Příprava základních studených omáček
Příprava příloh a doplňků k jídlům
Přílohy z brambor, mouky, rýže a
těstovin
Přílohy ze zeleniny
Jednoduché saláty
Odbyt a obsluha
Význam a úkoly odbytu
Členění a kategorizace odbytových
středisek
Vybavení a zařízení na úseku obsluhy
Formy prodeje
Základy společenského profesního
chování a vystupování
Základní pravidla jednoduché obsluhy
Nácvik zručnosti
Gastronomická pravidla
Praktické sestavování a psaní jídelních
a nápojových lístků
Menu

30

Bezpečnost práce a hygiena provozu
Zásady hygieny a sanitace
v potravinářském provozu
Směrnice pro hygienické a protiepidemiologické opatření v masném
průmyslu
Prevence rizik při pracovních činnostech v daném oboru
První pomoc při úrazech
Výroba a skladování
Provoz masného průmyslu
Členění a výbava
Použití a údržba strojů a zařízení
Skladovací prostory

12

30

60

18
Informační a komunikační technologie

Blok: Základy zpracování masa
 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti a hygieny práce
 poskytnout první pomoc při úrazu nebo zranění

 pracovat se zařízením, spotřebiči
a dalším vybavením střediska
 dbát bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
 orientovat se ve struktuře podniku
 orientovat se ve skladu, vedení a
evidenci zásob
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 hospodárně nakládat při práci se
surovinami
 vykonat základní úkony předběžné úpravy a přípravy surovin
k dalšímu zpracování
 vypočítat normu surovin pro daný výrobek a stanovit jeho cenu
 použít vhodný způsob tepelné
úpravy jednotlivých masných
výrobků
 zhotovit výrobek podle dané receptury
 uplatňovat společenské chování
a profesní vystupování
 pracovat s pokladnou
 prodávat výrobky v souladu se
zásadami prodeje a ochrany spotřebitele
 připravit výrobky na expedici a
zvolit vhodný obal

Předběžná příprava surovin živočišného původu
Měření, vážení
Mechanické zpracování potravin
Dělení, kostění a třídění masa
Solení masa

72

Práce s recepturami
Normování
Kalkulace cen
Výroba masných výrobků
Základní tepelné úpravy
Konzervace
Uzení

12

Odbyt masných výrobků
Základy obchodního provozu
Balení a expedice
Prodej a propagace

60

Člověk a životní
prostředí

Informační a komunikační technologie

72

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 495 (15)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
z hovězího masa
 zvolit vhodnou přílohu k expedici hotového výrobku

Nácvik přípravy pokrmů z hovězího
a telecího masa
Použití jednotlivých částí masa
Příprava základů
Tepelné úpravy
Použití vnitřností
Nácvik přípravy pokrmů
z vepřového masa
Použití jednotlivých částí masa
Tepelné úpravy
Použití vnitřností
Uzené maso

 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
z vepřového masa
 zvolit vhodnou přílohu k expedici hotového výrobku
 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
z drůbeže
 zvolit vhodnou přílohu k expedici hotového výrobku
 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
 zvolit vhodnou přílohu a inventář k expedici hotového výrobku
 mechanicky i tepelně zpracovat
maso podle zadané receptury
 rozpoznat jednotlivé druhy masa
a navrhnout vhodnou úpravu

Počet
hodin
60

60

Nácvik přípravy pokrmů z drůbeže
Předběžná úprava
Vykosťování a porcování
Tepelné úpravy
Použití vnitřností
Nádivky
Nácvik přípravy pokrmů z ryb a
darů moře
Předběžná úprava
Tepelné zpracování

60

Mletá masa
Druhy a použití
Tepelná úprava
Ostatní masa
Zvěřina
Skopové

30
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 připravit bezmasý pokrm nebo
moučník
 zvládnout techniku jednoduché
obsluhy v její základní i vyšší
formě
 připravit teplé a studené nápoje
běžně zařazené na nápojovém
lístku
 provést přeložení pokrmů z mís
 zvládnout úkony vyšší formy
složité obsluhy

 navrhnout slavnostní menu
 zorganizovat práci při slavnostní
hostině

Králičí
Bezmasé pokrmy a moučníky
Pokrmy z vajec, sýrů, brambor, zeleniny, luštěnin, těstovin a rýže
Druhy těst, náplní a polev
Jednoduchá obsluha
Podávání teplých a studených alkoholických i nealkoholických nápojů
Podávání snídaní, obědů a večeří
Systém obsluhy
Obsluha skupin
Složitá obsluha
Francouzský systém obsluhy
Zásady pro překládání pokrmů
Dokončování pokrmů u stolu hosta
Speciální teplé a studené předkrmy
Servis hlavního chodu
Servis dezertů a moučníků
Servis kávy a digestivu
Slavnostní hostiny
Základní pravidla přípravy hostin
Banket
Raut
Slavnostní oběd

30

51

90
Občan v demokratické společnosti

60
Občan v demokratické společnosti

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 480 (15)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 připravit základní sortiment pokrmů minutkové kuchyně
 zvolit vhodnou přílohu a úpravu
porce při expedici

Počet
hodin

Učivo
Pokrmy na objednávku
Způsob úpravy podle základní suroviny
Úprava příloh a přízdob
Dokončování pokrmů před hostem
Studená kuchyně

85

30

 zhotovit základní sortiment výrobků studené kuchyně a aranžovat je na mísy
 charakterizovat používané suroviny a způsob zpracování
 sestavit nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických společenství podle jejich tradic a
náboženských zvyklostí
 orientovat se v zásadách výživových hodnot potravin
 navrhnout vhodné druhy diet a
alternativních způsobů stravování podle potřeb hosta

Závěrečný žákovský
projekt
Cizí kuchyně
Evropa
Asie
Regionální kuchyně

60

Výživové směry a diferencované
stravování
Příprava dietních pokrmů
Pokrmy z polotovarů
Speciální způsoby stravování

55

Míchané nápoje

30

Ubytovací provoz
Zařízení hotelu
Ubytovací řád a hotelová evidence

38

 aplikovat zákonné ustanovení o
podávání alkoholických nápojů
 pracovat jako barman
 nabídnout služby ubytovacího
zařízení

Poznámky
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 společensky vystupovat a konverzovat i se zahraničním hostem
 obsluhovat podle jednotlivých
typů zařízení
 odborně používat výčepní zařízení
 aplikovat teoretické a praktické
znalosti a zkušenosti do praxe
 vytvořit samostatnou odbornou
práci na zadané téma

Personální obsazení
Kavárny, vinárny, pivnice a bary
Technika a způsob obsluhy
Sortiment zboží a služeb
Čepování piva a údržba pivního zařízení
Příprava a opakování na závěrečné
zkoušky

80

90
Člověk a svět práce
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7.

PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Kuchař - číšník

Kód oboru a název:

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

3 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Výuku budou zajišťovat učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a
odborného výcviku s kvalifikací dle ustanovení zákona o pedagogických pracovnících 563/
2004 Sb., § 9 odst. 1- 3
Předmětové učebny:
 učebna českého jazyka
 učebny cizích jazyků
 učebny ICT
 učebna odborných předmětů
Odborné dílny a učebny odborného výcviku:
 cvičné kuchyně
 školní provozovny
 pracoviště sociálních partnerů
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8.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Kuchař - číšník

Kód oboru a název:

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

3 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Při výchovně-vzdělávací činnosti spolupracuje škola se státními organizacemi, jako je Hospodářská komora České republiky, Úřad práce ve Vsetíně nebo Městský úřad ve Valašském
Meziříčí. Dále je členem profesních organizací - Asociace kuchařů a cukrářů České republiky,
České barmanské asociace a Asociace číšníků České republiky. Škola také spolupracuje s
provozovnami místních podnikatelů i s institucemi, kde žáci vykonávají odborný výcvik na
základě smlouvy v souladu s § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů.
Spolupráce se sociálními partnery je ve výchovně-vzdělávacím procesu nezbytná. Sociální
partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se vyjadřují ke kompetencím žáků a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace.
Každoročně jsou zváni prostřednictvím Hospodářské komory odborníci z praxe k závěrečným
zkouškám a nejlepší žáci jsou dle kritérií Hospodářské komory oceňováni Osvědčením Hospodářské komory.
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9.

PŘÍLOHY ŠVP

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Kuchař - číšník

Kód oboru a název:

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

3 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Příloha č.1 Seznam projektů
Název projektu

Ekologie kolem nás

Průřezová témata
Nositel projektu - předmět
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty
Hodnocení projektu

Člověk a životní prostředí, Informační a komunikační technologie
Ekologie
1. ročník
Informační a komunikační technologie
Obsahová stránka projektu je hodnocena v předmětu Ekologie a způsob zpracování v textovém editoru je hodnocen v předmětu Informační a komunikační
technologie. Hodnocení je v souladu s pravidly Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu školy.
Závěrečná práce
Ekologické projekty v místě bydliště, ekologická zařízení v místě bydliště,
popsat význam, užití, technické parametry, možná ekologická rizika v okolí
mého bydliště.

Způsob ukončení projektu
Anotace projektu

Název projektu

Místo bydliště

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie
Cizí jazyk
2. ročník
Český jazyk, Občanská nauka, odborné předměty, Informační a komunikační
technologie
Hodnocení bude uskutečněno známkami 1-5. 60% výsledné známky bude
představovat jazyková úroveň, 20% obsahová stránka a 20% zpracování.
Prezentace se zároveň stane součástí hodnocení předmětu Informační a komunikační technologie.
Závěrečná projektová práce (v cizím jazyce), klasifikace dílčích úkolů
v jednotlivých předmětech, vytvoření prezentace v prezentačním softwaru
V rámci předmětu Cizí jazyk žáci získají přehled o:
 historických a kulturních zajímavostech místa bydliště
 významných osobnostech regionu
 firmách v regionu s výrobním programem blízkým studovanému oboru
 možnostech sportovního vyžití
 zařízeních občanské vybavenosti (banky, pošty, nákupní možnosti, kulturní instituce apod.)
Veškeré informace mohou doplnit a rozšířit informacemi získanými
v podpůrných předmětech. Takto získané informace zpracují do výsledného
dokumentu v předmětu Cizí jazyk. Zároveň si žáci doplní slovní zásobu. Nakonec celou problematiku zpracují formou prezentace v předmětu Informační
a komunikační technologie.
Závěrečná projektová práce se předloží v předmětu Cizí jazyk a hodnocení
práce se stane součástí hodnocení v daném předmětu. Prezentace se stane
součástí hodnocení předmětu Informační a komunikační technologie.

Nositel projektu – předmět
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty
Hodnocení projektu

Způsob ukončení projektu
Anotace projektu

Název projektu

Vstup do života
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Průřezová témata
Nositel projektu - předmět
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty
Hodnocení projektu

Způsob ukončení projektu
Anotace projektu

Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie
Český jazyk a literatura
3. ročník
Informační a komunikační technologie, Občanská nauka, Ekonomika, Cizí
jazyk
Projekt je rozčleněn na několik dílčích úkolů, jež budou hodnoceny samostatně v jednotlivých vyučovacích předmětech (Český jazyk, Cizí jazyk, Ekonomika, ICT). V rámci předmětu Občanská nauka bude uskutečněna beseda
s pracovníky úřadů práce a následná diskuze se žáky.
Závěrečná projektová práce, klasifikace dílčích úkolů v jednotlivých předmětech
V předmětu Český jazyk a literatura se žáci naučí zpracovávat administrativu
nutnou k získání zaměstnání (dotazník, životopis, průvodní dopis, žádost o
místo apod.). V předmětu Ekonomika se žáci seznámí s ekonomickou situací
ČR a regionu, získají přehled o možnosti uplatnění ve svém oboru, pro lepší
pochopení situace se zúčastní besedy na úřadu práce. Veškerá dokumentace se
zpracuje na počítači, v předmětu Informační a komunikační technologie se
provede celková revize zpracovaných dokumentů. Po zpracování dokumentace v českém jazyce se v předmětu Cizí jazyk přeloží česká dokumentace do
příslušného jazyka, žáci zde zároveň doplní potřebnou slovní zásobu. Závěrečná projektová práce se předloží v předmětech Český jazyk a literatura a
Cizí jazyk a jejich hodnocení se stane součástí hodnocení v daném předmětu.

Název projektu

Závěrečný žákovský projekt

Průřezová témata
Nositel projektu - předmět
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty

Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie
Odborný výcvik
3. ročník
Technologie, Obsluha a prodej, Potraviny a výživa, Informační a komunikační
technologie, Ekonomika, Matematika, Český jazyk a literatura, Cizí jazyk
Hodnocení žáků bude probíhat podle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, které je součástí školního řádu školy.
Závěrečná projektová práce, vypracování v tištěné a elektronické podobě.
Teoretické zpracování – klasifikace v rámci Odborného výcviku
Praktická obhajoba projektu – klasifikace v rámci praktické závěrečné zkoušky
V rámci předmětu Technologie si žáci vytvoří menu z vhodných jídel, popíší
správné technologické postupy, v předmětu Obsluha a prodej dokáží upravit a
naservírovat jednotlivé pokrmy z menu, včetně založení inventáře dle zásad
vyšší formy jednoduché obsluhy. V předmětu Potraviny a výživa se žáci seznámí s charakteristikou surovin a nápojů. V Cizím jazyce přeloží zvolené
menu, včetně stručné charakteristiky pokrmů a nápojů. V Matematice se budou zabývat převáděním jednotek a základními výpočty při normování pokrmů, v předmětu Ekonomika si sestaví kalkulaci na daný výrobek, písemnou
objednávku, potvrzení objednávky, vyúčtování. Stylistickou a správnou jazykovou stránkou se žáci budou zabývat v Českém jazyce a literatuře a veškerou
dokumentaci zpracují v elektronické podobě v předmětu Informační a komunikační technologie.

Hodnocení projektu
Způsob ukončení projektu

Anotace projektu

Příloha č.2 Změny k 1. 9. 2010
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Protokol o změnách
Doplnění fyzikálního a přírodovědného vzdělávání do předmětu Chemie. Od 1. 9. 2011 bude
tento předmět nazýván Základy přírodních věd (zkratka předmětu ZPV). Změna v názvu je
opravena v učebním plánu, v rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP, úprava
v Tabulce klíčových kompetencí a průřezových témat (řazeno dle jednotlivých kapitol).
Shoda názvu předmětu dle UP (Cizí jazyk I, II za Anglický jazyk I, II. Německý jazyk I, II. )
viz níže
Shoda počtu hodin s UP u předmětů:
 3. ročník AJ I: 64 hodin
 3. ročník NJ II: 32 hodin
 1. ročník Aplikovaná biologie: 49,5 hodin
 2. ročník Tělesná výchova: 33 hodin
 2. ročník Odborný výcvik: 495 hodin
 3. ročník Odborný výcvik: 480 hodin
V Poznámkách k UP doplněny konkrétní jazyky (Anglický jazyk I, II. Německý jazyk I, II.)
V předmětu Ekonomika doplněn chybějící způsob hodnocení. Učební osnova tohoto předmětu byla předmětovou komisí přepracována.
Vypracována a doplněna učební osnova nepovinného předmětu Projektové řízení
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Kompetence využívat ICT a pracovat
s informacemi

x
x
x
x
x
x

Matematické kompetence

x
x

x
x
x
x
x
x

Kompetence k pracovnímu uplatnění
a podnikatelským aktivitám

x
x

Občanské kompetence a kulturní povědomí

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Personální a sociální kompetence

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Komunikativní kompetence

Kompetence k řešení problémů

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Anglický jazyk II. Německý jazyk II.
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Potraviny a výživa
Aplikovaná biologie

Kompetence k učení

Tabulka klíčových kompetencí

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
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Technologie
Obsluha a prodej
Administrativa
Odborný výcvik

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Anglický jazyk II. Německý jazyk II.
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Potraviny a výživa
Aplikovaná biologie
Technologie
Obsluha a prodej
Administrativa
Odborný výcvik

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

Informační
a komunikační technologie

Člověk a svět práce

Člověk
a životní prostředí

Občan v demokratické
společnosti

Tabulka průřezových témat

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

Oprava v učebním plánu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školního vzdělávacího programu
Zaměření
Délka a forma vzdělávání
Datum platnosti ŠVP:
Datum ukončení platnosti:
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

65-51-H/01 Kuchař - číšník
Kuchař – číšník

Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Anglický jazyk II. Německý jazyk II.
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Potraviny a výživa
Aplikovaná biologie
Technologie

1. ročník
2
2
1
2
1
1
1
2
1,5
1,5
2

3 roky, denní studium
Od 1. 9. 2010
31. 8. 2013
Počet týdenních vyučovacích hodin
2. ročník
2
3
2
1
1
1
2
2
1
2

3. ročník
2
2
1
1
1
1
2
2,5
2,5

Celkem
6
7
3
3
2
1
3
3
4
4
5
1,5
6,5
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Obsluha a prodej
Administrativa
Odborný výcvik

1
15

Celkem
Nepovinné vyučovací předměty
Projektové řízení
Přehled využití týdnů ve školním roce

4
2
45

34

33

100

-

-

1

1

Vyučování dle rozpisu učiva
Sportovní výcvikový kurz
Projektový týden
Odborná praxe
Závěrečná zkouška
Časová rezerva (opakování učiva, exkurze,
výchovně-vzdělávací akce)

Celkem
 Poznámky k učebnímu plánu

2
1
15

33

Počet týdnů
1. ročník

Činnost

1
1
15

2. ročník

3. ročník

33
1
-

33
-

32
1
1
2

6

7

4

40

40

40

 1. Odborný výcvik se organizuje v týdenních cyklech
 2. Průřezová témata jsou integrována ve vyučovacích předmětech
 3. Nepovinný předmět Projektové řízení je zařazen do 3. ročníku
 4. Předměty Anglický jazyk I. Německý jazyk I. navazuje na předchozí vzdělání
 5. Předměty Anglický jazyk II. Německý jazyk II. je novým jazykem a učí se od základů
Rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP
Škola:
Kód a název RVP:
Název ŠVP
RVP
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
Jazykové vzdělávání :
český jazyk

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
65-51-H/01 Kuchař-číšník
Kuchař-číšník
ŠVP
Minimální počet
hodin
týdně
3

96

10

320

Společenskovědní vzdělávání

3

96

Přírodovědné vzdělávání

3

96

Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích

3
2
3

96
64
96

3

96

Ekonomické vzdělávání

3

96

10

320

cizí jazyk

Výroba pokrmů

Vyučovací předmět

celkem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I, II.
Německý jazyk I, II.
Občanská nauka
Ekonomika
Základy přírodních věd
Ekologie
Matematika
Český jazyk a literatura
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika
Občanská nauka
Technologie
Potraviny a výživa
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Počet vyučovacích hodin
celtýdně
kem
3

98

10

327

2
1
2
1
3
3
3

65
32
66
33
98
98
98

4

132

2,5
0,5
6,5
5

81,5
16,5
212
162,5

Využití
disponibilních hodin
a navýšení

1

1

25
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Odbyt a obsluha

7

224

Komunikace ve službách

2

64

Disponibilní hodiny

Celkem dle RVP

44

96

Aplikovaná biologie
Odborný výcvik
Obsluha a prodej
Odborný výcvik
Administrativa
Ekonomika
Obsluha a prodej
Občanská nauka

1,5
22
3,5
23
2
0,5
0,5
0,5

49,5
719
113,5
751
65
16,5
16,5
16,5

19,5

1,5

1408

3072

Celkem dle ŠVP

100

3267

48

Učební plán
Základy přírodních věd
Celková hodinová dotace 2 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat chemické, biochemické a fyzikální
poznatky v profesním a odborném životě, klást si otázky významu chemických a přírodních látek pro člověka, jejich významu ve výživě a jejich využití. Přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení chemických a
přírodních dějů a zákonů a k formování vztahů k přírodnímu prostředí. Umožňuje také žákům pochopit základy dějů probíhajících v přírodě, živých organismech a praktickém životě.
Charakteristika učiva
Předmět Základy přírodních věd se skládá z chemické, biochemické a fyzikální části. Výuka probíhá v 1.
ročníku 2 vyučovací hodiny týdně, celkem 66 hodin. Učivo dává základ pro správné pochopení učiva odborných potravinářských předmětů. Zaměřuje se na tematické celky, které souvisí s chemickým složením látek,
které vysvětlují princip chemických vazeb a chemických reakcí a které seznámí žáky s nejvýznamnějšími
anorganickými a organickými látkami. Učivo se rovněž zaměřuje na tematické celky, které souvisí se složením živých organismů a které charakterizují přírodní látky a jejich význam pro živé organismy. Do výuky
jsou zařazeny celky, které pomohou žákům pochopit složení potravin a technologii jejich zpracování. Fyzikální část je zaměřena na to, aby žáci uměli využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém
životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí, logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy, komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z chemického a fyzikálního hlediska, aby uměli posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy, aby k přírodě
z pohledu chemie zaujali pozitivní postoj, porozuměli základním ekologickým souvislostem a pochopili
nezbytnost udržitelného rozvoje.
Hodnocení výsledků žáků
Průběžné hodnocení a ověřování zvládnutí učiva po kapitolách či menších úsecích učiva je prováděno ústním zkoušením a písemně formou krátkých testů. Rovněž je hodnocena aktivita žáků během vyučovací hodiny, zadaná samostatná práce, zpracování a prezentace referátů. Hodnocení je prováděno známkami dle
pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součásti školního řádu školy.
Pojetí výuky
Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují propojení a návaznost učiva Základů přírodních věd s odbornými předměty. Obsah předmětu dává předpoklad, aby žáci uměli využívat poznatky chemie a fyziky v praktickém životě, logicky uvažovali, analyzovali a řešili jednoduché chemické a fyzikální
problémy. Výuka je řízena tak, aby si žáci postupně osvojili a pochopili vybrané pojmy, zákonitosti, terminologii a chemické názvosloví, uměli pracovat s chemickými rovnicemi, veličinami, jednotkami a dovedli
uplatnit tyto znalosti a dovednosti při řešení úloh. Dále aby aplikovali základní přírodní jevy a zákony do
praxe a běžného života a byli schopni samostatně provést jednoduché výpočty základních fyzikálních veličin.
Výuka je vedena především výkladem, řízeným rozhovorem s návazností na znalost žáků, diskusí
k vybraným problémům a různými motivačními úlohami. Jsou využívány názorné pomůcky včetně multimédií. Do výuky je zařazováno samostatné řešení úkolů, kdy žáci uplatní své znalosti z teorie předmětu i
z ostatních předmětů, skupinová práce a práce s informacemi. Součástí výuky jsou žáky vypracované referá-
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ty na aktuální témata s chemickou a fyzikální problematikou a jejich následná prezentace.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Výuka Základů přírodních věd je vedena tak, aby byly u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence :
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 matematické kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Ve výuce Chemie jsou aplikována tato průřezová témata :
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 porovnat fyzikální a chemické
vlastnosti různých látek
 popsat stavbu atomu, vznik
chemické vazby
 znát názvy, značky a vzorce
vybraných chemických prvků a
sloučenin
 popsat charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich
umístění v periodické soustavě
prvků
 popsat základní metody oddělování složek ze směsí a jejich
využití v praxi
 vyjádřit složení roztoku a připravit roztok požadovaného
složení
 vysvětlit podstatu chemických
reakcí a zapsat jednoduchou
chemickou reakci chemickou
rovnicí
 provádět jednoduché chemické
výpočty, které lze využít v odborné praxi
 tvořit chemické vzorce a názvy
vybraných
anorganických
sloučenin
 charakterizovat vybrané prvky
a anorganické sloučeniny a
zhodnotit jejich využití v odborné praxi a v běžném životě,
posoudit je z hlediska vlivu na
zdraví a životní prostředí
 charakterizovat základní skupiny uhlovodíků a jejich vy-

Hodiny

Učivo
Obecná chemie
Chemické látky a jejich vlastnosti
Částicové složení látek, atom, molekula, chemická vazba
Chemické prvky, sloučeniny, chemická symbolika
Periodická soustava prvků
Směsi a roztoky
Chemické reakce, chemické rovnice
Výpočty v chemii

20

Anorganická chemie
Názvosloví anorganických sloučenin
- oxidů, hydroxidů, kyselin a solí
Vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné
praxi

7

Organická chemie
Vlastnosti atomu uhlíku
Základ názvosloví organických slou-

9
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Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a životní
prostředí

Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie

Člověk a životní
prostředí
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brané deriváty a tvořit jednoduché chemické vzorce a názvy
 uvést významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a zhodnotit jejich využití
v odborné praxi a v běžném životě, posoudit je z hlediska
vlivu na zdraví a životní prostředí
 charakterizovat biogenní prvky
a jejich sloučeniny
 charakterizovat nejdůležitější
přírodní látky
 popsat vybrané biochemické
děje
 řešit jednoduché úlohy na pohyb hmotného bodu
 uvést příklady sil, které
v přírodě a technické praxi působí na těleso
 určit výslednici dvou sil
 používat Newtonovy zákony
při řešení úloh
 vypočítat gravitační sílu
 rozlišit pojmy gravitační a tíhová síla, tíha
 uvést příklady, kdy těleso koná
a kdy nekoná práci
 určit práci stálé síly výpočtem
 využít zákon zachování mech.
energie při řešení jednoduchých úloh
 používat vztah pro výpočet tlaku a tlakové síly
 složky vnitřní energie a uvést
příklady na její změnu
 řešit úlohy na změnu vnitřní
energie konáním práce a tepelnou výměnou
 objasnit funkci parní turbíny,
spalovacího motoru a raketového motoru
 uvést příklady krystalických a
amorfních látek
 vysvětlit význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a
v technické praxi
 popsat přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a
technické praxi
 popsat el. pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický
náboj
 popsat princip a použití polovodičových součástek

čenin
Organické sloučeniny v běžném
životě a odborné praxi

Informační a komunikační technologie

Biochemie
Chemické složení živých organismů
Přírodní látky - bílkoviny, sacharidy,
lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory
Biochemické děje

10

Informační a komunikační technologie

Mechanika
Pohyb přímočarý, pohyb po kružnici
První Newtonův zákon
Druhý Newtonův zákon, příklady sil
Třetí Newtonův zákon
Skládání a rozklad sil
Newtonův gravitační zákon, tíhová
síla, tíha
Mechanická práce stálé síly
Kinetická energie a potenciální tíhová energie
Zákon zachování mechanické energie
Posuvný a otáčivý pohyb tuhého
tělesa
Skládání sil, těžiště tělesa
Tlaková síla a tlak v kapalinách a
plynech

4

Člověk a svět práce

Termika
Vnitřní energie tělesa a její změna
konáním práce a tepelnou výměnou
Výpočet tepla
Práce plynu, tepelné motory
Struktura pevných a kapalných látek
Teplotní roztažnost pevných a kapalných těles
Přeměny skupenství látek, skupenské
a měrné skupenské teplo

4

Elektřina a magnetismus
Elektrický náboj tělesa, elektrická
síla, elektrické pole, kapacita vodiče
Elektrický proud v látkách, zákony
elektrického proudu, polovodiče
Magnetické pole, magnetické pole

4
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 určit magnetickou sílu v magnetickém
poli
vodiče
s proudem
 popsat princip generování střídavých proudů a jejich využití
v energetice
 uvést příklady kmitavých pohybů z praxe
 popsat veličiny, které charakterizují harmonický kmitavý pohyb
 uvést
příklady
rezonance
v praxi
 popsat vznik vlnění v pružném
látkovém prostředí
 rozlišit základní druhy vlnění
 charakterizovat základní vlastnosti zvuku
 chápat negativní vliv hluku na
člověka a znát způsoby ochrany sluchu
 charakterizovat světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí
v různých prostředích
 vysvětlit optickou funkci oka a
korekci jeho vad
 popsat význam různých druhů
elektromagnetických.záření
 charakterizovat Slunce jako
hvězdu
 popsat pohyb planet užitím
Keplerových zákonů
 popsat vývoj hvězd a jejich
uspořádání do galaxií

elektrického proudu, elmg. indukce
Vznik střídavého proudu, přenos el.
energie střídavým proudem

Vlnění a optika
Kmitavý pohyb, harmonické kmitání
Druhy mech. vlnění, vlnová délka,
frekvence
Zvukové vlnění, vlastnosti zvuku,
šíření zvuku
Světlo a jeho šíření, rychlost světla
Odraz a lom světla
Zobrazování rovinným a kulovým
zrcadlem
Zobrazování tenkými čočkami
Optické vlastnosti oka
Druhy elektromagnetického záření

5

Vesmír
Slunce a planety, pohyby planet
Galaxie a vývoj vesmíru
Výzkum vesmíru

3

Člověk a životní
prostředí

Oprava počtu hodin
Anglický jazyk I
Celková hodinová dotace: 2 - 3 - 2
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku anglického jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku učili na základní
škole a u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navazuje na vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili na základní škole. Výuka bude realizována zpočátku jako opakování učiva ze základní
školy, aby bylo docíleno utvrzení probrané látky a homogenizace úrovně znalostí jednotlivých žáků ve třídě,
protože v jejich vstupní úrovni znalostí předpokládáme nesourodost (obecně předpokládáme znalosti v širším
pásmu úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v anglickém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
 jazykové prostředky
 běžná konverzační témata
 odborná konverzační témata
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků .Výkony budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude
zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu
na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám využívaným při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa,
speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk I je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na anglicky mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
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Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 použít podle situace vhodný
pozdrav
 navázat
konverzaci
s cizí
osobou
 představit sebe, či druhou osobu a rozlišit jméno a příjmení
 dotázat se druhé osoby na
jméno a příjmení, datum narození a znamení zvěrokruhu

Běžná konverzační témata
Pozdravy při setkání a loučení
Představování
Znamení zvěrokruhu

 hláskovat své jméno a psaná
slova a vyslovovat co nejblíže
přirozené výslovnosti
 při práci se slovníkem zohledňovat rozdíly v české a anglické abecedě;
 zapsat krátká, pomalu a zřetelně hláskovaná sdělení
 vytvořit množné číslo podstatných jmen s ohledem na výslovnost a správně aplikovat
pravidla změny pravopisu
koncovek
 nahradit podstatné jméno odpovídajícím osobním zájmenem
 ovládat a správně používat tvary slovesa to be v přítomném
čase, v jednotném i množném
čísle
 správě
použít
zájmena
this/that;
 vhodně přiřadit neurčité členy
ve známých spojeních a aplikovat základní pravidla i
v nových spojeních
 při tvorbě věty respektovat
pravidla pevného slovosledu
anglické věty
 vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období a umět je
použít s odpovídající předložkou
 napsat a správně přečíst datum
s použitím řadových číslovek
 přečíst letopočet a použít jej se
správnou předložkou
 určit barvu předmětu
 ovládat a správě používat názvy zemí a národnosti
 používat a ovládat slovní zásobu označující základní potraviny a jednoduchá jídla
 rozlišit předkrm, polévku,
hlavní jídlo, moučník a nápoje

Jazykové prostředky
Anglická abeceda
Základní pravidla výslovnosti
Množné číslo podstatných
jmen
Osobní zájmena
Sloveso to be
Ukazovací zájmena this/that
Užití neurčitého členu
Slovosled v anglické větě
Jména měsíců a ročních období
Číslovky 1-100, řadové číslovky, datum, letopočet
Dny v týdnu a související
předložky
Barvy, země, národnosti

Odborná konverzační témata
Podávání jídel a nápojů –
slovní zásoba a potřebné fráze
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Poznámky
6

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti

6

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce
3
Člověk v demokratické
společnosti
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 s pomocí tištěného anglického
menu nabídnout jídla a nápoje
 reprodukovat základní konverzaci
při
objednávání
v restauraci
 zapsat a reprodukovat jednoduchý popis bytu či domu, ve
kterém bydlí, a zařízení svého
pokoje
 používat slovní zásobu související s bydlením
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 ovládat a správně používat tvary
slovesa
have
got
v přítomném
čase,
v jednotném i množném čísle,
v kladné a záporné větě i otázce
 bezchybně ovládat a reprodukovat tabulku zájmen – osobní
podmětná, předmětná, přivlastňovací zájmena nesamostatná
 rozlišovat a správně používat
tvary významových sloves
v přítomném čase, ve všech
osobách, v jednotném i množném čísle
 používat pomocné sloveso
do/does a rozumět jeho funkci;
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 rozlišit jednotlivé druhy ovoce,
zeleniny, masa, nápojů a jiných potravin
 reprodukovat jednoduchý popis výroby několika typických
českých jídel
 používat slovní zásobu označující členy nejužší rodiny a
být schopen o nich poskytnout
základní informace a vystihnout vzájemné vztahy členů
rodiny;
 reprodukovat jednoduchý popis osoby (jméno, věk,
vzhled), zájmy, povolání
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat

Běžné konverzační téma
Bydlení

Jazykové prostředky
Sloveso have got
Přehled zájmen
Přítomný čas významových
sloves
Zápor a otázka pomocí
do/does

6

Člověk a životní prostředí

6

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Nejčastěji podávaná jídla typická pro ČR a použité suroviny

2

Běžná konverzační témata
Rodina

6

Člověk a svět práce

Člověk v demokratické
společnosti
Projekt: Představení rodiny a místa bydliště
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 správně používat zájmena these/those
 vytvořit přivlastňovací pád ´s
podstatných a vlastních jmen
v jednotném i množném čísle
 rozlišovat jednotlivé druhy
ovoce, zeleniny, masa, nápojů
a jiných potravin
 reprodukovat jednoduchý popis výroby několika jídel typických pro anglicky mluvící
země
 krátce, ale souvisle pohovořit o
svých koníčcích, o svém oblíbeném filmu a hudbě
 dotázat se na koníčky a způsoby trávení volného času druhé
osoby
 vyjmenovat běžné způsoby
trávení volného času, zejména
sporty
 používat slovní zásobu vyjadřující vztah k jeho koníčkům;
 souvisle popsat svůj běžný
denní program
 vyjmenovat denní jídla, obvyklé časy, v nichž se podávají, pojmenovat školní předměty
a sporty, rozpoznat rozdíly
mezi anglicky mluvícími zeměmi a Českem
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 rozlišovat slovesa označující
vztah k něčemu a používat po
nich gerundium
 používat k popisu místa vazbu
there is/there are a potřebné
předložky
 chápat rozdíly mezi jednotlivými frekvenčními příslovci a
správně určit jejich postavení
ve větě
 přečíst a umět správně vyjádřit
časové údaje
 správně používat výrazy to,
past, quarter, half a předložku
at ve spojení s časovými údaji
 pojmenovat běžný inventář
používaný na odborném výcviku při podávání jídel

Jazykové prostředky
Množné číslo ukazovacích
zájmen this a that
Přivlastňovací pád podstatných
jmen
Odborná konverzační témata
Nejčastěji podávaná jídla typická pro anglicky mluvící
země a použité suroviny

Běžná konverzační témata
Koníčky, dovednosti, volný
čas, denní rutina

6

Informační a komunikační technologie

2
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce

6

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí

Jazykové prostředky
Použití gerundia po slovesech
označující vztah k něčemu
Přítomný čas slovesa to have
Vazba there is/there are
Příslovce frekvence a jejich
postavení ve větě
Vyjádření času

Odborná konverzační témata
Inventář pro podávání jídel

- 121 -

6

Informační a komunikační technologie

2

Člověk a svět práce
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 používat slovní zásobu označující školní předměty a být
schopen popsat stručně jejich
náplň
 zapsat a reprodukovat informace týkající se rozvrhu hodin
 krátce, ale souvisle pohovořit o
své škole
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 ovládat a správně používat
slovesné fráze v přítomném
průběhovém čase a to ve všech
osobách, jednotném i množném čísle
 správně používat pomocné
sloveso to be v přítomném
průběhovém čase a rozumět
jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem to be
 rozumět srovnání přítomného
času prostého a průběhového
 rozlišovat a správně používat
přítomný čas prostý nebo průběhový
 v typických situacích pro použití těchto časů ovládat a
správně používat časová určení
 rozlišovat jednotlivé druhy
ovoce, zeleniny, masa, nápojů
a jiných potravin typických
pro tento typ úpravy jídla
 stručně, ale souvisle popsat
přípravu zahradní slavnosti
 reprodukovat jednoduchý popis výroby jídla

Běžná konverzační témata
Školní předměty, škola v UK a
USA

4
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Přítomný průběhový čas ve
všech větných funkcích: kladná, záporná věta a otázka,
rozlišení použití přítomného
prostého a průběhového času
Časová určení užívaná
v přítomných časech

Odborná konverzační témata
Příprava rodinného „barbecue“

4

Informační a komunikační technologie

1

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 99 (3)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 používat slovní zásobu označující potraviny, nápoje, jídla
v restauraci
 reprodukovat jednoduchý popis svého oblíbeného jídla
 krátce, ale souvisle pohovořit o
svých stravovacích návycích
 objednat si jídlo v restauraci
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat

Učivo
Běžná konverzační témata
Jídlo a nápoje
Zdravé stravovací návyky
Britská jídla

Počet
hodin

Poznámky
8

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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 používat u substantiv vhodné
obraty pro vyjádření počitatelnosti a nepočitatelnosti

 rozlišovat jednotlivé druhy
ovoce, zeleniny, masa, nápojů
a jiných potravin typických
pro přípravu vánočních a velikonočních pokrmů
 stručně, ale souvisle popsat
přípravu sváteční vánoční tabule
 reprodukovat jednoduchý popis výroby typické štědrovečerní večeře
 pohovořit o jiných jídlech, která se připravují před Vánoci a
v průběhu Vánoc
 krátce, ale souvisle pohovořit o
svých schopnostech a dovednostech
 dotázat se na schopnosti a dovednosti druhé osoby
 používat slovní zásobu vyjadřující žádosti, nabídky či návrhy
 vytvořit návrhy a akceptovat či
zamítnout návrhy jiné osoby
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 ovládat a správně používat tvary slovesa can v kladné i záporné větě a otázce
 chápat význam slovesa can,
správně používat tvary sloves,
jež po něm následují, rozpoznat situace, kdy jej použít
 správně používat slovesnou
frázi would like v otázkách i
odpovědích a rozumět jeho
použití
 bezchybně ovládat a reprodukovat slovesné fráze sloužící
k vyjádření nabídky

Jazykové prostředky
Počitatelnost a nepočitatelnost
podstatných
jmen, How much?/How many?, použití some, any, no, a
lot of, too much/ many, a little,
a few, not enough
Odborná konverzační témata
Typická jídla pro období Vánoc a Velikonoc v ČR

8

Informační a komunikační technologie

4

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

Běžná konverzační témata
Schopnosti a dovednosti, žádosti, nabídky návrhy

6

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Vyjádření I’d like/want,
What/How
about…?,Let’s…/Shall we…,
Použití modálního slovesa can
pro vyjádření dovedností a
schopností
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6

Informační a komunikační technologie
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 rozlišovat jednotlivé druhy
ovoce, zeleniny, masa, nápojů
a jiných potravin typických
pro přípravu vánočních a velikonočních pokrmů
 stručně, ale souvisle popsat
přípravu sváteční vánoční tabule
 reprodukovat jednoduchý popis výroby typické štědrovečerní večeře
 pohovořit o jiných jídlech, která se připravují před Vánoci a
v průběhu Vánoc
 zapsat a reprodukovat základní
informace o svém narození
 dotázat se na základní údaje o
narození druhé osoby
 používat slovní zásobu související s aktivitami, které proběhly v minulosti
 dotázat se na víkendové aktivity druhé osoby
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 správně používat předložky at,
in ve spojení s místními údaji
 rozlišovat a bezchybně používat tvary slovesa to be
v minulém čase prostém, ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle a chápat pravidla tvoření záporných i kladných vět a otázek
 přečíst a správně zařadit do věty, s ohledem na pravidla anglického slovosledu, časová
určení týkající se minulosti
 vytvořit otázky pomocí sloves
can, could, may, na tyto otázky
kladně i záporně odpovědět a
chápat rozdíly v použití těchto
sloves
 rozlišovat správné použití sloves lend a borrow

Odborná jazykové témata
Typická jídla pro období Vánoc a Velikonoc v anglicky
hovořících zemích

3

Běžná konverzační témata
Minulost
Místo a datum narození
Program minulého víkendu

6

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Sloveso to be v minulém čase
prostém
Předložky místa at/in
Použití modálních sloves can,
could, may pro vyjádření svolení a žádosti

8

Informační a komunikační technologie
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 ovládat slovní zásobu a stručně, ale souvisle pohovořit o
rozdílech mezi zdravými a nepříliš zdravými druhy potravin
a jídel
 reprodukovat jednoduchý popis výroby zdravého pokrmu
 pohovořit
o
jídlech
v restauracích, školní jídelně a
doma, vyjádřit svůj názor o jejich hodnotě pro zvavé stravovací návyky
 popsat činnosti o prázdninách,
místa pro ubytování, způsoby
dopravy
 krátce, ale souvisle pohovořit o
zážitcích z minulých prázdnin
a popsat svůj denní program o
prázdninách
 používat slovní zásobu související
s cestováním
a
s prázdninami
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 ovládat a správně používat minulý čas, když mluví o ukončených dějích a stavech
v minulosti
 vytvořit minulé tvary sloves
pravidelných i nepravidelných
 používat pomocné sloveso did
a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 popsat jídlo typické pro zemi,
ve které byl na prázdninách a
reprodukovat jednoduchý popis výroby takového jídla
 popsat místo, kde takovýto pokrm jedl
 dotázat se, kde koupit lístek a
reagovat v rozhovoru o koupi
lístku na nádraží
 popsat příjezdy o odjezdy dopravního prostředku, trasu a
cenu
 používat slovní zásobu související s cestováním
 zapsat a reprodukovat jednoduché částky v britských librách;
 vyjmenovat způsoby trávení
volného času o víkendu a popsat svůj minulý víkend;

Odborná konverzační témata
Sestavení zdravého jídelníčku

3

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Běžná konverzační témata
Prázdniny, cestování

6

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Minulý čas prostý

6

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Jídla o prázdninách

3

Člověk a životní prostředí

Běžná konverzační témata
Cestování vlakem
Britské peníze
Rozhovor o víkendu mimo
domov
Dopravní prostředky v ČR

6
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Člověk a svět práce

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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 vyjmenovat výhody a nevýhody jednotlivých dopravních
prostředků
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat












při rozhovorech o jízdních řádech a rozvrzích používat přítomný čas prostý pro vyjádření
této budoucnosti
vytvořit otázku v minulém čase prostém dvěma způsoby a
chápat, jaké jsou mezi nimi
rozdíly
po tázacích výrazech who,
what, where, atd. používat
v otázce pomocné sloveso did
+ podmět a infinitiv slovesa
bez to
v případech, že jsou tázací výrazy wh- podmětem, vypustit
pomocné sloveso
ovládat a správně používat neurčitá zájmena
správně používat v kladných
oznamovacích větách zájmena
somezájmena typu no- používat se
slovesy, která nesmí být
v záporném tvaru
při vyprávění příběhu v minulém čase prostém zapojit příslovce času tak, aby byl sled
dějů v příběhu logický

 vyjmenovat jednotlivé druhy
nápojů typických pro ČR
 sestavit nápojový lístek pro víkendovou zahradní slavnost
 popsat nejznámější nákupní
centra a ulice ve VB a ČR
 dotázat se na cestu
 detailně popsat cestu z bodu A
do bodu B pomocí mapy
s pomocí předložek pro určení
místa
 používat slovní zásobu související s jednotlivými druhy obchodů
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat

Jazykové prostředky
Vyjádření budoucnosti přítomným časem prostým
Otázka na předmět a otázka na
podmět v minulém čase
Neurčitá zájmena
Časové spojky

8

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Nejčastěji podávané nápoje v
ČR

3

Člověk a svět práce

Běžná konverzační témata
Nakupování ve Velké Británii
a v České republice
Orientace ve městě pomocí
mapy, obchody

6

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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 při dotazování se na vlastnictví
používat zájmeno whose
 podle vzdálenosti určitého
předmětu správně přiřadit ukazovací zájmena this, that, these, those
 umět nahradit přivlastňovací
zájmeno a podstatné jméno
samostatným přivlastňovacím
zájmenem
 bezchybně ovládat rozkazovací způsob v situacích, kdy dává
příkazy či vysvětluje cestu
 rozlišovat jednotlivé druhy míchaných nápojů
 reprodukovat jednoduchý popis výroby několika nejznámějších míchaných nápojů
 používat a ovládat slovní zásobu označující jednotlivé
druhy surovin, které se používají při výrobě míchaných nápojů

Jazykové prostředky
Zájmeno whose
Ukazovací zájmena
Samostatná přivlastňovací
zájmena
Rozkazovací způsob

6

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Nejčastěji podávané míchané
nápoje a použité suroviny

3

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání
 ovládat a správně aplikovat
pravidla pro tvoření druhého a
třetího stupně jedno-, dvou- i
víceslabičných
přídavných
jmen
 rozlišovat pravidelné a nepravidelné stupňování
 ovládat nepravidelné stupňování přídavných jmen good a
bad
 správně vyslovit druhý a třetí
stupeň přídavných jmen
 pojmenovat a stručně popsat
běžný inventář používaný na
odborném výcviku při podávání nápojů
 pohovořit krátce a souvisle o
svých zážitcích z dovolené a
cest
 dotázat se na cestu či jiné základní informace v cizí zemi či
městě
 použít slovní zásobu týkající
se různých míst ve městě či
zemi
 rezervovat hotelový pokoj či

Počet
hodin

Učivo

Poznámky

Jazykové prostředky
2. stupeň přídavných jmen, 3.
stupeň přídavných jmen

3

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Inventář pro podávání nápojů

2

Člověk a svět práce

Běžná konverzační témata
Příběhy z cest a dovolené

5

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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koupit letenku, autobusový lístek
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 vytvořit a správně použít slovesné fráze be going to při vyjádření budoucího času, a to ve
všech osobách, jednotném i
množném čísle
 správně použít pomocné sloveso to be při vyjádření budoucnosti a rozumět jeho funkci
 vytvořit otázku a zápor
s pomocným slovesem to be
 rozpoznat situaci, kdy použít
vazbu be going to a kdy přítomný průběhový čas
 ovládat a správně použít časová spojení týkající se budoucnosti a správně použít přítomný prostý čas po spojeních
when/befor/after
 vyjmenovat jednotlivé druhy
nápojů typické pro různé země
Evropy, Asie a Ameriky
 sestavit nápojový lístek pro
slavnostní příležitosti jako Vánoce, svatba, promoce
 použít slovní zásobu označující roční období, klimatické
podmínky a meteorologickou
situaci
 dotázat se jiné osoby na počasí
 vést krátký zdvořilostní rozhovor o počasí ve své zemi
 krátce, ale souvisle pohovořit o
jeho oblíbené slavné osobě
 použít slovní zásobu vyjadřující kladné a záporné stránky života slavných
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 správně použít slovesnou vazbu be going to při tvoření
předpovědí budoucího dění
 utvořit otázku What…like?
v přítomném, minulém a budoucím čase, chce-li se dotázat
na počasí
 rozlišit rozdíl mezi otázkou
What’s he like?/What does he
like?/What does he like doing?
a rozumět jí
 ovládat a správně použít příslovce intensity, a bit, fairly,
really etc.

Jazykové prostředky
Budoucnost be going to a
přítomný průběhový čas při
vyjádření plánované budoucnosti
Časová spojení
when/before/after

5

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Nápoje podávané v různých
zemí světa

5

Běžná konverzační témata
Počasí
Slavní lidé a sláva

5

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Budoucnost be going to při
vyjádření předpovědi, otázka
What……like?
Příslovce vyjadřující intenzitu

5

Informační a komunikační technologie
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 správně zařadit do věty příslovce intensity, s ohledem na
pravidla anglického slovosledu
 rozlišit jednotlivé druhy sladkých pokrmů
 reprodukovat jednoduchý popis výroby několika typicky
českých sladkých pokrmů
 použít slovní zásobu označující jednotlivé druhy surovin,
které se používají při výrobě
dezertů a moučníků
 krátce pohovořit o typických
dezertech a moučnících pro
slavnostní příležitosti
 pohovořit o svých nepříjemných zážitcích
 reagovat a poskytnout radu jiné osobě, která se ocitla
v nepříjemné situaci
 použít slovní zásobu týkající
se problémových situací
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 vytvořit a správně použít slovesné fráze v předpřítomném
prostém čase, a to ve všech
osobách, jednotném i množném čísle
 správně použít pomocné sloveso have v předpřítomném prostém čase a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem have
 zařadit do věty never, ever, recently, s ohledem na pravidla
anglického pravopisu
 rozlišit situace, kdy použít
předpřítomný a kdy minulý
prostý čas
 bezchybně ovládat a reprodukovat krátké věty s použitím
so, neither v situacích, kdy přitakává na sdělení druhé osoby
 rozlišit jednotlivé druhy vegetariánských pokrmů
 reprodukovat jednoduchý popis výroby několika bezmasých jídel
 použít slovní zásobu označující jednotlivé druhy surovin,
které se používají při výrobě
bezmasých jídel
 krátce pohovořit o kladných a
záporných stránkách vegetariánství

Odborná konverzační témata
Sladká jídla, dezerty, moučníky

5

Člověk a svět práce

Běžná konverzační témata
Nepříjemné zážitky a nehody

5

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

Jazykové prostředky
Předpřítomný prostý čas ve
větách s ever, never, recently
Použití minulého participia
been, gone, přitakání so, neither

5

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Vegetariánská kuchyně

5

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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 používat slovní zásobu související s vnitřním zařízením
domu či bytu
 rozlišit a správně použít adekvátní slovní zásobu pro jednotlivé místnosti v domě
 reprodukovat krátký, ale souvislý popis svého domu, bytu
 dotázat se jiné osoby na jeho
bydlení
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 rozlišit významový rozdíl i
rozdílu v použití příslovcí just,
already, yet a rozumět jim
 zařadit tato příslovce správně
do věty s ohledem na anglický
slovosled
 vytvořit otázky pomocí modálního slovesa shall
 správně použít otázky Shall
I/Shall we…? pro vytvoření
nabídky, návrhu
 použít modální sloveso will
v kladných větách pro vytvoření návrhu
 rozpoznat rozdíl mezi použitím
slovesa will pro návrh nebo
náhlé rozhodnutí
 vyjmenovat jednotlivé druhy
polotovarů běžně dostupných
na našem trhu
 krátce, ale souvisle pohovořit o
různých postupech při práci s
polotovary a mraženými produkty
 přeložit návod k přípravě jednoho konkrétního polotovaru

Běžná konverzační témata
Nábytek a zařízení bytu či
domu

5

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí

Jazykové prostředky
Předpřítomný prostý čas ve
větách s just, already, yet
Použití Shall I/Shall we/I will

5

Informační a komunikační technologie

Odborná konverzační témata
Polotovary a mražené výrobky

4

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce

Německý jazyk II
Celková hodinová dotace: 0 - 2 - 1
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku německého jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku neučili na základní škole a u kterých se nepředpokládá ani omezená vstupní úroveň znalostí. Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v německém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
 jazykové prostředky
 běžná konverzační témata
 odborná konverzační témata
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Výkony budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude
zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu
na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám, využívaným při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa,
speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Německý jazyk II je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na německy mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
2. ročník
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Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 používat slovesa ve správných
tvarech, aplikovat systém časování na různá slovesa
 vytvářet doplňující otázky a
odpovídat na ně
 zdvořile komunikovat se svým
protějškem
 použít slovesa haben, sein
 rozlišit sémantický a morfologický význam určitého, neurčitého a nulového členu, používat členy aktivně v hovoru
 aplikovat přídavná jména
v kongruenci s přísudkem, respektovat rozdíly s ČJ
 bezchybně sestavit oznamovací větu
 odlišit oznamovací a tázací větu
 vytvořit zdvořilý rozkaz
 tvořit otázky se zájmeny wer a
was odpovědět na ně
 vyskloňovat podstatné jméno a
rozeznat pád, chápat rozdíly
mezi němčinou a češtinou
 napočítat do 20 a vhodně číslovky uplatňovat, rozumět jim
v hovoru
 podat a přijmout informace o
ceně
 převést slovesa s pravidelnými
tvary v přítomném čase do imperativu,reagovat na pokyny
 odpovědět záporně na otázku a
rozlišovat významy záporek
nein, nicht a kein
 rozumět významu přivlastňovacích zájmen, vyskloňovat
je
 dosadit v němčině tvary, které
nahrazují české zájmeno svůj
 ovládat tvary osobních zájmen
v 1., 3. a 4. pádě
 časovat sloveso können a tvořit větný rámec
 časovat
sloveso
mögen
v konjunktivu préterita a tvořit
větný rámec
 zvládnout základní předložky
s dativem, správně je spojit
s podstatným jménem
 odvodit od názvu města přídavné jméno a použít ho
v konverzaci
 rozlišit u těchto předložek užití

Učivo
Jazykové prostředky
Základní pravidla výslovnosti
v německém jazyce
Časování slabých sloves
v přítomném čase
Doplňující otázka
Vykání
Slovesa haben a sein
v přítomném čase
Člen
Přídavné jméno v přísudku
Slovosled v oznamovací větě
Zjišťovací otázka
Rozkazovací věta
Wer, was
Podstatná jména v JČ
Číslovky 1-20
Cena
Rozkazovací způsob
Zápor
Přivlastňovací zájmena
Vyjádření svůj
Osobní zájmena
Sloveso können
Tvar ich möchte
Předložky s dativem
Přídavná jména s koncovkou –
er
Předložky se 3. a 4. pádem
Silná slovesa v přítomném
čase
Vazba es gibt
Časové údaje

Počet
hodin

Poznámky
30

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
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3. a 4. pádu, užít je
v obvyklých konverzačních situacích
 vyčasovat slovesa s nepravidelnými tvary v přítomném
čase
 pochopit specifický význam
obratu es gibt, aktivně ho používat v komunikaci
 zjistit, kolik je hodin, tvořit časové údaje, rozlišit význam
slov Stunde a Uhr
 vyjádřit, co kdo dělá
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 charakterizovat členy rodiny,
vyjmenovat je, rozlišovat příbuzenské vztahy
 říci, co kdy bude dělat
 popsat odeslání dopisu, balíku
 požádat o jídelní lístek, vybrat
jídlo a nápoj, objednat, doporučit hostům vhodné jídlo, zaplatit, poděkovat
 říci, co bude dělat večer
 rozdělit záliby dle kategorií,
popsat své záliby, říci, co ho
nebaví
 znát naše a německá národní
jídla
 popsat lokalitu, popsat dům,
byt a jednotlivé pokoje
 objednat pokoj, popsat hotel,
hrát úlohu recepčního
 popsat části dne, rozlišit ve
všední den a o víkendu
 napsat jednoduchý dopis příteli, použít vhodné oslovení, rozloučení
 v základních situacích použít
slovní zásobu týkající se zařízení a základního vybavení
odborných učeben a pohostinských zařízení
 použít jednoduché obraty pro
komunikaci s hosty

Běžná konverzační témata
Činnosti
Rodina
Denní plán
Pošta
Návštěva restaurace
Plán na večer
Koníčky, zájmy
Národní jídla
Bydlení
V hotelu
Denní program
Dopis

30

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště

Odborná konverzační témata
Obsluha hostů v restauraci

6

Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Informační a komunikační technologie
Projekt: Jídelníček

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Počet
hodin

Učivo
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Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 dosadit za předložky podstatné
jméno
 vyjádřit větu se všeobecným
podmětem man, uvědomovat
si její význam
 rozeznat předložku se 4. pádem, spojit ji s podstatným
jménem
 časovat způsobová slovesa a
použít je ve větném rámci, rozlišovat významy sollen/haben
a können/kennen
 uvědomovat si hlavní principy
odvozování množného čísla,
skloňovat podstatná jména
v množném čísle
 skloňovat podstatná jména
v množném čísle ve spojení s
přivlastňovacími zájmeny
 používat souřadná souvětí po
spojkách s přímým a s nepřímým slovosledem
 využít poznatky o odlučitelných a neodlučitelných předponách
 zvládat
vyjádření
počtu
s číslovkami do 1000
 použít
sloveso
sein
v imperativu
 ovládat principy plurálu
 používat výrazy množství, míry, hmotnosti
 zeptat se na cestu, popsat cestu, použít navigaci, číst v mapě
 říci, co je a co není zdravé, popsat zdravé a nezdravé pokrmy, zamyslet se nad životním
stylem
 hrát roli zákazníka, prodavačky, požádat o zboží, doporučit
zboží, popsat obchod, supermarket,
komunikovat
s náročným zákazníkem
 rozlišit jednotlivé chody, popsat prostřený stůl, objednat si
oběd v restauraci, doporučit
jídlo, zaplatit, poděkovat
 popsat naše město, ukázat cestu, zvládnout orientaci ve městě, znát základní památky, doporučit je návštěvě z ciziny

Jazykové prostředky
Man
Předložky s akuzativem
Způsobová slovesa a sloveso
wissen
Podstatná jména v plurálu
Přivlastňovací zájmena
v plurálu
Souvětí souřadné
Slovesné předpony
Číslovky 20-1000
Imperativ slovesa sein
Množné číslo podstatných
jmen
Podstatná jména v údajích
míry, množství a hmotnosti

14

Běžná konverzační témata
Orientace ve městě
Zdraví
Nakupování
Oběd
Naše město

14

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt:Zdravý životní
styl, zdravá výživa
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přebrat roli číšníka i hosta
sestavit jídelníček
popsat restauraci
jmenovat různé typy restaurací

Odborná konverzační témata
Restaurace, kuchyně

4

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Projekt: Popis restaurace
a kuchyně

Tělesná výchova
Celková hodinová dotace: 1 - 1 - 1
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Pokračovat v osvojování nových a upevňování dříve osvojených pohybových dovedností. Získat schopnost bezpečně se orientovat v otázkách vlivu pohybové činnosti na zdraví. Kladně prožívat pohybové činnosti. Plně chápat sociální vztahy a role ve sportu a naučit je užívat v rámci interpersonálních vztahů.
Charakteristika učiva
Tělesná výchova usiluje o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází z motivující atmosféry,
zájmu žáků a jejich individuálních předpokladů. Vyučovací předmět Tělesná výchova vede žáky k upevňování
hygienických a zdravotně – preventivních návyků, předcházení úrazům a rozvíjení dovednosti odmítat škodlivé
látky.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli přenášet poznatky získané v tělesné výchově do denního režimu.
Výuka je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti a z dosažených výkonů, kladla důraz na
prevenci negativních jevů ve společnosti.
Hodnocení výsledků žáků
Klasifikace na základě získaných bodových výsledků s ohledem na přístup jedince k danému předmětu. Žák je
zásadně hodnocen za změnu ve vlastním výkonu či snahu o tuto změnu, za zvládnutí konkrétního splnitelného
cíle, za zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu. Žák je hodnocen způsobem, který je
motivující a prospívá jeho osobnostnímu rozvoji. Jsou využívány formy hodnocení nejen kvantitativní (tj. známkování či bodování), ale i slovní. Při hodnocení je nutné přihlížet ke zdravotnímu stavu žáka, jeho schopnostem a
tělesným předpokladům. Hodnocení tělesné výchovy má komplexní charakter, představuje výuku teoretickou a
praktickou a musí zahrnovat tyto kvality - aktivní přístup a snahu co nejlépe splnit zadané úkoly (dle svých možností s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu). Obsahuje míru shody chování žáka se školním řádem, píli, docházku, připravenost na výuku TV (např. odpovídající úbor...). Hodnocení dále zahrnuje dosaženou výkonnost při
plnění sportovních disciplín, jejichž náplň je dána ŠVP a konkretizována v tematickém plánu pro výuku tělesné
výchovy v jednotlivých ročnících. Konečný výsledek je vyjádřen známkou dle Hodnocení výsledků vzdělávání
žáků.
Pojetí výuky
Tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání a je vytvářena zásadně pro žáky a jejich prospěch.
Je povinná pro všechny dívky a chlapce s výjimkou krátkodobých či dlouhodobých úlev, navrhovaných a sledovaných lékařem. Je završením povinného pohybového vzdělání a orientuje se na upevnění, doplnění a praktické
ověření uceleného systému informací, dovedností, návyků a postojů v životě moderního člověka jako součásti
zdravého životního stylu, k jejich pravidelnému a vhodnému užití.
Bezprostředně navazuje na tělesnou výchovu realizovanou na základnách školách.
Respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi, dosavadními
pohybovými zkušenostmi a zájmy žáků. Efektivita výuky vychází z co nejpřesnější diagnostiky a všestranného
poznávání žáků. Vyučovací a učební proces jsou založeny na úzké vzájemné spolupráci učitele a žáka, na jejich
vzájemném respektu, snaze pomoci žákovi, nepřipustit jeho fyzické či psychické poškození.
Tělesná výchova je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti, uspokojení dosažených výsledkům, je prováděna ve specifickým podmínkách tělovýchovných zařízení a přírody.
Tělesná výchova je základní formou pohybového vzdělávání, která má vzhledem k omezené časové dotaci charakter „náhodného programu“.
Metodika výuky:
Vyučovací hodina, testovací hodina, beseda, diskuze, prožitková lekce, závod, soutěž, turnaj, kurz.
Učivo: Organizace, hygiena a bezpečnost v TV
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Testování tělesné zdatnosti
První pomoc, partnerské vztahy a pohlavní život
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
Bude probíráno průběžně v rámci jednotlivých hodin TV v maximálním rozsahu 15 minut v každé hodině.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
 Komunikativní kompetence:
V didaktickém procesu v TV je pro rozvoj této kompetence nezbytná oboustranná komunikace ve vztahu učitel –
třída – skupina žáků – jednotlivec. Učitel musí usilovat o vyváženější podíl účastníků na komunikaci. Vytvářejí
se lepší interakční vztahy a tím i vhodnější sociální klima. Cílem by měla být komunikace harmonická. V tělesné
výchově může navíc působit i jako motivační a mobilizující prvek (žák může být tázán – sám hledá správnou
odpověď, dává větší pozor při instrukcích na činnosti, které provádí a zdůvodňuje).
 Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi:
Žák pracuje s osobním počítačem, získává informace z celosvětové sítě internet, komunikuje elektronickou poštou, získává informace o základních pravidlech sportů a soutěží, o všech jejich změnách, sleduje výkony v jednotlivých sportovních odvětvích, získává aktuální a historické informace z tělesné výchovy a sportu. Jsou zdrojem pravidelných informací o sportu ve škole, v daném regionu i ve světě.
 Kompetence k pracovnímu uplatnění:
Absolventi si uvědomují význam provozování zdraví prospěšných pohybových aktivit, které jim umožní zvýšit
jejich životní aktivitu a práceschopnost. Využívají kompenzační, relaxační a vyrovnávací pohybové aktivity
vzhledem k vlastnímu převažujícímu způsobu života a charakteru pracovní zátěže. Předcházejí tak zdravotním
problémům, které s sebou může přinášet jednostranné pracovní zatížení.
 Občan v demokratické společnosti:
Při sportovní činnosti na všech úrovních i v běžném životě se stále častěji setkáváme s násilím, bezohledností,
snahou prosadit se za každou cenu i s volbou nečestných prostředků. Protiváhou je zdůrazňování čestného jednání v duchu pravidel fair play, respektování pravidel i soupeře, vzorné chování na hřištích a v tělocvičnách i
mimo ně. Toto chování popularizovat, vyzdvihovat a veřejně oceňovat. Pochopením sociálních vztahů a rolí ve
sportu vytvářet předpoklady pro tvorbu a upevňování přátelských vztahů mezi vrstevníky.

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou činností (protažení, zahřátí, ukončení pohybové činnosti, protažení, relaxace)
 chápat relaxační techniky

Organizace, hygiena a bezpečnost v
TV
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační relaxační, vyrovnávací,
tvořivá a jiná cvičení).
Cvičení pro přípravu
organismu před pohybovou činností
(zahřátí svalů, strečink aj. druhy protahovacích
cvičení).
Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, pro správné držení těla, pro
vyrovnání svalové nerovnováhy, dechová cvičení, cvičení všestranně
zaměřená pro každý den
Gymnastika a tance
Sportovní gymnastika
Opakování a zdokonalování činností
osvojených na ZŠ – kotouly vpřed,
vzad, letmo a jejich obměny, stoj na
rukou, rovnovážná cvičení v různých
polohách, přemet stranou, skoky,
vazby a sestavy z osvojených cvičebních tvarů, roznožka přes bednu, skrčka přes kozu, bednu nadél i našíř,
hrazda po ramena vzpor, toč, výmyk,

průběžně

 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržet zásady bezpečnosti při
provádění úpolových cvičení
 rozlišit využití a zneužití bojových prvků

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

4
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 využívat atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu
sportovce
 znát pravidla atletických soutěží
 využívat různé formy turistiky a
cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistické značení
 chápat význam přírody a životního prostředí pro člověka
 poznat dopady působení člověka
na přírodu a životní prostředí
 ovládat herní činnosti jednotlivce - participovat na týmovém
herním výkonu
 dokázat rozlišit jednání fair play
od nesportovního jednání
 vytvářet modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací
 uplavat určenou vzdálenost určitým plaveckým způsobem
 dát dopomoc unavenému plavci
 dodržovat bezpečnost při pohybových činnostech na ledě
 ovládat základní prvky bruslení
 zvládnout základy lyžování
 zvládnout základy snowboardingu

 zvládnout základy této hry
 vyhodnotit vlastní stav tělesné
zdatnosti
 chápat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus

sestavy
Rytmická gymnastika
Technika chůze, cvičení
se švihadly, jednoduché pohybové
skladby.
Tanec, disko tance, taneční skladby
s hudebním doprovodem, různé formy aerobního pohybu s hudebním
doprovodem
Úpoly, pády, základní sebeobrana.
Atletika
Běhy (sprint a vytrvalý)
Běžecké disciplíny a jejich technika
Skoky, hody a vrhy
Turistika a sporty v přírodě
Vytrvalostní chůze
Orientace v přírodě

Pohybové hry
Florbal, sálový fotbal, fotbal, stolní
tenis, volejbal, basketbal, tenis, baseball (opakování a zdokonalování činností osvojovaných na ZŠ – přihrávka,
zpracování míče, vedení míče, obsazování prostoru a hráče s míčem a bez
míče, činnost brankáře, nácvik herních
systémů)

8
Atletický přebor
školy
5

10

Organizace sportovních soutěží
Občan v demokratické společnosti

Plavání
Nácvik plaveckých disciplín
Skoky, potápění, vod. pólo

2

Bruslení
Základy bruslení
a ledního hokeje

2

Lyžování a snowboard
Historie lyžování a snowboardu
Lyžařská a snowboardová výzbroj a
výstroj
Základní techniky lyžování a snowboardingu
Zásady chování při pobytu v horském
prostředí
Netradiční sporty
Bowling
Testování tělesné zdatnosti
Motorické testy

průběžně

Zásady jednání v situacích osobního

prů-
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 rozpoznat hrozící nebezpečí
 vědět, jak na ně reagovat
v situacích osobního ohrožení
 dokázat poskytnout první pomoc
 znát význam a důležitost základních životních funkcí
 zvolit vhodná cvičení ke korekci
svého zdravotního stavu

ohrožení a za mimořádných událostí
Mimořádné události (živelní pohromy,
havárie, krizové situace )
Základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace), nebezpečné
situace jak jim předcházet
První pomoc – zdravotní tělesná
výchova
Speciální cvičení podle druhu oslabení
Pohybové hry, turistika, plavání, pohyb v přírodě

běžně

průběžně

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou činností (protažení, zahřátí, ukončení pohybové činnosti, protažení, relaxace)
 chápat relaxační techniky

Organizace, hygiena a bezpečnost v
TV
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, tvořivá a jiná
cvičení

průběžně

 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržet zásady bezpečnosti při
provádění úpolových cvičení

 využívat atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu
sportovce
 znát pravidla atletických soutěží
 dodržovat pravidla bezpečnosti
při provádění atletických činností
 využívat různé formy turistiky a
cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistické značení
 poskytnout první pomoc v improvizovaných podmínkách
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 uplatňovat zásady fair play a

Gymnastika
Cvičení na nářadí
Akrobacie (kotouly a jejich obměny,
stoj na rukou, přemet stranou, vpřed,
rovnovážné polohy, skoky, sestavy)
Šplh
Přeskok (skrčka, odbočka, roznožka)
Hrazda – vzpor jízdmo, toč vpřed a
vzad, výmyk, sestavy
Kondiční cvičební
programy s hudbou, jednoduché pohybové etudy, vlastní pohybové
skladby
Atletika
Běžecké disciplíny a jejich techniky,
nízký start
Hody a vrhy
Skok daleký a vysoký

4

Turistika a sporty v přírodě
Vytrvalostní chůze
Orientace v terénu
Běh v terénu s využitím přírodních
překážek
První pomoc v improvizovaných
podmínkách přírody
Pohybové hry
Fotbal, sálový fotbal, basketbal, volejbal,
florbal (přihrávka, zpracování
míče, vedení míče, činnost brankáře,

4

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

8
Atletický den
Občan v demokratické společnosti

13

Turistický den
Člověk a životní
prostředí

Přebory školy
Organizace sportovních soutěží
Občan v demokratické společnosti
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bezpečnosti
hrách

při

pohybových

 uvědomovat si význam plavání
pro rozvoj zdatnosti, pro prevenci a korekci svalových a jiných
oslabení
 znát způsoby záchrany tonoucího
 dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti při plavání
 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 seznámit se s možností využití
pohybových testů
 průběžně sledovat svou tělesnou
zdatnost, pohyblivost a stav pohybového aparátu
 dokázat posoudit vliv fyzického
a psychického zatížení na lidský
organismus
 vytvářet modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací
 popsat úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a
životů obyvatel
 prokázat dovednosti poskytnutí
první pomoci

herní systémy, utkání podle oficiálních
pravidel, zápis utkání)
Baseball, tenis, stolní tenis
Plavání
Zdokonalování dalších plaveckých
disciplín
Hry ve vodě, vodní pólo
Potápění

4

Testování tělesné zdatnosti - motorické
Testy

průběžně

Zásady jednání v situacích osobního
ohrožení a za mimořádných událostí

průběžně

Zdravotní tělesná výchova
Speciální korektivní cvičení podle
druhu oslabení
Zařazení vhodných pohybových aktivit na základě doporučení lékaře

průběžně

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou činností (protažení, zahřátí, ukončení pohybové činnosti, protažení, relaxace)
 užívat relaxační techniky
 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 posoudit vliv pracovních podmínek na své zdraví
 kultivovat své tělesné a pohybové projevy

Organizace, hygiena a bezpečnost
v TV a sportu
Průpravná, kondiční, koordinační,
relaxační, vyrovnávací a tvořivá cvičení.

průběžně

 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách

Gymnastika
Sportovní, rytmická a kondiční sestavy z osvojených cvičebních tvarů
Tanec – kondiční činnosti spojené
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 dodržovat zásady bezpečnosti
při provádění úpolových cvičení
 využívat atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu
 uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných atletických disciplínách
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 vytvářet prostředí založené na
dodržování zásad fair play, vzájemného respektování a spolupráce
 využívat různé formy turistiky a
cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistické značení
 chápat význam přírody a životního prostředí pro člověka
 poznat dopady působení člověka
na přírodu a životní prostředí
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce a techniku
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce
 orientovat se v problematice
partnerských vztahů a pohlavního života

s hudebním doprovodem, aerobní
pohyb s rytmickým
doprovodem
Atletika
Běžecké disciplíny
Běh terénem
Štafety
Skok vysoký a daleký
Sportovní hry
Fotbal, sálový fotbal, basketbal, volejbal (zdokonalování osvojených dovedností, taktika hry, základní pravidla, vedení utkání, herní činnosti,
herní
systémy)
Turistika a sporty v přírodě
Topografie
Střelba ze vzduchovky
Turistika
Cykloturistika

Celoškolní přebor
Občan v demokratické společnosti

16

Sportovní den
Organizování sportovních soutěží
Občan
v demokratické
společnosti

4
denní
kurz

Bruslení
Základy bruslení a ledního hokeje

3

Netradiční sporty
Bowling

3

Partnerské vztahy a
pohlavní život

průběžně

Testování tělesné zdatnosti

průběžně

Zásady jednání v situacích osobního
ohrožení a za
mimořádných událostí

průběžně

První pomoc

průběžně

Zdravotní tělesná výchova

průběžně

 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 uvědomovat si možná rizika,
která současný život přináší a
být připraven na ně reagovat

6

 vědět, jak má poskytnout první
pomoc sobě i jiným lidem
 provádět vhodné pohybové aktivity vzhledem k poruše svého
zdraví

Ekologická hra na
kurzu
Člověk a životní
prostředí

Ekonomika
Celková hodinová dotace: 0 - 2 - 2
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 12. 2013
Obecný cíl
Předmět Ekonomika vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, učí žáky uplatňovat ekonomickou efektiv-
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nost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání.
Cílem je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky tak, aby jim porozuměli a uměli je
správně používat.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů, na znalosti nejdůležitějších podmínek
v jednotlivých právních formách podnikání, na poznání jednotlivých podnikových činností. Žáci jsou seznamováni s problematikou hospodaření podniku. Součástí učiva je také stanovení cen v podniku společného stravování, financování činností podniku, styk s bankou. Žáci jsou vedeni k osvojení poznatků o daňové soustavě a dále
jsou seznamování s vedením daňové evidence.
Praktické využívání osvojených poznatků by mělo sloužit pro případné podnikatelské aktivity nejen v ČR, ale i
na území Evropské unie.
Obsah je propojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce.
Předmět Ekonomika je provázán především s předmětem Administrativa a umožňuje žákům pochopit vnitřní
logiku ekonomických činností.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí – vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 zvládnout orientaci v ekonomických souvislostech a osvojili si ekonomický způsob myšlení
 aplikovat získané poznatky v běžném životě
 rozpoznat práva a povinnosti zaměstnance, podnikatele
 rozšiřovat své vědomosti o nové informace z oblasti podnikání
 na základě informací kriticky posoudit své možnosti v oblasti podnikání
Pojetí výuky
Úkolem je přiblížit žákům co nejvíce praktickou stránku fungování jednotlivých činností firmy. Žáci by si měli
osvojit základní vědomosti o principech a pracovních metodách uplatňovaných v ekonomických činnostech.
Měli by pochopit vnitřní logiku těchto činností.
Metodika výuky
Metodika výuky využívá takových vyučovacích metod, které rozvíjejí i klíčové kompetence žáků jako je komunikace, tvořivost a samostatné myšlení. Jsou to především: výklad, samostatné řešení úkolů, skupinová práce
s aktuálními informacemi, práce s odbornými publikacemi, návštěva finančního úřadu nebo úřadu práce.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 porozumět úkolu, získat informace potřebné k řešení, využívat vědomostí a zkušeností
 získat odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a dalšímu vzdělávání
 mít přehled o uplatnění na trhu práce
 mít reálnou představu o pracovních a platových podmínkách
 rozumět podstatě podnikání
komunikativní kompetence
 vhodně se prezentovat, argumentovat, obhajovat svá stanoviska
 při ústním i písemném projevu respektovat zásady kultury projevu a chování
Průřezová témata:
 Člověk a svět práce
práce s informačními zdroji
práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
možnosti uplatnění na trhu práce

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 používat ekonomické pojmy a
aplikovat je
 vysvětlit vztah mezi pojmy
potřeba, statek, služba, výroba,
 pochopit působení výrobních
faktorů na výrobu
 vysvětlit pojem trh, popsat

Základy tržní ekonomiky
Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
Hospodářský cyklus, výroba, výrobní
faktory
Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus,
nabídka, poptávka, zboží, cena
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fungování tržního mechanismu
rozlišit, jakým způsobem reaguje poptávka a nabídka na
faktory, které na ni působí
posoudit vliv ceny na nabídku
a poptávku
vysvětlit, co má vliv na cenu
zboží
stanovit cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlit, jak se cena liší podle zákazníků, místa a období
rozpoznat běžné cenové triky
a klamavé nabídky

 aplikovat základní znalosti
marketingu v praxi
 dodržovat pořádek a dbát na
kvalitu služeb
 vybrat vhodný reklamní prostředek
 vybrat nástroje na podporu
prodeje
 popsat hierarchii zaměstnanců
v organizaci, jejich práva a
povinnosti
 popsat, co má obsahovat pracovní smlouva
 prakticky vysvětlit a vzájemně
porovnat druhy odpovědnosti
za škody ze strany zaměstnance a zaměstnavatele
 orientovat se v právních formách podnikání a charakterizovat jejich základní znaky
 vytvořit jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský
rozpočet
 posoudit vhodné formy podnikání pro obor
 prakticky rozpoznat základní
povinnosti podnikatele vůči
státu
 rozpoznat jednotlivé druhy
majetku podniku a jeho zdrojů
krytí dle aktuálních právních
norem
 orientovat se v účetní evidenci
majetku
 aplikovat jednotlivé druhy nákladů a výnosů v praxi, řešit
jednoduché výpočty výsledku
hospodaření
 stanovit cenu na základě metod kalkulace

Marketing
Produkt
Propagace – reklama, konkurence
Podpora prodeje, osobní prodej
Estetika provozovny

4

Zaměstnanci
Organizace práce na pracovišti
Druhy škod a možnosti předcházení
škodám, odpovědnost zaměstnance a
odpovědnost zaměstnavatele
Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele

8

Člověk a svět
práce

Podnikání, podnikatel
Definice podnikání
Přehled právních forem podnikání,
stručná charakteristika jednotlivých
právních forem
Obchodní společnosti, typy
Podnikatelský záměr

22

Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
Majetek podniku a jeho rozdělení
Charakteristika dlouhodobého majetku
Charakteristika oběžného majetku
Náklady podniku
Výnosy podniku
Výsledek hospodaření podniku

21

Člověk a svět
práce

3. ročník
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Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 orientovat se v platebním styku a směnit peníze podle kurzovního lístku
 vyplňovat doklady související
s pohybem peněz
 vysvětlit podstatu inflace a její
důsledky na finanční situaci
obyvatel
 uvádět praktické příklady, jak
se bránit nepříznivým důsledkům inflace
 vysvětlit způsoby stanovení
úrokových sazeb a rozdílů
mezi úrokovou sazbou a
RPSN
 vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými stupni bankovnictví
 vypočítat hrubou a čistou
mzdu
 vysvětlit úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství
 rozlišit principy daní přímých
a nepřímých, pochopit význam
daní pro stát
 řešit jednoduchý příklad výpočtu daně z přidané hodnoty a
daně z příjmů
 orientovat se v produktech pojišťovacího trhu
 vybrat nejvýhodnější pojistný
produkt s ohledem na své potřeby
 vypočítat výši odvodů sociálního a zdravotního pojištění
 pochopit význam daňové evidence
 prakticky vyplňovat prvotní
doklady jako je faktura, dodací
list, příjemka, výdejka, skladová karta, příjmový a výdajový pokladní doklad
 vést daňovou evidenci pro
plátce
i
neplátce
daně
z přidané hodnoty
 vyhotovit zjednodušené daňové přiznání k dani z přidané
hodnoty

Poznámky
1

Peníze, mzdy, daně, pojistné
Peníze, hotovostní a bezhotovostní
platební styk v národní a i zahraniční
měně
Služby peněžních ústavů
Inflace
Úroková míra
Mzda časová a úkolová
Státní rozpočet
Daňová soustava
Pojišťovací soustava
Sociální a zdravotní pojištění

26

Daňová evidenční povinnost
Zásady a vedení daňové evidence
Daňová evidence
Ocenění majetku a závazků v daňové
evidenci
Minimální základ daně
Daňová přiznání fyzických osob a
daňová přiznání obecně

37

Aplikovaná biologie
Celková hodinová dotace: 1,5 - 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2010
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Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem obsahového okruhu je poskytnout žákům vybraný soubor poznatků z anatomie a fyziologie člověka a
hospodářských zvířat, z mikrobiologie zvířat, o alimentárních nákazách a jejich prevenci. Žáci se seznámí
s přenosnými chorobami jatečních zvířat, jejich projevy a prevencí přenosu a jejich důsledky na těžení a kvalitu
masa.
Charakteristika učiva
Výuka probíhá v 1. ročníku 1,5 vyučovací hodiny týdně, celkem 49,5 hodiny týdně. Učivo dává základ pro
správné pochopení učiva odborných potravinářských předmětů. Zaměřuje se na tematické celky, které souvisí
s předměty Potraviny a výživa a především Technologie.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Cílem vzdělávání obsahového okruhu vyučovaného předmětu je poskytnout žákům vybraný soubor poznatků z
anatomie a fyziologie člověka v souvislostech výživa a stravování, anatomie a fyziologie hospodářských zvířat.
Žáci se seznámí s fyziologií výživy člověka a s výživovými hodnotami potravin a jsou vedeni k chápání souvislostí mezi výživou člověka a jeho zdravím.
Hodnocení výsledků žáků
Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsažených ve školním řádu. Hodnocení bude prováděno známkou klasifikační
stupnice a slovně na základě písemných testů a ústního zkoušení.
Pojetí výuky
Výuka v prvním ročníku je integrována pro obor Řezník - uzenář a Kuchař - číšník. Výuka je vedena metodou
výkladu nebo řízeného rozhovoru s návazností na dřívější poznatky s důrazem na aktivní spolupráci žáků při
společných úvahách nad dalším postupem. Učivo je demonstrováno na samostatném řešení konkrétních příkladů
a úloh různé náročnosti, kde žáci uplatňují své znalosti z předmětu Aplikovaná biologie i ostatních předmětů.
Jsou využívány názorné pomůcky (nástěnné obrazy, anatomické modely), včetně multimédií.
Metodika výuky
Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují propojení a návaznost učiva na všeobecné
předměty přírodovědného zaměření. Obsah předmětu dává předpoklad, že žáci budou o problematice přemýšlet a
diskutovat v souvislosti s ostatními odbornými předměty. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, odpovědnosti a kultuře osobního projevu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Odborné kompetence absolventa
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problému
 komunikativní kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi
Průřezová témata:
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný pro obory Kuchař – číšník, Řezník-uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 popsat stavbu, funkci a topografii vybraných orgánových soustav a jednotlivých orgánů
 popsat stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy
 uvést mechanické a chemické
prostředky trávení
 objasnit princip trávení a vstřebávání živin a vylučování
 charakterizovat běžné nemoci

Počet
hodin
1

Biologie člověka
Anatomie a fyziologie hormonální,
nervové a vylučovací soustavy

19

Výživa a stravování
Fyziologie výživy

10

Poznámky

Člověk a životní
prostředí
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trávicí soustavy
 rozlišovat jednotlivé tělní soustavy jatečných zvířat
 popsat jejich stavbu a topografii
a vysvětlit jejich funkci, technologické využití

Biologie jatečných zvířat
Anatomie a fyziologie jatečných zvířat:
kosterní soustava
svalová soustava
trávicí soustava
Opakování

15

4,5

Odborný výcvik
Celková hodinová dotace: 15 – 15 – 15
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Předmět Odborný výcvik je veden tak, aby prakticky připravil žáky na profesní vykonávání gastronomických
služeb a uplatňoval v praxi vědomosti získané v odborných vyučovacích předmětech. Žáci se seznámí
s příslušnými předpisy chránícími jejich zdraví a život při práci, jsou vedeni k dodržování zásad slušného chování a profesního vystupování, k estetickému cítění a vztahu k životnímu prostředí. Nedílnou součástí je vedení
žáků k přesnému plnění základních pracovních povinností, k dodržování technologických postupů a hospodárnosti.
Charakteristika učiva
Výuka v odborném výcviku je těžištěm pro praktické osvojení dovedností získaných teoretickým vzděláváním a
realizuje praktické činnosti nutné k získání profesních návyků v gastronomických provozech. Upevňují se zde
dovednosti, zkušenosti a potřebné návyky získané praktickou činností. Žák je průběžně seznamován s pracovními nástroji a pomůckami a používá je při odborném výcviku, včetně využívání moderních technologií ve výrobním středisku.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání v okruhu Odbyt a obsluha směřuje k tomu, aby žáci dovedli použít znalosti o technice odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních, aby se seznámili s technikou jednoduché a složité obsluhy, s používaným
inventářem, naučili se sestavit jídelní a nápojové lístky a různé typy menu. Při sestavování jídelních lístků uplatní znalost správné výživy a gastronomických pravidel a dalších faktorů ovlivňujících úspěšný prodej a získání
zákazníků. Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování a profesního jednání. Jsou upozorňováni
na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí a na nutnost boje proti nim.
Vzdělávání v okruhu Kuchařské dovednosti směřuje k tomu, aby se žáci seznámili s využitelností potravin pro
technologické zpracování, s požadavky na jakost a skladování. Cílem okruhu je poskytnout žákům základní
poznatky a dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy až k finálnímu výrobku, seznamují se s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů. Jsou
vedeni k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování trendů v gastronomii, získávají důležité návyky v
oblasti hygieny a bezpečnosti práce v provozu společného stravování. Žáci se obeznámí se základními druhy a
využitím technického a technologického vybavení v gastronomických provozech.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního
řádu školy.
Je používáno slovní i numerické hodnocení. Posuzuje se kvalita provedené práce, aplikované odborné znalosti a
dovednosti, pracovní přístup, schopnost spolupráce a průběžně jsou kontrolovány i písemné domácí úkoly.
Pro hodnocení prvního ročníku musí žák absolvovat každý ze stanovených vzdělávacích bloků rozložených do
dvou pololetí.
Ve druhém a třetím ročníku může být žák hodnocen také na základě vykonané produktivní práce i finanční formou. (Hodnocení je prováděno podle dosažených pracovních výsledků, plnění jednotlivých úkolů a s ohledem
na množství odpracovaných hodin).
Pojetí výuky
Odborný výcvik je integrujícím předmětem odborných vědomostí získaných v teoretickém vyučování. V prvním
ročníku žáci získávají základní přehled z oblasti výroby a distribuce potravinářských produktů. Je rozčleněn do
tří okruhů: Kuchařské dovednosti, Obsluha a prodej a Základy zpracování masa. Jednotlivé okruhy se vzájemně
prolínají, doplňují a jsou podrobně zpracovány v ročním tematickém plánu na jednotlivá pololetí. Žáci se učí
aplikovat získané znalosti při praktických činnostech v potravinářských provozech.
Metodika výuky
Při praktické výuce je používán výklad, demonstrační metody, názorné ukázky, instruktáž, práce s odbornou
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literaturou.
Žáci pracují na zadaných úkolech samostatně i v týmu pod vedením UOV nebo instruktora na smluvních pracovištích.
Žáci se mohou účastnit také různých prezentačních akcí školy, podílet se na školních projektech i zakázkové
výrobě a prodeji potravinářských výrobků a gastronomických služeb.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Z realizace průřezových témat v předmětu odborný výcvik vyplývá i osvojení základních kompetencí žáka. Průběžně se výukou prolínají všechna průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Člověk a svět práce
 Informační a komunikační technologie
Vyučovací proces v odborném výcviku je veden jako systematická příprava k flexibilnímu uplatnění a prosazení
budoucích absolventů na trhu práce, pochopení principu celoživotního vzdělávání a směřuje ve všech jeho fázích
k osvojování a rozvoji především Odborných kompetencí, ale i všech klíčových kompetencí:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 matematické kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi

Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný první ročník pro obory Kuchař – číšník, Řezník - uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 495 (15)
Blok: Kuchařské dovednosti, Obsluha a odbyt
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu – hygienické
požadavky na provoz společného
stravování
Seznámení s provozovnou.
Bezpečnost práce
Požární ochrana
Osobní hygiena
Hygienické požadavky na provoz a
zařízení – kritické body
Výrobní středisko
Rozdělení
Základní vybavení

 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany
 vysvětlit účel kritických bodů a
jeho fungování v praxi
 uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii
 rozlišit obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce
 organizovat práci ve výrobním
středisku
 využívat a kontrolovat zařízení
skladu
 hospodárně nakládat při práci se
surovinami
 zvládnout jednotlivé techniky
předběžné přípravy
 uplatnit požadavky na ošetřování
a skladování potravin
 vypočítat normu surovin pro daný pokrm
 pracovat s recepturami a odbornou literaturou

Počet
hodin
12

Poznámky

Člověk a životní
prostředí

12

Předběžná příprava surovin
Základní technika kuchařských dovedností
Příprava potravin rostlinného původu

18

Práce s odbornou literaturou
Význam a způsob normování
Práce s recepturami teplých a studených pokrmů

12

Základy technologie přípravy po-

18

Člověk a životní
prostředí
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 využívat znalosti o potravinách a
výživě při výběru vhodných surovin a technologických úprav
pro přípravu pokrmů
 využít jednotlivé tepelné úpravy
 zvládnout technologický způsob
přípravy zadané polévky, její
uchování a expedici

 připravit omáčky se zadaných
surovin

 zvolit a připravit vhodné druhy
příloh podle pokrmů
 dodržovat zásady racionální výživy
 zvolit vhodné formy odbytu výrobků a služeb
 aplikovat zásady jednoduché obsluhy a komunikace s hostem
 rozpoznat vhodný inventář na
úseku obsluhy a odbytu
 rozlišit druhy odbytových středisek a jejich vybavení
 správně použít gastronomická
pravidla a pracovat s odbornou
literaturou

krmů
Základní tepelné úpravy
Moderní úpravy pokrmů

Nácvik přípravy polévek
Kuchyňské dělení polévek
Příprava polévek hnědých
Příprava polévek bílých

42

Nácvik přípravy omáček
Příprava základů
Příprava základních omáček
Příprava hrubých omáček
Příprava základních studených omáček
Příprava příloh a doplňků k jídlům
Přílohy z brambor, mouky, rýže a
těstovin
Přílohy ze zeleniny
Jednoduché saláty
Odbyt a obsluha
Význam a úkoly odbytu
Členění a kategorizace odbytových
středisek
Vybavení a zařízení na úseku obsluhy
Formy prodeje
Základy společenského profesního
chování a vystupování
Základní pravidla jednoduché obsluhy
Nácvik zručnosti
Gastronomická pravidla
Praktické sestavování a psaní jídelních
a nápojových lístků
Menu

30

30

60

18
Informační a komunikační technologie

Blok: Základy zpracování masa
 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti a hygieny práce
 poskytnout první pomoc při úrazu nebo zranění

 pracovat se zařízením, spotřebiči
a dalším vybavením střediska
 dbát bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
 orientovat se ve struktuře podniku
 orientovat se ve skladu, vedení a
evidenci zásob
 hospodárně nakládat při práci se
surovinami

Bezpečnost práce a hygiena provozu
Zásady hygieny a sanitace
v potravinářském provozu
Směrnice pro hygienické a protiepidemiologické opatření v masném
průmyslu
Prevence rizik při pracovních činnostech v daném oboru
První pomoc při úrazech
Výroba a skladování
Provoz masného průmyslu
Členění a výbava
Použití a údržba strojů a zařízení
Skladovací prostory

12

Předběžná příprava surovin živočišného původu
Měření, vážení
Mechanické zpracování potravin

72
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 vykonat základní úkony předběžné úpravy a přípravy surovin
k dalšímu zpracování
 vypočítat normu surovin pro daný výrobek a stanovit jeho cenu
 použít vhodný způsob tepelné
úpravy jednotlivých masných
výrobků
 zhotovit výrobek podle dané receptury
 uplatňovat společenské chování
a profesní vystupování
 pracovat s pokladnou
 prodávat výrobky v souladu se
zásadami prodeje a ochrany spotřebitele
 připravit výrobky na expedici a
zvolit vhodný obal

Dělení, kostění a třídění masa
Solení masa
Práce s recepturami
Normování
Kalkulace cen
Výroba masných výrobků
Základní tepelné úpravy
Konzervace
Uzení

12

Odbyt masných výrobků
Základy obchodního provozu
Balení a expedice
Prodej a propagace

60

Informační a komunikační technologie

72

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 495 (15)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
z hovězího masa
 zvolit vhodnou přílohu k expedici hotového výrobku

Nácvik přípravy pokrmů z hovězího
a telecího masa
Použití jednotlivých částí masa
Příprava základů
Tepelné úpravy
Použití vnitřností
Nácvik přípravy pokrmů
z vepřového masa
Použití jednotlivých částí masa
Tepelné úpravy
Použití vnitřností
Uzené maso

 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
z vepřového masa
 zvolit vhodnou přílohu k expedici hotového výrobku
 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
z drůbeže
 zvolit vhodnou přílohu k expedici hotového výrobku
 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
 zvolit vhodnou přílohu a inventář k expedici hotového výrobku
 mechanicky i tepelně zpracovat
maso podle zadané receptury
 rozpoznat jednotlivé druhy masa
a navrhnout vhodnou úpravu
 připravit bezmasý pokrm nebo
moučník

Počet
hodin
60

Poznámky

60

Nácvik přípravy pokrmů z drůbeže
Předběžná úprava
Vykosťování a porcování
Tepelné úpravy
Použití vnitřností
Nádivky
Nácvik přípravy pokrmů z ryb a
darů moře
Předběžná úprava
Tepelné zpracování

60

Mletá masa
Druhy a použití
Tepelná úprava
Ostatní masa
Zvěřina
Skopové
Králičí
Bezmasé pokrmy a moučníky
Pokrmy z vajec, sýrů, brambor, zeleniny, luštěnin, těstovin a rýže

30

30

12

30
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 zvládnout techniku jednoduché
obsluhy v její základní i vyšší
formě
 připravit teplé a studené nápoje
běžně zařazené na nápojovém
lístku
 provést přeložení pokrmů z mís
 zvládnout úkony vyšší formy
složité obsluhy

 navrhnout slavnostní menu
 zorganizovat práci při slavnostní
hostině

Druhy těst, náplní a polev
Jednoduchá obsluha
Podávání teplých a studených alkoholických i nealkoholických nápojů
Podávání snídaní, obědů a večeří
Systém obsluhy
Obsluha skupin
Složitá obsluha
Francouzský systém obsluhy
Zásady pro překládání pokrmů
Dokončování pokrmů u stolu hosta
Speciální teplé a studené předkrmy
Servis hlavního chodu
Servis dezertů a moučníků
Servis kávy a digestivu
Slavnostní hostiny
Základní pravidla přípravy hostin
Banket
Raut
Slavnostní oběd

51

96
Občan v demokratické společnosti

66
Občan v demokratické společnosti

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 480 (15)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 připravit základní sortiment pokrmů minutkové kuchyně
 zvolit vhodnou přílohu a úpravu
porce při expedici

Počet
hodin

Učivo
Pokrmy na objednávku
Způsob úpravy podle základní suroviny
Úprava příloh a přízdob
Dokončování pokrmů před hostem
Studená kuchyně

85

30

 zhotovit základní sortiment výrobků studené kuchyně a aranžovat je na mísy
 charakterizovat používané suroviny a způsob zpracování
 sestavit nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických společenství podle jejich tradic a
náboženských zvyklostí
 orientovat se v zásadách výživových hodnot potravin
 navrhnout vhodné druhy diet a
alternativních způsobů stravování podle potřeb hosta

Závěrečný žákovský
projekt
Cizí kuchyně
Evropa
Asie
Regionální kuchyně

60

Výživové směry a diferencované
stravování
Příprava dietních pokrmů
Pokrmy z polotovarů
Speciální způsoby stravování

55

Míchané nápoje

30

Ubytovací provoz
Zařízení hotelu
Ubytovací řád a hotelová evidence
Personální obsazení

38

Kavárny, vinárny, pivnice a bary

80

 aplikovat zákonné ustanovení o
podávání alkoholických nápojů
 pracovat jako barman
 nabídnout služby ubytovacího
zařízení
 společensky vystupovat a konverzovat i se zahraničním hostem

Poznámky
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 obsluhovat podle jednotlivých
typů zařízení
 odborně používat výčepní zařízení
 aplikovat teoretické a praktické
znalosti a zkušenosti do praxe
 vytvořit samostatnou odbornou
práci na zadané téma

Technika a způsob obsluhy
Sortiment zboží a služeb
Čepování piva a údržba pivního zařízení
Příprava a opakování na závěrečné
zkoušky

102
Člověk a svět práce

Projektové řízení - NEPOVINNÝ PŘEDMĚT
Celková hodinová dotace: 0 - 0 - 1
Platí od : 1. 9. 2010
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Obecným cílem je výchova žáka se středoškolským vzděláním, který je schopen orientovat se, navrhovat, řídit a
dále pracovat na programech v rámci EU
Charakteristika učiva
Učivo se dělí na tematické celky, které žáky seznámí a provede celým projektovým obdobím.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen pracovat cílevědomě, zodpovědně a manažersky, diskutovat
problémy v pracovních skupinách, přijímat názory jiných, rozhodovat a přijímat odpovědnost za výsledky celkového rozhodnutí
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Prospěch žáka se posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí pravidel hodnocení výsledků vzdělávání
žáků obsažených ve školním řádu.
Hodnotí se písemné práce, ústní projev a tvorba vlastního projektu. Při hodnocení prací se známkuje a používá se
navíc slovní hodnocení.
Pojetí výuky
Předmět je nepovinný. Úkolem je přiblížit žákům co nejvíce praktickou stránku fungování řízení projektů. Žáci
by si měli osvojit základní vědomosti o principech a pracovních metodách uplatňovaných v projektovém řízení
Měli by pochopit vnitřní logiku těchto činností. Výklad, samostatné řešení úkolů, skupinová práce s aktuálními
informacemi, s odbornými publikacemi.
Metodika výuky
Základní metodou výuky v teoretické části je výklad, na který navazuje v rámci jednotlivých modulů samostatná
práce, procvičování teoretických znalostí v rámci jednoho modulu. Využívá se podpory výukových materiálů
projektu "Projektové řízení" a programového prostředí "Benefit".
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 aktivně pracovat s internetem (kompetence k učení)
 řešit zadané úlohy samostatně a v pracovních skupinách (kompetence k řešení problémů)
 podílet se na rozboru zadaných úkolů, navrhovat a hledat řešení (kompetence k řešení problémů)
 diskutovat při hledání řešení (komunikativní kompetence)
 pracovat s grafy a analýzami (matematické kompetence)
Průřezová témata realizovaná v předmětu:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zařadit slovo projekt do běžného

Měkké techniky v projektovém
řízení

4

Informační a komunikační technologie
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života
 orientovat se v projektových
cyklech
 uplatňovat projektovou techniku
 vypracovat SWOT analýzu
 pracovat s logickým rámcovým
přístupem
 orientovat se v regionální politice EU a programových dokumentech
 popsat projekt a zdůvodnit jeho
potřebnost
 zapracovat projekt do Gianttova
grafu
 definovat cílovou skupinu
 analyzovat potřeby a konkurenci
 složit projektový tým
 charakterizovat materiální, technické a administrativní potřeby
 vyhodnotit rizika projektu
 vnést horizontální priority do intervencí strukturálních fondů
 orientovat se v elektronické
formě na centrálním systému
 aplikovat potřeby do formuláře
žádosti
 popsat monitoring projektu
 popsat změny
 popsat rozdíl mezi finanční a
ekonomickou analýzou
 sestavit finanční plán pro daný
příklad
 vypočítat bod zvratu
 sestavit plán finančních toků
 orientovat se ve finančních analýzách

Úvod do projektové přípravy
Projektové techniky
SWOT analýza
Logický rámcový přístup

Člověk a svět práce
Člověk a životní
prostředí

Příprava a řízení projetu I
Regionální politika EU a její aplikace
Programové dokumenty pro aplikaci
RP EU v ČR
Návrh projektu
Etapizace a harmonogram projektu,
Gianttův graf
Analýza poptávky, konkurence a
marketingové nástroje
Příprava a řízení projetu II
Personální zajištění projektu
Materiální, technické a administrativní zajištění realizace projektu
Rizika projektu
Horizontální témata

6

Příprava a řízení projetu III
Administrace a řízení projektu
Proces hodnocení žádostí a uzavírání
smluv
Realizace projektu
Monitoring a spolupráce s řídícími
orgány
Prezentace změn, další
Finanční a ekonomická analýza
projektů
Úvod do finanční analýzy projektů
Finanční toky, typy nákladů, základní kalkulace
Kalkulace bodu zvratu
Plán příjmů a výdajů - cash flow
Výpočet kriteriálních ukazatelů
Citlivostní analýza
Analýza nákladů a přínosů

8

Člověk a svět práce

8

Informační a komunikační technologie

6

Příloha č. 3 Změny k 1. 9. 2011
Protokol o změnách
Změna názvu předmětu Chemie na Základy přírodních věd. Zkratka předmětu je ZPV. Změna
v názvu je opravena v učebním plánu, v rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP,
úprava v Tabulce klíčových kompetencí a průřezových témat (řazeno dle jednotlivých kapitol
– viz výše).
Příloha číslo 4
Dodatek k ŠVP – č.j. ISŠ/0466/2013 ze dne 8. 4. 2013
Do poznámek k učebnímu plánu strana 15 se doplňuje následující text:
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 Vzdělávací a obsahové okruhy jazykového a estetického vzdělávání jsou rozpracovány a
realizovány ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura.
Do identifikačních údajů v záhlaví jednotlivých kapitol se vkládá adresa školy.
 Palackého 49, Valašské Meziříčí, 75701

Dodatek k ŠVP – č.j. ISŠ/1007-14/2013 ze dne 31. 8. 2013
Protokol o změnách
V souvislosti se sjednocením terminologie, doplněním učiva, vývojem materiálního zabezpečení výuky a požadavků na výuku nových technologií a zlepšení návaznosti učiva byla aktualizována učební osnova předmětů:
 Český jazyk a literatura
 Anglický jazyk I.
 Německý jazyk I.
 Anglický jazyk II.
 Německý jazyk II.
 Základy přírodních věd
 Ekologie
 Matematika
 Tělesná výchova
 Informační a komunikační technologie
 Potraviny a výživa
 Aplikovaná biologie
 Technologie
 Obsluha a prodej
 Administrativa
 Odborný výcvik
Platnost původních osnov byla ukončena k 31. 8. 2013
Změna hodinové dotace v učebním plánu pro zvýšení kompatibility s ostatními učebními
obory.
Učební plán
Kód a název oboru vzdělávání
Název školního vzdělávacího programu
Zaměření
Délka a forma vzdělávání
Datum platnosti ŠVP

65-51-H/01 Kuchař - číšník
Kuchař – číšník
3 roky, denní studium
Od 1. 9. 2011
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Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Anglický jazyk II. Německý jazyk II.
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Potraviny a výživa
Aplikovaná biologie
Technologie
Obsluha a prodej
Administrativa
Odborný výcvik

1. ročník
2
2
1
2
1
1
1
2
1,5
1,5
2
1
15

2. ročník
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
15

3. ročník
2
2
1
1
1
1
2
2,5
2,5
2
1
15

Celkem

Celkem
Nepovinné vyučovací předměty
Projektové řízení

33

34

33

100

-

-

1

1

6
7
3
3
2
1
3
3
4
4
5
1,5
6,5
4
2
45

Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost

Počet týdnů
1. ročník

Vyučování dle rozpisu učiva
Sportovní výcvikový kurz
Projektový týden
Odborná praxe
Závěrečná zkouška
Časová rezerva (opakování učiva, exkurze,
výchovně-vzdělávací akce)

Celkem


2. ročník

3. ročník

33
1
-

33
-

32
1
1
2

6

7

4

40

40

40

Poznámky k učebnímu plánu
 1. Odborný výcvik se organizuje v týdenních cyklech
 2. Průřezová témata jsou integrována ve vyučovacích předmětech
 3. Nepovinný předmět Projektové řízení je zařazen do 3. ročníku
 4. Předměty Anglický jazyk I. Německý jazyk I. navazuje na předchozí vzdělání
 5. Předměty Anglický jazyk II. Německý jazyk II. je novým jazykem a učí se od základů

Český jazyk a literatura
Celková hodinová dotace: 2 – 2 – 2
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Předmět Český jazyk a literatura vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji
jejich duchovního života. Cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je
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užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah
k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě a ochraně.
Jazykové a estetické vzdělávání se vzájemně ovlivňují a společně přispívají k formování postojů žáků, prohlubují jejich jazykové znalosti a kultivují jazykový projev žáků. Podílejí se rovněž na formování sociálních kompetencí žáků.
Charakteristika učiva
Předmět se skládá ze dvou oblastí, tj.:
A. vzdělávání a komunikace v českém jazyce
B. estetické vzdělávání
Obě oblasti výuky mají stejnou hodinovou dotaci ve všech ročnících.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 uplatňovat český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace
 využívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovat se srozumitelně a souvisle,
formovat a obhajovat své názory
 chápat význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění
 získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele
 uplatňovat ve svém životním stylu estetická kritéria
 chápat umění jako specifickou výpověď o skutečnosti
 přistupovat s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí
 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah
 získat přehled o kulturním dění
 uvědomovat si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu, ovlivňuje kvalitu výuky a klima školy.
V jazykovém a komunikačním vzdělávání se uplatňuje především průběžné hodnocení výkonů žáka v průběhu
vyučovacích hodin, rovněž sebehodnocení žáků. Výstupní hodnocení je prováděno klasifikací dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, jež jsou zakotvena ve školním řádu. Důraz je kladen rovněž na aktivní přístup
žáků ke zpracovávání samostatných úkolů, projektů a na grafické projevy.
Pojetí výuky
Těžištěm výuky předmětu je rozvoj vyjadřovacích dovedností a schopností, nácvik dovednosti přijímat text,
včetně jeho porozumění a interpretace, a to i text odborný. Jazykové a slohové učivo navazuje na vědomosti a
dovednosti žáků ze ZŠ a rozvíjí je vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření žáků.
V estetickém vzdělávání hlavní části výuky tvoří četba a interpretace uměleckých textů, které jsou doplněny
souvislostmi z literární historie a teorie literatury. Literární texty mohou zároveň sloužit ke komplexním jazykovým rozborům či komunikačním situacím a esteticky tvořivým aktivitám.
Metodika výuky
Ve výuce je vhodné využívat tradičních i nových metodických postupů - rozbor nedostatků ve vyjadřování (žáků
i veřejnosti), skupinovou práci, individuální úkoly - referáty, situační komunikační hry a soutěže, slohové práce
– kratší, nácvikové a finální – školní i domácí, testy, diktáty, doplňovací cvičení, recitaci uměleckého textu,
diskuzi o uměleckém díle, práci s tiskem, návštěvy kulturních institucí, návštěvy kulturních představení, rozhovor (dialog, monolog), dramatizaci textu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
V předmětu Český jazyk a literatura jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Průřezová témata realizovaná v předmětu:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a svět práce
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 66 (2)

- 154 -

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Úvod do předmětu
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 rozlišovat spisovný jazyk,
hovorový jazyk, dialekty a
stylově příznakové jevy
 orientovat se v soustavě jazyků
 umět zařadit ČJ mezi
ostatní jazyky
 v jazykovém projevu volit
prostředky adekvátní komunikační situaci
 řídit se zásadami správné
výslovnosti
 uplatňovat znalosti českého
pravopisu v písemném projevu
 poznat slovní druhy, znát
jejich funkci ve větě
 odhalovat a opravovat jazykové nedostatky a chyby
 poznat funkční styly, objektivní a subjektivní činitele
 umět vyjádřit neutrální, pozitivní i negativní postoje
 klást otázky a správně formulovat odpovědi
 vhodně prezentovat a obhajovat svá stanoviska
 vyjadřovat se věcně, jasně a
srozumitelně
 přednést krátký projev (přípitek, blahopřání, referát...)
 poznat
charakteristické
znaky prostě sdělovacího
stylu
 poznat umělecký styl
 napsat vypravování
 používat základní pravidla
úpravy písemných projevů
 dodržovat normy jednotlivých písemných projevů

1

Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Národní jazyk a jeho útvary
Postavení češtiny mezi ostatními jazyky
Jazyková kultura
Fonetika – zvukové prostředky a ortoepické
normy
Pravopis – hlavní principy českého pravopisu,
ortografické normy
Morfologie, slovní druhy

12

Komunikační a slohová výchova
Úvod do stylistiky, slohotvorní činitelé
Komunikační a situační strategie
Mluvní projevy – monolog, dialog
Řečnický styl, řečnické projevy
Prostě sdělovací styl , vypravování
Umělecký styl
Grafická a formální úprava písemných projevů

12
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 zjistit potřebné informace
z dostupných zdrojů
 rozpoznat zdroje informací
 mít přehled o knihovnách,
orientovat se v knihovně
 zvládnout studijní čtení
 používat klíčová slova při
vyhledávání informačních
pramenů
 mít přehled o různých příručkách
 pracovat se základními jazykovými příručkami
 mít přehled o denním tisku
a orientovat se v tisku dle
svých zájmů
 samostatně zpracovávat informace
 rozumět obsahu textu
 pořizovat z textu výpisky
 sestavit osnovu textu
 dokázat převyprávět osnovu textu
 vystihnout podstatu uměleckého díla
 vyjádřit rozdíly mezi jednotlivými druhy umění, jak
se vzájemně ovlivňují
 objasnit úlohu literárního
díla v kontextu dalších druhů umění
 rozčlenit jednotlivé druhy a
žánry literárních děl
 objasnit rozdíl mezi naučnou literaturou a beletrií
 rozlišit literární díla podle
základních druhů a žánrů
 objasnit podstatu ústní lidové slovesnosti
 vymezit místo ústní lidové
slovesnosti v jednotlivých
etapách literárního vývoje
 interpretovat různé druhy
ústní lidové slovesnosti a
zamýšlet se nad nimi
 vymezit pojem mytologie
 poznat základní mytologické příběhy vybraných kultur (Řecko, Řím)
 poznat základní literární
památky světového dědictví
 poznat základní literární
památky evropského kulturního okruhu
 popsat a vyložit historické
a společenské souvislosti

Práce s textem a získávání informací
Informatická výchova
Knihovny a jejich služby
Techniky a druhy čtení, orientace v textu
Příručky pro školu a veřejnost
Druhy a žánry textu
Získávání a zpracování informací z textu
Zpětná reprodukce textu

Estetická výchova
Podstata umění
Literární teorie
Ústní lidová slovesnost, lidové umění a užitá
tvorba
Mytologie
Nejstarší památky světové literatury
Středověká literatura
Počátky českého písemnictví
Husitství
Humanismus a renesance
Baroko
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
Národní obrození

8

32

Informační a
komunikační
technologie

Občan v demokratické společnosti
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počátků našeho písemnictví
 poznat základní literární
památky naší literatury od
období staroslověnského po
dobu Karla IV.
 zařadit poznané do historického kontextu (návaznost na učivo ZŠ)
 specifikovat pojem husitství, zařadit ho do historického kontextu (návaznost
na učivo ZŠ)
 diskutovat nad morálními
aspekty života a díla Jana
Husa
 vymezit pojmy humanismus a renesance a začlenit
je do historických souvislostí
 poznat památky hmotné a
duchovní kultury humanismu a renesance
 specifikovat pojem baroko
 začlenit pojem baroko do
historických souvislostí zejména v českém prostředí
(doba pobělohorská)
 vyložit život a dílo J. A.
Komenského
 poznat hmotnou a duchovní
barokní kulturu světovou i
domácí
 specifikovat pojmy klasicismus, osvícenství a preromantismus
 zařadit je do historických
souvislostí
 objasnit podstatu a cíle
českého národního obrození v evropském kontextu
 zaujmout vlastní stanovisko
k tématu vlastenectví
 objasnit úlohu divadla a
tisku v době národního obrození
 poznat základní díla obrozenecké jazykovědy, historie a básnictví
 recitovat vybrané texty
 číst a interpretovat vybrané
texty a zamýšlet se nad nimi
 diskutovat na vybraná témata
Opakování učiva
 shrnout problematiku probraného učiva
 utřídit poznatky z jazyka i
literatury
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2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Průřezové
téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
Úvod do předmětu

 pracovat s PČP a dalšími
normativními příručkami
českého jazyka
 uplatňovat znalosti českého
pravopisu v písemném projevu
 používat adekvátní slovní
zásobu, včetně odborné
terminologie
 nahradit cizí slovo českým
ekvivalentem a naopak
 orientovat se ve výstavbě
textu
 odhalit a opravit jazykové
nedostatky a chyby
 poznat postavení a význam
slov ve větě
 vhodně se prezentovat a
obhajovat svá stanoviska
 vyjadřovat se věcně, jasně a
srozumitelně
 přednést krátký projev
 poznat
charakteristické
znaky publicistického stylu
 zpracovat publicistický text
(zpráva)
 poznat
charakteristické
znaky popisu
 napsat popis prostý, popis
pracovního postupu, charakteristiku

 rozumět obsahu textu (nářečnímu i odbornému)
 pořizovat z odborného textu výpisky
 samostatně zpracovávat informace
 zjišťovat
informace
z různých zdrojů
 mít přehled o informacích
ve svém oboru
 definovat pojem romantismus v kontextu s dobou
 poznat vybrané světové au-

1

Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Pravopis – hlavní principy českého pravopisu,
pravopisné normy
Slovní zásoba, tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby, terminologie
Morfologie, gramatické tvary a jejich sémantické funkce
Syntax – stavba a tvorba komunikátu, větné
členy

13

Komunikační a slohová výchova
Mluvní cvičení různého charakteru
Řečnické projevy
Publicistický styl – charakteristika; útvary
publicistického stylu
Odborný styl - charakteristika; útvary odborného stylu (popis – charakteristika, popis
prostý, odborný, umělecký)

13

Práce s textem a získávání informací
Práce s texty
Získávání informací – od deníků po internet

6

Estetická výchova
Romantismus světový
Romantismus český
Realismus světový

Občan v demokratické společnosti

32
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tory a jejich nejzávažnější
díla
poznat zvláštnosti českého
romantismu
(spojitost
s národním obrozením)
prezentovat život a dílo
Karla Hynka Máchy
číst a interpretovat dílo
Karla Hynka Máchy
definovat pojmy realismus
a naturalismus
zařadit realismus do příslušné historické etapy i
s přihlédnutím k českému
prostředí (bachovská éra)
vyložit a objasnit souvislosti života a díla B. Němcové
a K. H. Borovského
vyložit pojem májovci
v souvislosti s dobou
objasnit vybrané literární
pojmy (almanach apod.)
znát život a dílo J. Nerudy
a dalších autorů (jen informativně)
vysvětlit pojmy ruchovci a
lumírovci, zařadit je do historického kontextu
informovat o hlavních
představitelích ruchovců a
lumírovců a jejich dílech
specifikovat
venkovskou
prózu a drama
charakterizovat
postavy
dramatických děl
diskutovat nad motivy chování a jednání hrdinů venkovského dramatu
uvést přehled hlavních autorů a děl venkovské literatury
charakterizovat historickou
prózu 2. poloviny 19. století
informovat o hlavních
představitelích historické
prózy a dramatu
osvětlit pojmy prokletí básníci, literární moderna a
Česká moderna
informovat o hlavních
představitelích konce 19.
století a jejich dílech (výběrově)
uvést souvislosti mezi literaturou a dobou 1. světové
války
informovat o autorech světové i české literatury a jejich stěžejních dílech

Realismus český
Májovci
Ruchovci a lumírovci
Venkovská próza a drama
Historická literatura
Prokletí básníci, Česká moderna, anarchističtí
buřiči
První světová válka ve světové a české literatuře
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 osvětlit pojem legionářská
literatura
 číst a interpretovat vybraná
díla
 recitovat vybrané texty
 referovat o vlastním diváckém zážitku z divadelního
představení
Opakování učiva

1

 shrnout problematiku probraného učiva
 utřídit poznatky z jazyka i
literatury

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 64 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Průřezové
téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:

 pracovat s PČP a dalšími
normativními příručkami
českého jazyka
 uplatňovat znalosti českého
pravopisu v písemném projevu
 používat odbornou terminologii studovaného oboru
 odhalit a opravit jazykové
nedostatky a chyby
 používat
poznatků
z tvarosloví v písemném a
ústním projevu
 orientovat se ve výstavbě
textu
 použít adekvátních vět
v různých komunikačních
situacích
 vhodně se prezentovat a
obhajovat svá stanoviska
 vyjadřovat se věcně, správně, srozumitelně
 vyjadřovat se odborně ve
svém oboru
 vytvořit základní útvary
administrativního stylu
 použít slovní zásobu a
skladbu při úřední korespondenci
 poznat
charakteristické
znaky výkladu
 napsat výklad
 poznat odborný styl, pracovat s ním

Úvod do předmětu
Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Pravopis – hlavní principy českého pravopisu,
pravopisné normy
Slovní zásoba, terminologie k příslušnému
oboru vzdělávání
Morfologie, gramatické tvary a jejich sémantické funkce
Syntax – druhy vět z gramatického i komunikačního hlediska, všestranné jazykové rozbory

1
11

Komunikační a slohová výchova
Mluvní cvičení - praktická cvičení
Administrativní styl - charakteristika stylu;
úřední korespondence – grafická a formální
úprava jednotlivých písemností – životopis,
vyplňování tiskopisů
Odborný styl – výklad; charakteristika slohového útvaru

11

P - Vstup do
života
Člověk a svět
práce
Informační a
komunikační
technologie
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 rozumět obsahu textu

 pořizovat z odborného textu výpisky
 pracovat s úředními informacemi
 poradit si při zjišťování informací z různých pramenů
 samostatně zpracovávat informace
 vyložit jednotlivé proudy
meziválečné české literatury
 vystihnout zvláštnosti poezie, prózy a dramatu meziválečného období
 osvětlit uvedenou historickou etapu i se základními
údaji a letopočty
 vyložit život a dílo vybraných světových i českých
autorů
 zaujmout osobní stanovisko
k morálnímu aspektu doby
 vysvětlit pojmy exilová,
samizdatová a oficiální literatura
 seznámit se se základními
díly autorů jednotlivých
proudů, i s jejich životními
osudy
 charakterizovat díla současných českých autorů
(výběr)
 referovat o svých oblíbených současných autorech
 specifikovat pojem regionální literatura
 charakterizovat vybrané regionální autory
 srovnat jazykovou a sémantickou stránku vybraných
textů
 číst a interpretovat vybraná
díla
 orientovat se v nabídce kulturních institucí
 charakterizovat dané společenské situace a pohybovat
se v nich
 zaujmout stanovisko ke
kulturním hodnotám

Práce s textem a získávání informací
Práce s texty (odbornými, úředními)
Získávání informací

Estetická výchova
Meziválečná česká literatura
Druhá světová válka ve světové a české literatuře
Poválečný vývoj do roku 1968
Literatura v letech 1968 – 1989
Současná literatura
Regionální literatura
Kultura – kulturní instituce, kultura národností
u nás, společenská kultura, kultura bydlení a
odívání, estetické a funkční normy při tvorbě
a výrobě předmětů používaných v běžném
životě, ochrana a využívání kulturních hodnot,
funkce reklamy, její vliv na životní styl

Opakování učiva
 shrnout problematiku probraného učiva
 utřídit poznatky z jazyka i
literatury
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Anglický jazyk
Celková hodinová dotace: 2 - 2 - 2
Platí od: 1. 9. 2011
Ukončení platnosti: 30. 6. 2015
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku anglického jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku učili na základní
škole a u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navazuje na vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili na základní škole. Výuka bude realizována zpočátku jako opakování učiva ze základní
školy, aby bylo docíleno utvrzení probrané látky a homogenizace úrovně znalostí jednotlivých žáků ve třídě,
protože v jejich vstupní úrovni znalostí předpokládáme nesourodost (obecně předpokládáme znalosti v širším
pásmu úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v anglickém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
 jazykové prostředky
 běžná konverzační témata
 odborná konverzační témata
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude respektovat ustanovení o Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu. Výkony
budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování
konečné známky bude zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám využívaných při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa,
speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování ze znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk je součástí všeobecného vzdělávání.
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na anglicky mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
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Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 použít vhodný pozdrav
 navázat rozhovor s cizí osobou
 představit sebe či druhou osobu a rozlišit jméno a příjmení
 dotázat se druhé osoby na jméno a příjmení, datum narození
a znamení zvěrokruhu
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 zapsat a reprodukovat jednoduchý popis bytu či domu, ve
kterém bydlí, a zařízení svého
pokoje
 používat slovní zásobu související s bydlením
 používat slovní zásobu označující členy nejužší rodiny a poskytnout o nich základní informace a vystihnout vzájemné
vztahy členů rodiny
 reprodukovat jednoduchý popis osoby (jméno, věk, vzhled),
zájmy, povolání
 pohovořit o svých koníčcích, o
svém oblíbeném filmu a hudbě
 dotázat se na koníčky a způsoby trávení volného času druhé
osoby
 vyjmenovat běžné způsoby
trávení volného času, zejména
sporty
 používat slovní zásobu vyjadřující vztah k jeho koníčkům
 popsat svůj běžný denní program
 vyjmenovat denní jídla, obvyk-

Učivo

Počet
hodin

Běžné konverzační téma
Pozdravy při setkání a loučení Představování
Znamení zvěrokruhu
Bydlení
Rodina
Jídlo a nápoje
Zdravé stravovací návyky
Britská jídla
Koníčky, dovednosti, volný čas, denní
rutina
Školní předměty, škola ve Velké Británii a v USA
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Projekty
Poznámky
Informační a komunikační technologie
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Člověk a svět práce
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lé časy, v nichž se podávají
 pojmenovat školní předměty a
sporty, rozpoznat rozdíly mezi
anglicky mluvícími zeměmi a
Českou republikou
 používat slovní zásobu označující školní předměty a popsat
stručně jejich náplň
 zapsat a reprodukovat informace týkající se rozvrhu hodin
 pohovořit o své škole
 používat slovní zásobu označující potraviny, nápoje, jídla
v restauraci
 reprodukovat jednoduchý popis svého oblíbeného jídla
 pohovořit o svých stravovacích návycích
 umět
si
objednat
jídlo
v restauraci

 hláskovat své jméno a psaná
slova a vyslovovat co nejblíže
přirozené výslovnosti
 při práci se slovníkem zohledňovat rozdíly v české a anglické abecedě
 zapsat krátká, pomalu a zřetelně hláskovaná sdělení
 vytvořit množné číslo podstatných jmen s ohledem na výslovnost a správně aplikovat
pravidla změny pravopisu koncovek
 nahradit podstatné jméno odpovídajícím osobním zájmenem
 ovládat a správně používat tvary slovesa to be v přítomném
čase, v jednotném i množném
čísle
 správě použít zájmena this/that
 vhodně přiřadit neurčité členy
ve známých spojeních a aplikovat základní pravidla i
v nových spojeních
 při tvorbě věty respektovat
pravidla pevného slovosledu
anglické věty
 vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období a použít je
s odpovídající předložkou
 napsat a správně přečíst datum

Jazykové dovednosti
Anglická abeceda
Základní pravidla výslovnosti
Množné číslo podstatných jmen
Osobní zájmena
Sloveso to be
Ukazovací zájmena this/that
Užití neurčitého členu
Slovosled v anglické větě
Jména měsíců a ročních období
Číslovky 1-100, řadové číslovky, datum,
letopočet
Dny v týdnu a související předložky
Barvy, země, národnosti
Sloveso have got
Přehled zájmen
Přítomný čas významových sloves
Zápor a otázka pomocí do/does
Množné číslo ukazovacích zájmen this a
that
Přivlastňovací pád podstatných jmen
Použití gerundia po slovesech označující vztah k něčemu
Přítomný čas slovesa to have
Vazba there is/there are
Příslovce frekvence a jejich postavení
ve větě
Vyjádření času
Přítomný průběhový čas ve všech větných funkcích: kladná, záporná věta a
otázka, rozlišení použití přítomného
prostého a průběhového času
Časová určení užívaná v přítomných

29

Informační a komunikační technologie
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s použitím řadových číslovek
 přečíst letopočet a použít jej se
správnou předložkou
 určit barvu předmětu
 ovládat a správě používat názvy zemí a národnosti
 ovládat a správně používat tvary
slovesa
have
got
v přítomném čase, v jednotném
i množném čísle, v kladné a
záporné větě i otázce
 ovládat tabulku zájmen –
osobní podmětná, předmětná,
přivlastňovací zájmena
 používat tvary významových
sloves v přítomném čase, ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle
 používat pomocné sloveso
do/does a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 používat zájmena these/those
 vytvořit přivlastňovací pád
podstatných a vlastních jmen
v jednotném i množném čísle
 rozlišovat slovesa označující
vztah k něčemu a používat po
nich gerundium
 používat k popisu místa vazbu
there is/there are a potřebné
předložky
 chápat rozdíly mezi jednotlivými frekvenčními příslovci a
správně je použít ve větě
 přečíst a správně vyjádřit časové údaje
 používat výrazy to, past, quarter, half a předložku at ve spojení s časovými údaji
 používat
slovesné
fráze
v přítomném průběhovém čase
ve všech osobách, jednotném i
množném čísle
 používat pomocné sloveso to
be v přítomném průběhovém
čase a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 rozlišovat přítomný čas prostý
 a průběhový v typických situa
 cích
 pro použití těchto časů ovládat
časová určení
 používat u substantiv vhodné
obraty pro vyjádření počitatelnosti a nepočitatelnosti
 představit pracoviště odborného výcviku

časech
Počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen, How much?/How many?,
použití some, any, no, a lot of, too
much/ many, a little, a few, not enough

Odborné konverzační téma
Vybavení pracoviště odborného výcviku
8
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Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 hovořit o svých schopnostech a
dovednostech
 dotázat se na schopnosti a dovednosti druhé osoby
 používat slovní zásobu vyjadřující žádost, nabídku či návrh
 vytvořit návrhy a akceptovat či
zamítnout návrhy jiné osoby
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 zapsat a reprodukovat základní
informace o svém narození
 dotázat se na základní údaje o
narození druhé osoby
 používat slovní zásobu související s aktivitami, které proběhly v minulosti
 dotázat se na víkendové aktivity druhé osoby
 popsat činnosti o prázdninách,
místa pro ubytování, způsoby
dopravy
 hovořit o zážitcích z prázdnin a
popsat denní program o prázdninách
 používat slovní zásobu související s cestováním
 vést rozhovor při koupi jízdenky
 popsat příjezdy o odjezdy dopravních prostředků
 zapsat a reprodukovat jednoduché částky v britských librách
 vyjmenovat způsoby trávení
volného času o víkendu a popsat svůj minulý víkend
 vyjmenovat výhody a nevýhody jednotlivých dopravních
prostředků
 popsat nejznámější nákupní
centra a ulice ve VB a ČR
 dotázat se na cestu
 používat slovní zásobu související s jednotlivými druhy obchodů
 popsat cestu podle mapy

Učivo
Běžné konverzační téma
Schopnosti a dovednosti, žádosti, nabídky, návrhy
Minulost
Místo a datum narození
Program minulého víkendu
Prázdniny, cestování
Cestování vlakem
Britské peníze
Rozhovor o víkendu mimo domov
Dopravní prostředky v ČR
Nakupování ve Velké Británii a v České
republice
Orientace ve městě pomocí mapy, obchody

Počet
hodin

29

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Občan
v demokratické
společnosti
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště
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 ovládat a používat tvary slovesa can v kladné i záporné větě
a otázce
 chápat význam slovesa can,
používat tvary sloves, jež po
něm následují, rozpoznat situace, kdy se používá
 používat slovesnou frázi would
like v otázkách i odpovědích
 ovládat a reprodukovat slovesné fráze sloužící k vyjádření
nabídky
 používat předložky at, in ve
spojení s místními údaji
 používat tvary slovesa to be
v minulém čase prostém, ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle a chápat pravidla tvoření záporných i kladných vět a otázek
 přečíst a správně zařadit do věty, s ohledem na pravidla anglického slovosledu, časová
určení týkající se minulosti
 tvořit otázky pomocí sloves
can, could, may, na tyto otázky
kladně i záporně odpovědět a
chápat rozdíly v použití těchto
sloves
 rozlišovat správné použití sloves lend a borrow
 ovládat minulý čas, vyjádřit
ukončený
děj
a
stav
v minulosti
 vytvořit minulé tvary sloves
pravidelných i nepravidelných
 používat pomocné sloveso did
a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 používat přítomný čas prostý
pro vyjádření budoucnosti
 vytvořit otázku v minulém čase prostém dvěma způsoby a
chápat, jaké jsou mezi nimi
rozdíly
 po tázacích výrazech who,
what, where atd. používat
v otázce pomocné sloveso did
+ podmět a infinitiv slovesa
bez to
 v případech, že jsou tázací výrazy wh- podmětem, vypustit
pomocné sloveso
 používat neurčitá zájmena
 používat v kladných oznamovacích větách zájmeno some zájmena typu no- používat se

Jazykové dovednosti
Vyjádření I’d like/want, What/How
about…?,Let’s…/Shall we…, Použití
modálního slovesa can pro vyjádření
dovedností a schopností
Sloveso to be v minulém čase prostém
Předložky místa at/in
Použití modálních sloves can, could,
may pro vyjádření svolení a žádosti
Minulý čas prostý
Vyjádření budoucnosti přítomným časem prostým
Otázka na předmět a otázka na podmět
v minulém čase
Neurčitá zájmena
Časové spojky
Zájmeno whose
Ukazovací zájmena
Samostatná přivlastňovací zájmena
Rozkazovací způsob
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slovesy, které nesmí být
v záporném tvaru
zapojit příslovce času tak, aby
byl sled dějů v příběhu logický
při dotazování na vlastnictví
používat zájmeno whose
podle vzdálenosti určitého
předmětu správně přiřadit ukazovací zájmena this, that, these, those
nahradit přivlastňovací zájmeno a podstatné jméno samostatným přivlastňovacím zájmenem
ovládat rozkazovací způsob,
dávat příkazy či vysvětlit cestu

 popsat činnost na pracovišti
odborného výcviku
 zhodnotit a popsat výsledky
práce

Odborné jazykové téma
Činnost na pracovišti odborného výcviku

8

Člověk a svět práce

29

Občan
v demokratické
společnosti
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 hovořit o stylech oblékání
 vyjmenovat druhy oblečení a
při jejich popisu používat přídavná jména týkající se barvy,
tvaru, materiálu, stylu, druhu
 popsat typické oblečení pro
jednotlivá roční období
 používat slovní zásobu ve
vztahu k módě
 souvisle popsat svůj den strávený na nákupech ve městě
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 hovořit o svých zážitcích
z dovolené a z cest
 dotázat se na cestu či jiné základní informace v cizí zemi či
městě
 použít slovní zásobu týkající se
různých míst ve městě či v
zemi
 rezervovat hotelový pokoj či
koupit letenku, autobusový lístek
 použít slovní zásobu označujicí
roční období, klimatické podmínky a meteorologickou situaci
 dotázat se jiné osoby na počasí
 vést krátký zdvořilostní rozhovor o počasí
 hovořit o oblíbené slavné oso-

Běžné konverzační téma
Města
Oblečení, móda
Příběhy z cest a z dovolené
Počasí
Slavní lidé a sláva
Nepříjemné životní situace
Zařízení bytu, nábytek
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bě
 použít slovní zásobu vyjadřující kladné a záporné stránky života slavných
 hovořit o svých nepříjemných
zážitcích
 poskytnout radu jiné osobě,
která se ocitla v nepříjemné situaci
 použít slovní zásobu týkající se
problémových situací
 používat slovní zásobu související s vnitřním zařízením
domu či bytu
 použít adekvátní slovní zásobu
pro
jednotlivé
místnosti
v domě
 popsat svůj dům, byt
 dotázat se jiného člověka na
jeho bydlení
 ovládat pravidla pro tvoření
druhého a třetího stupně přídavných jmen
 rozlišovat pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných
jmen good a bad
 správně vyslovit druhý a třetí
stupeň přídavných jmen
 vytvořit slovesné fráze “be
going to” při vyjádření budoucího času
 použít pomocné sloveso “to
be” při vyjádření budoucnosti
a rozumět jeho funkci
 vytvořit otázku a zápor
s pomocným slovesem “to be”
 rozpoznat situaci, kdy je třeba
použít vazbu “be going to” a
kdy přítomný průběhový čas
 ovládat časová spojení týkající
se budoucnosti a použít přítomný prostý čas po spojeních
“when”/”before”/”after”
 použít
slovesné
fráze
v předpřítomném prostém čase
 použít pomocné sloveso “have” v předpřítomném prostém
čase a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem have
 zařadit do věty “never”,
“ever”, “recently” s ohledem
na pravidla anglického pravopisu
 rozlišit situace, kdy použít
předpřítomný a kdy minulý
prostý čas
 ovládat a reprodukovat krátké
věty s použitím “so”, “neither”

Jazykové dovednosti
2. stupeň přídavných jmen
3. stupeň přídavných jmen
Budoucnost “be going to” a přítomný
průběhový čas při vyjádření plánované
budoucnosti
Časová spojení “when/before/after”
Budoucnost “be going to” při vyjádření
předpovědi
Otázka “What……like?”
Příslovce vyjadřující intenzitu
Předpřítomný prostý čas ve větách
s “ever”, “never”, “recently”
Použití minulého participia “been”,
“gone”
Přitakání “so”, “neither”
Předpřítomný prostý čas ve větách
s “just”, “already”, “yet”
Použití “Shall I”/”Shall we”/”I will”
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v přitakání
 rozumět rozdílu v použití příslovcí “just”, “already”, “yet”
 zařadit tato příslovce správně
do věty s ohledem na anglický
slovosled
 vytvořit otázky pomocí modálního slovesa “shall”
 správně použít otázky “Shall
I”/”Shall we…?” pro vytvoření
nabídky, návrhu
 použít modální sloveso “will”
v kladných větách pro vytvoření návrhu
 rozpoznat rozdíl mezi použitím
slovesa “will!”pro návrh nebo
náhlé rozhodnutí
 popsat možnosti uplatnění ve
zvoleném oboru
 požádat písemně o místo

Odborné konverzační téma
Perspektivy studovaného oboru

6

Člověk a svět práce

Změna učebního plánu Anglický jazyk I.
Optimalizace výuky podle pozměňujících návrhů členů předmětové komise.
Anglický jazyk I.
Celková hodinová dotace: 2 - 2 - 2
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku anglického jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku učili na základní
škole a u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navazuje na vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili na základní škole. Výuka bude realizována zpočátku jako opakování učiva ze základní
školy, aby bylo docíleno utvrzení probrané látky a homogenizace úrovně znalostí jednotlivých žáků ve třídě,
protože v jejich vstupní úrovni znalostí předpokládáme nesourodost (obecně předpokládáme znalosti v širším
pásmu úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v anglickém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
 jazykové prostředky
 běžná konverzační témata
 odborná konverzační témata
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude respektovat ustanovení o Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu. Výkony
budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování
konečné známky bude zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost použí-
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vat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám využívaných při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa,
speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování ze znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk je součástí všeobecného vzdělávání.
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na anglicky mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin
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Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 pozdravit, navázat rozhovor,
představit se
 dotázat se druhé osoby na jméno a příjmení, datum narození
 jednoduše popsat byt či dům,
ve kterém bydlí a zařízení svého pokoje
 používat slovní zásobu související s bydlením
 používat slovní zásobu označující členy rodiny, poskytnout o
nich informace a vystihnout jejich vzájemné vztahy
 popsat osobu
 pohovořit o svých koníčcích
 popsat svůj denní program
 vyjmenovat způsoby trávení
volného času
 používat slovní zásobu vyjadřující vztah ke koníčkům
 používat slovní zásobu označující školní předměty a být
schopen popsat stručně jejich
náplň
 hovořit o své škole
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 hláskovat své jméno a psaná
slova a vyslovovat co nejblíže
přirozené výslovnosti
 při práci se slovníkem zohledňovat rozdíly v české a anglické abecedě
 zapsat hláskovaná sdělení
 vytvořit množné číslo podstatných jmen
 nahradit
podstatné
jméno
osobním zájmenem
 používat tvary slovesa to be
v přítomném čase
 používat zájmena this/that
 používat členy
 při tvorbě věty respektovat
pravidla slovosledu
 vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období a použít je
s odpovídající předložkou
 ovládat data a letopočty
 určit barvu předmětu
 používat názvy zemí a národnosti
 ovládat a správně používat tvary slovesa have got
 ovládat osobní podmětná,
předmětná, přivlastňovací zájmena

Běžné konverzační téma
Pozdravy při setkání a loučení Představování
Znamení zvěrokruhu
Bydlení
Rodina
Koníčky, dovednosti, volný čas, denní
rutina
Školní předměty, škola v UK a USA

Jazykové dovednosti
Anglická abeceda
Základní pravidla výslovnosti
Množné číslo podstatných jmen
Osobní zájmena
Sloveso to be
Ukazovací zájmena this/that
Užití neurčitého členu
Slovosled v anglické větě
Jména měsíců a ročních období
Číslovky, datum, letopočet
Dny v týdnu a související předložky
Barvy, země, národnosti
Sloveso have got
Přehled zájmen
Přítomný čas významových sloves
Zápor a otázka pomocí do/does
Množné číslo ukazovacích zájmen this a
that
Přivlastňovací pád podstatných jmen
Použití gerundia po slovesech označující vztah k něčemu
Přítomný čas slovesa to have
Příslovce frekvence a jejich postavení
ve větě
Vyjádření času
Přítomný průběhový čas ve všech větných funkcích: kladná, záporná věta a
otázka, rozlišení použití přítomného
prostého a průběhového času

29

Informační a komunikační technologie
Občan
v demokratické
společnosti
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce

29

Informační a komunikační technologie
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používat přídavná jména
používat zájmena these/those
vytvořit přivlastňovací pád
rozlišovat slovesa označující
vztah k něčemu a používat po
nich gerundium
chápat rozdíly mezi jednotlivými frekvenčními příslovci a
správně určit jejich postavení
ve větě
vyjádřit časové údaje
ovládat a správně používat
slovesné fráze v přítomném
průběhovém čase a to ve všech
osobách, jednotném i množném čísle
rozlišovat a používat přítomný
čas prostý nebo průběhový
používat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

 představit pracoviště odborného výcviku

Časová určení užívaná v přítomných
časech
Počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména

Odborné konverzační téma
Vybavení pracoviště odborného výcviku

8

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vyjmenovat denní jídla, obvyklé časy, v nichž se podávají
 používat slovní zásobu označující potraviny
 reprodukovat jednoduchý popis svého oblíbeného jídla
 mluvit o stravovacích návycích
 objednat jídlo v restauraci
 hovořit o schopnostech a dovednostech
 vyjádřit žádost, nabídku, návrh
 dát informace o svém narození
 dotázat se na údaje o narození
druhé osoby
 používat slovní zásobu související s aktivitami, které proběhly v minulosti
 dotázat se na víkendové aktivity
 popsat činnosti o prázdninách,
místa pro ubytování, způsoby
dopravy
 hovořit o zážitcích z prázdnin
 používat slovní zásobu související s cestováním
 koupit jízdenky
 popsat dopravní prostředky

Učivo

Počet
hodin

Běžné konverzační téma
Jídlo a nápoje
Schopnosti a dovednosti, žádosti, nabídky, návrhy
Minulost
Místo a datum narození
Program minulého víkendu
Prázdniny, cestování
Cestování vlakem
Orientace ve městě pomocí mapy, obchody
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Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Občan
v demokratické
společnosti
Člověk a životní
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Projekt: Místo bydliště
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 zapsat a reprodukovat částky
v britských librách
 vyjmenovat způsoby trávení
volného času
 popsat nejznámější nákupní
centra a ulice ve VB a ČR
 dotázat se na cestu
 používat slovní zásobu související s jednotlivými druhy obchodů
 popsat cestu podle mapy
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 ovládat a používat tvary slovesa can v kladné i záporné větě
a otázce
 chápat význam slovesa can,
používat tvary sloves, jež po
něm následují, rozpoznat situace, kdy se používá
 používat slovesnou frázi would
like v otázkách i odpovědích
 ovládat a reprodukovat slovesné fráze sloužící k vyjádření
nabídky
 používat předložky at, in ve
spojení s místními údaji
 používat tvary slovesa to be
v minulém čase prostém, ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle a chápat pravidla tvoření záporných i kladných vět a otázek
 přečíst a správně zařadit do věty, s ohledem na pravidla anglického slovosledu, časová
určení týkající se minulosti
 tvořit otázky pomocí sloves
can, could, may, na tyto otázky
kladně i záporně odpovědět a
chápat rozdíly v použití těchto
sloves
 rozlišovat správné použití sloves lend a borrow
 ovládat minulý čas, vyjádřit
ukončený
děj
a
stav
v minulosti
 vytvořit minulé tvary sloves
pravidelných i nepravidelných
 používat přítomný čas prostý
pro vyjádření budoucnosti
 vytvořit otázku v minulém čase prostém dvěma způsoby a
chápat, jaké jsou mezi nimi
rozdíly
 používat neurčitá zájmena
 používat časové spojky

Jazykové dovednosti
Vyjádření I’d like/want, What/How
about…?,Let’s…/Shall we…, Použití
modálního slovesa can pro vyjádření
dovedností a schopností
Sloveso to be v minulém čase prostém
Předložky místa at/in
Použití modálních sloves can, could,
may pro vyjádření svolení a žádosti
Minulý čas prostý
Vyjádření budoucnosti přítomným časem prostým
Neurčitá zájmena
Časové spojky

29

Informační a komunikační technologie
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 popsat činnost na pracovišti
odborného výcviku
 zhodnotit a popsat výsledky
práce

Odborné jazykové téma
Činnost na pracovišti odborného výcviku

8

Člověk a svět práce

29

Občan
v demokratické
společnosti
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce

29

Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 pohovořit krátce a věcech, které studenti vlastní
 použít slovní zásobu označující
roční období, klimatické podmínky a počasí
 hovořit o oblíbené celebritě
 použít slovní zásobu vyjadřující kladné a záporné stránky života slavných
 pohovořit o svých plánech do
budoucnosti
 používat slovní zásobu ve
vztahu k oblékání a módě
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 ovládat pravidla pro tvoření
druhého a třetího stupně přídavných jmen
 rozlišovat pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných
jmen good a bad
 správně vyslovit druhý a třetí
stupeň přídavných jmen
 vytvořit slovesné fráze “be
going to” při vyjádření budoucího času
 použít pomocné sloveso “to
be” při vyjádření budoucnosti
a rozumět jeho funkci
 vytvořit otázku a zápor
s pomocným slovesem “to be”
 rozpoznat situaci, kdy je třeba
použít vazbu “be going to” a
kdy přítomný průběhový čas
 ovládat časová spojení týkající
se budoucnosti a použít přítomný prostý čas po spojeních
“when”/”before”/”after”
 použít
slovesné
fráze
v předpřítomném prostém čase
 použít pomocné sloveso “have” v předpřítomném prostém
čase a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem have
 zařadit do věty “never”,
“ever”, “recently” s ohledem

Běžné konverzační téma
Vyprávění o svých věcech, svém majetku
Počasí
Popis osobnosti
Plány do budoucnosti
Oblečení

Jazykové dovednosti
Přivlastňovací pád
2. stupeň přídavných jmen
3. stupeň přídavných jmen
Budoucnost “be going to” a přítomný
průběhový čas při vyjádření plánované
budoucnosti
Časová spojení “when/before/after”
Budoucnost “be going to” při vyjádření
předpovědi
Otázka “What……like?”
Příslovce vyjadřující intenzitu
Předpřítomný prostý čas ve větách
s “ever”, “never”, “recently”
Použití minulého participia “been”,
“gone”
Přitakání “so”, “neither”
Předpřítomný prostý čas ve větách
s “just”, “already”, “yet”
Použití “Shall I”/”Shall we”/”I will”
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na pravidla anglického pravopisu
rozlišit situace, kdy použít
předpřítomný a kdy minulý
prostý čas
ovládat a reprodukovat krátké
věty s použitím “so”, “neither”
v přitakání
rozumět rozdílu v použití příslovcí “just”, “already”, “yet”
zařadit tato příslovce správně
do věty s ohledem na anglický
slovosled
vytvořit otázky pomocí modálního slovesa “shall”
správně použít otázky “Shall
I”/”Shall we…?” pro vytvoření
nabídky, návrhu
použít modální sloveso “will”
v kladných větách pro vytvoření návrhu
rozpoznat rozdíl mezi použitím
slovesa “will!”pro návrh nebo
náhlé rozhodnutí

 popsat možnosti uplatnění ve
zvoleném oboru
 požádat písemně o místo

Odborné konverzační téma
Perspektivy studovaného oboru

6

Člověk a svět práce

Německý jazyk
Celková hodinová dotace: 2 - 2 - 2
Platí od: 1. 9. 2011
Ukončení platnosti: 31. 8. 2015
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku německého jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku učili na základní
škole a u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navážeme na vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili na základní škole. Výuka bude realizována zpočátku jako opakování učiva ze základní školy, aby bylo docíleno utvrzení probrané látky a homogenizace úrovně znalostí jednotlivých žáků ve třídě,
protože v jejich vstupní úrovni znalostí předpokládáme nesourodost (obecně předpokládáme znalosti v širším
pásmu úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v německém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
a) Jazykové prostředky
b) Běžná konverzační témata
c) Odborná konverzační témata
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude respektovat ustanovení o Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu. Výkony
budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování
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konečné známky bude zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a
ústní projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám, využívaným při mezinárodně uznaných jazykových
zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa, speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Německý jazyk je součástí všeobecného vzdělávání.
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na německy mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 používat slovesa ve správných
tvarech, aplikovat systém časování na různá slovesa
 vytvářet doplňující otázky a
odpovídat na ně

Jazykové dovednosti
Základní pravidla výslovnosti v
německém jazyce
Časování slabých sloves
v přítomném čase
Doplňující otázka
Vykání
Slovesa haben a sein v přítomném
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Projekty
Poznámky
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 zdvořile komunikovat se svým
protějškem
 použít slovesa haben, sein
 rozlišit sémantický a morfologický význam určitého, neurčitého a nulového členu, používat členy aktivně v hovoru
 aplikovat přídavná jména
v kongruenci s přísudkem, respektovat rozdíly s ČJ
 bezchybně sestavit oznamovací větu
 odlišit oznamovací a tázací větu
 vytvořit zdvořilý rozkaz
 tvořit otázky se zájmeny wer a
was, odpovědět na ně
 vyskloňovat podstatné jméno a
rozeznat pád; chápat rozdíly s
češtinou
 napočítat do 20 a vhodně číslovky uplatňovat; rozumět jim
v hovoru
 podat a přijmout informace o
ceně
 převést slovesa s pravidelnými
tvary v přít. čase do imperativu; reagovat na pokyny
 odpovědět záporně na otázku a
rozlišovat významy záporek
nein, nicht a kein
 rozumět významu přivlastňovacích zájmen, vyskloňovat
je
 dosadit v němčině tvary, které
nahrazují české zájmeno svůj
 ovládat tvary osobních zájmen
v 1., 3. a 4. pádě
 časovat sloveso können a tvořit větný rámec
 časovat
sloveso
mögen
v konjunktivu préterita a tvořit
větný rámec
 zvládnout základní předložky
s dativem, správně je spojit
s podstatným jménem
 odvodit od názvu města přídavné jméno a použít ho
v konverzaci
 rozlišit u těchto předložek užití
3. a 4. pádu, užít je
v obvyklých konverzačních situacích
 vyčasovat slovesa s nepravidelnými tvary v přítomném
čase
 pochopit specifický význam
obratu es gibt, aktivně ho používat v komunikaci
 zjistit, kolik je hodin, tvořit ča-

čase
Člen
Přídavné jméno v přísudku
Slovosled v oznamovací větě
Zjišťovací otázka
Rozkazovací věta
Wer, was
Podstatná jména v JČ
Číslovky 1-20
Cena
Rozkazovací způsob
Zápor
Přivlastňovací zájmena
Vyjádření „svůj“
Osobní zájmena
Sloveso „können“
Tvar „ich möchte“
Předložky s dativem
Přídavná jména s koncovkou –er
Předložky se 3. a 4. pádem
Silná slovesa v přítomném čase
Vazba „es gibt“
Časové údaje
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sové údaje, rozlišit význam
slov Stunde a Uhr
 vyjádřit, co kdo dělá
 charakterizovat členy rodiny,
vyjmenovat je, rozlišovat příbuzenské vztahy
 říci, co kdy bude dělat
 popsat odeslání dopisu, balíku
 požádat o jídelní lístek, vybrat
jídlo a nápoj, objednat, doporučit hostům vhodné jídlo, zaplatit, poděkovat
 říci, co bude dělat večer
 rozdělit záliby dle kategorií,
popsat své záliby, říci, co ho
nebaví
 znát naše a německá národní
jídla
 popsat lokalitu, popsat dům,
byt a jednotlivé pokoje
 objednat pokoj, popsat hotel,
hrát úlohu recepčního
 popsat části dne, rozlišit činnosti ve všední den a o víkendu
 napsat jednoduchý dopis příteli, použít vhodné oslovení, rozloučení
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 v základních situacích použít
slovní zásobu týkající se zařízení a základního vybavení
odborných učeben

Běžná konverzační témata
Činnosti
Rodina
Denní plán
Pošta
Návštěva restaurace
Plán na večer
Koníčky, zájmy
Národní jídla
Bydlení
V hotelu
Denní program
Dopis

Odborné konverzační téma
Základní vybavení odborného
výcviku

28

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce

10

Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Informační a komunikační technologie
Projekt: Mé budoucí
pracovní prostředí

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 dosadit za předložky podstatné
jméno
 vyjádřit větu se všeobecným
podmětem man; uvědomovat
si její význam
 rozeznat předložku se 4. pádem; spojit ji s podstatným
jménem
 časovat způsobová slovesa a
použít je ve větném rámci; rozlišovat významy sollen/haben

Jazykové dovednosti
„Man“
Předložky s akuzativem
Způsobová slovesa a sloveso „wissen“
Podstatná jména v plurálu
Přivlastňovací zájmena v plurálu
Souvětí souřadné
Slovesné předpony
Číslovky 20-1000
Imperativ slovesa „sein“
Množné číslo podstatných jmen
Podstatná jména v údajích míry,
množství a hmotnosti
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Projekty
Poznámky
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a können/kennen
 uvědomovat si hlavní principy
odvozování množného čísla,
skloňovat podstatná jména
v množném čísle
 skloňovat podstatná jména
v množném čísle ve spojení s
přivlastňovacími zájmeny
 používat souřadná souvětí po
spojkách s přímým a s nepřímým slovosledem
 využít poznatky o odlučitelných a neodlučitelných předponách
 zvládat
vyjádření
počtu
s číslovkami do 1000
 použít
sloveso
sein
v imperativu
 ovládat principy plurálu
 používat výrazy množství, míry, hmotnosti
 zeptat se na cestu, popsat cestu, použít navigaci, číst v mapě
 říci, co je a co není zdravé, popsat zdravé a nezdravé pokrmy, zamyslet se nad životním
stylem
 hrát roli zákazníka, prodavačky, požádat o zboží, doporučit
zboží, popsat obchod, supermarket,
komunikovat
s náročným zákazníkem
 rozlišit jednotlivé chody, popsat prostřený stůl, umět si objednat oběd v restauraci, doporučit jídlo, zaplatit, poděkovat
 popsat naše město, ukázat cestu, zvládnout orientaci ve městě, znát základní památky, doporučit je návštěvě z ciziny
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 vařit a péci podle receptu
 vyprávět recept

Běžná konverzační témata
Orientace ve městě
Zdraví
Nakupování
Oběd
Naše město

Odborné konverzační téma
Recepty

30

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Zdravý životní
styl, zdravá výživa

6

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Projekt: Obrázkový slovník výrazů z odborného
výcviku

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zvládnout skloňování adjektiv
bez členu
 ovládat adjektiva po etwas,
nichts, viel
 ovládat číslovky v časových
údajích, spojit časový údaj
s vhodnou předložkou
 zvládnout adjektiva po členu
neurčitém
 aplikovat zájmeno welcher a
rozeznat vhodnost jeho použití
 vyjádřit minulý čas slabých
sloves, jednoduše popsat činnost předešlého dne apod.
 vyjádřit v minulém čase sloveso sein
 zvládnout skloňování po členu
určitém
 rozeznat slabá substantiva,
umět je vyskloňovat
 používat zvratná zájmena, rozpoznat zvratné sloveso, uvědomit si rozdíly s češtinou
 rozlišit příslovce směru a pozice
 rozlišit rody u názvů měst a
zemí, ovládat názvy hlavních
evropských zemí, pojmenovat
jejich obyvatele a jazyk, použít
vhodnou předložku
 pojmenovat hlavní řeky, hory,
moře v ČR a v Evropě
 vytvořit budoucí čas, použít
přítomný a budoucí čas při vyjádření budoucnosti
 objednat si v restauraci
 popsat německá a rakouská
jídla, napsat recept
 popsat německá města, hory,
řeky, průmysl, zemědělství,
kulturu, vztahy mezi lidmi
z různých národů
 popsat méně obvyklá jídla
 popsat své příští prázdniny,
zamyslet se nad ideálním volnem
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 zvládnout slovní zásobu potřebnou pro obstarání a prezentaci potravinářských výrobků,
prezentovat recept, informovat
o jídlech a nápojích

Jazykové prostředky
Srovnávání
Skloňování přídavných jmen bez
členů
Přídavná jména po etwas nichts,
viel
Předložky v časových údajích
Adjektiva po členu neurčitém
Zájmeno welcher
Perfektum slabých sloves
Pretéritum slovesa sein
Adjektiva po určitém členu
Slabé skloňování substantiv
Zvratná slovesa
Dort, dorthin
Jména měst a zemí
Jména řek, hor, moří
Futurum

30

Informační a komunikační technologie

Běžná konverzační témata
Popis osoby
Objednávání v restauraci
Německá a rakouská kuchyně
Německo
Různé druhy jídel
Plány na prázdniny

30

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Projekt: Místo bydliště

4

Informační komunikační
technologie
Člověk a svět práce

Odborné konverzační téma
Jazykové vybavení v oboru
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Anglický jazyk II
Celková hodinová dotace: 0 - 2 - 1
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku anglického jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku neučili na základní škole a u kterých se nepředpokládá ani omezená vstupní úroveň znalostí. Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v anglickém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
 a) jazykové prostředky
 b) běžná konverzační témata
 c) odborná konverzační témata
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Výkony budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude
zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu
na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám využívaným při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa,
speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na anglicky mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
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Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 použít vhodný pozdrav
 navázat rozhovor s cizí osobou
 představit sebe či druhou osobu
a rozlišit jméno a příjmení
 dotázat se druhé osoby na jméno a příjmení, datum narození a
znamení zvěrokruhu
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 zapsat a reprodukovat popis bytu či domu, ve kterém bydlí, a
zařízení svého pokoje
 používat slovní zásobu související s bydlením
 používat slovní zásobu označující členy užší rodiny, poskytnout o nich základní informace
a vystihnout jejich vztahy
 reprodukovat jednoduchý popis
osoby (jméno, věk, vzhled), zájmy, povolání
 hovořit o svých koníčcích, o
svém oblíbeném filmu a hudbě
 dotázat se na koníčky a způsoby
trávení volného času druhé osoby
 jmenovat běžné způsoby trávení
volného času, zejména sporty
 používat slovní zásobu vyjadřující vztah k jeho koníčkům
 popsat běžný denní program
 vyjmenovat denní jídla a obvyklé časy, v nichž se podávají
 používat slovní zásobu označující nápoje a jídla v restauraci
 popsat své oblíbené jídlo
 hovořit o svých stravovacích

Běžná konverzační témata
Pozdravy při setkání a loučení
Představování
Znamení zvěrokruhu
Bydlení
Rodina
Koníčky, dovednosti, volný
čas, denní rutina
Jídlo a nápoje
Zdravé stravovací návyky
Britská jídla
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Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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návycích
 objednat jídlo v restauraci

 hláskovat své jméno a psaná
slova a vyslovovat co nejblíže
přirozené výslovnosti
 při práci se slovníkem zohledňovat rozdíly v české a anglické
abecedě
 zapsat krátká, zřetelně hláskovaná sdělení
 vytvořit množné číslo podstatných jmen s ohledem na výslovnost a aplikovat pravidla
změny pravopisu koncovek
 nahradit podstatné jméno odpovídajícím osobním zájmenem
 ovládat a správně používat tvary slovesa to be v přítomném
čase, v jednotném i množném
čísle
 používat zájmena this/that
 přiřadit neurčité členy ve známých spojeních a aplikovat základní pravidla i v nových spojeních
 při tvorbě věty respektovat pevný slovosled anglické věty
 vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období a použít je
se správnou předložkou
 napsat a správně přečíst datum
s použitím řadových číslovek
 přečíst letopočet a použít jej se
správnou předložkou
 určit barvu předmětu
 ovládat a správě používat názvy
zemí a národnosti
 správně používat tvary slovesa
have got v přítomném čase,
v jednotném i množném čísle,
v kladné a záporné větě i otázce
 ovládat podmětná, předmětná a
přivlastňovací zájmena
 používat tvary významových
sloves v přítomném čase, ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle
 používat pomocné sloveso
do/does a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 používat zájmena these/those
 tvořit přivlastňovací pád podstatných jmen v jednotném i
množném čísle
 rozlišovat slovesa označující
vztah k něčemu a používat po
nich gerundium
 používat k popisu místa vazbu

Jazykové prostředky
Anglická abeceda
Základní pravidla výslovnosti
Množné číslo podstatných
jmen
Osobní zájmena
Sloveso to be
Ukazovací zájmena this/that
Užití neurčitého členu
Slovosled v anglické větě
Jména měsíců a ročních období
Číslovky 1-100, řadové číslovky, datum, letopočet
Dny v týdnu a související
předložky
Barvy, země, národnosti
Sloveso have got
Přehled zájmen
Přítomný čas významových
sloves
Zápor a otázka pomocí
do/does
Množné číslo ukazovacích
zájmen this a that
Přivlastňovací pád podstatných jmen
Použití gerundia po slovesech
označující vztah k něčemu
Přítomný čas slovesa to have
Vazba there is/there are
Příslovce frekvence a jejich
postavení ve větě
Vyjádření času
Přítomný průběhový čas ve
všech větných funkcích: kladná, záporná věta a otázka,
rozlišení použití přítomného
prostého a průběhového času
Časová určení užívaná
v přítomných časech

29

Informační a komunikační technologie

- 184 -

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník













there is/there are a potřebné
předložky
chápat rozdíly mezi frekvenčními příslovci a použít je ve
větě
přečíst a vyjádřit časové údaje
používat výrazy to, past, quarter, half a předložku at ve spojení s časovými údaji
používat slovesné fráze v přítomném průběhovém čase ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle
používat pomocné sloveso to be
v přítomném průběhovém čase
a rozumět jeho funkci
utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
rozlišovat přítomný čas prostý
a průběhový v typických situacích
pro použití těchto časů ovládat
časová určení



 představit pracoviště odborného
výcviku

Odborná konverzační témata
Vybavení pracoviště odborného výcviku

8

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 32 (1)
Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 pojmenovat školní předměty a
sporty, rozpoznat rozdíly mezi
anglicky mluvícími zeměmi a
Českou republikou
 používat slovní zásobu označující školní předměty a popsat jejich náplň
 zapsat a reprodukovat informace o rozvrhu hodin
 hovořit o své škole
 hovořit o svých schopnostech a
dovednostech
 dotázat se na schopnosti a dovednosti druhé osoby
 používat slovní zásobu vyjadřující žádost, nabídku či návrh
 vytvořit návrhy a akceptovat či
zamítnout návrhy jiné osoby
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 zapsat a reprodukovat základní
informace o svém narození
 dotázat se na základní údaje o

Běžná konverzační témata
Školní předměty, škola
ve Velké Británii a v USA
Schopnosti a dovednosti,
žádosti, nabídky návrhy
Minulost
Místo a datum narození
Program minulého víkendu

14

Občan v demokratické
společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště
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narození druhé osoby
 používat slovní zásobu související s aktivitami, které proběhly
v minulosti
 dotázat se na víkendové aktivity
druhé osoby
 používat u substantiv vhodné
obraty pro vyjádření počitatelnosti a nepočitatelnosti
 používat tvary slovesa “can”
v kladné i záporné větě a otázce
 chápat význam slovesa “can”,
používat tvary sloves, jež po
něm následují, rozpoznat situace, kdy se používá
 používat frázi “would like”
 ovládat slovesné fráze sloužící
k vyjádření nabídky
 popsat činnost na pracovišti odborného výcviku
 zhodnotit a popsat výsledky
práce

Jazykové prostředky
Počitatelnost a nepočitatelnost
podstatných jmen
How much?/How many?
Použití some, any, no, a lot of,
too much/ many, a little, a
few, not enough
Vyjádření I’d like/want,
What/How about…?,
Let’s…/Shall we…
Použití modálního slovesa can
pro vyjádření dovedností a
schopností
Odborná konverzační témata
Činnost na pracovišti odborného výcviku

14

4

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce

Německý jazyk II
Celková hodinová dotace: 0 - 2 - 1
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku německého jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku neučili na základní škole a u kterých se nepředpokládá ani omezená vstupní úroveň znalostí. Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v německém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
a) jazykové prostředky
b) běžná konverzační témata
c) odborná konverzační témata
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Výkony budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude
zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu
na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám, využívaným při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa,
speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
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přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Německý jazyk II je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na německy mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 používat slovesa ve správných
tvarech, aplikovat systém časování na různá slovesa
 vytvářet doplňující otázky a
odpovídat na ně
 zdvořile komunikovat se svým
protějškem
 použít slovesa haben, sein
 rozlišit sémantický a morfologický význam určitého, neurčitého a nulového členu, používat členy aktivně v hovoru
 aplikovat přídavná jména

Jazykové prostředky
Základní pravidla výslovnosti
v německém jazyce
Časování slabých sloves
v přítomném čase
Doplňující otázka
Vykání
Slovesa haben a sein
v přítomném čase
Člen
Přídavné jméno v přísudku
Slovosled v oznamovací větě
Zjišťovací otázka
Rozkazovací věta
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Poznámky

30

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
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v kongruenci s přísudkem, respektovat rozdíly s ČJ
bezchybně sestavit oznamovací větu
odlišit oznamovací a tázací větu
vytvořit zdvořilý rozkaz
tvořit otázky se zájmeny wer a
was odpovědět na ně
vyskloňovat podstatné jméno a
rozeznat pád, chápat rozdíly
mezi němčinou a češtinou
napočítat do 20 a vhodně číslovky uplatňovat, rozumět jim
v hovoru
podat a přijmout informace o
ceně
převést slovesa s pravidelnými
tvary v přítomném čase do imperativu,reagovat na pokyny
odpovědět záporně na otázku a
rozlišovat významy záporek
nein, nicht a kein
rozumět významu přivlastňovacích zájmen, vyskloňovat
je
dosadit v němčině tvary, které
nahrazují české zájmeno svůj
ovládat tvary osobních zájmen
v 1., 3. a 4. pádě
časovat sloveso können a tvořit větný rámec
časovat
sloveso
mögen
v konjunktivu préterita a tvořit
větný rámec
zvládnout základní předložky
s dativem, správně je spojit
s podstatným jménem
odvodit od názvu města přídavné jméno a použít ho
v konverzaci
rozlišit u těchto předložek užití
3. a 4. pádu, užít je
v obvyklých konverzačních situacích
vyčasovat slovesa s nepravidelnými tvary v přítomném
čase
pochopit specifický význam
obratu es gibt, aktivně ho používat v komunikaci
zjistit, kolik je hodin, tvořit časové údaje, rozlišit význam
slov Stunde a Uhr

 vyjádřit, co kdo dělá
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 charakterizovat členy rodiny,
vyjmenovat je, rozlišovat pří-

Wer, was
Podstatná jména v JČ
Číslovky 1-20
Cena
Rozkazovací způsob
Zápor
Přivlastňovací zájmena
Vyjádření svůj
Osobní zájmena
Sloveso können
Tvar ich möchte
Předložky s dativem
Přídavná jména s koncovkou –
er
Předložky se 3. a 4. pádem
Silná slovesa v přítomném
čase
Vazba es gibt
Časové údaje

Běžná konverzační témata
Činnosti
Rodina
Denní plán
Pošta
Návštěva restaurace

30

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
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buzenské vztahy
 říci, co kdy bude dělat
 popsat odeslání dopisu, balíku
 požádat o jídelní lístek, vybrat
jídlo a nápoj, objednat, doporučit hostům vhodné jídlo, zaplatit, poděkovat
 říci, co bude dělat večer
 rozdělit záliby dle kategorií,
popsat své záliby, říci, co ho
nebaví
 znát naše a německá národní
jídla
 popsat lokalitu, popsat dům,
byt a jednotlivé pokoje
 objednat pokoj, popsat hotel,
hrát úlohu recepčního
 popsat části dne, rozlišit ve
všední den a o víkendu
 napsat jednoduchý dopis příteli, použít vhodné oslovení, rozloučení
 v základních situacích použít
slovní zásobu týkající se zařízení a základního vybavení
odborných učeben a pohostinských zařízení
 použít jednoduché obraty pro
komunikaci s hosty

Plán na večer
Koníčky, zájmy
Národní jídla
Bydlení
V hotelu
Denní program
Dopis

Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště

Odborná konverzační témata
Obsluha hostů v restauraci

6

Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Informační a komunikační technologie
Projekt: Jídelníček

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 dosadit za předložky podstatné
jméno
 vyjádřit větu se všeobecným
podmětem man, uvědomovat
si její význam
 rozeznat předložku se 4. pádem, spojit ji s podstatným
jménem
 časovat způsobová slovesa a
použít je ve větném rámci, rozlišovat významy sollen/haben
a können/kennen
 uvědomovat si hlavní principy
odvozování množného čísla,
skloňovat podstatná jména
v množném čísle
 skloňovat podstatná jména
v množném čísle ve spojení s
přivlastňovacími zájmeny

Jazykové prostředky
Man
Předložky s akuzativem
Způsobová slovesa a sloveso
wissen
Podstatná jména v plurálu
Přivlastňovací zájmena
v plurálu
Souvětí souřadné
Slovesné předpony
Číslovky 20-1000
Imperativ slovesa sein
Množné číslo podstatných
jmen
Podstatná jména v údajích
míry, množství a hmotnosti
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 používat souřadná souvětí po
spojkách s přímým a s nepřímým slovosledem
 využít poznatky o odlučitelných a neodlučitelných předponách
 zvládat
vyjádření
počtu
s číslovkami do 1000
 použít
sloveso
sein
v imperativu
 ovládat principy plurálu
 používat výrazy množství, míry, hmotnosti
 zeptat se na cestu, popsat cestu, použít navigaci, číst v mapě
 říci, co je a co není zdravé, popsat zdravé a nezdravé pokrmy, zamyslet se nad životním
stylem
 hrát roli zákazníka, prodavačky, požádat o zboží, doporučit
zboží, popsat obchod, supermarket,
komunikovat
s náročným zákazníkem
 rozlišit jednotlivé chody, popsat prostřený stůl, objednat si
oběd v restauraci, doporučit
jídlo, zaplatit, poděkovat
 popsat naše město, ukázat cestu, zvládnout orientaci ve městě, znát základní památky, doporučit je návštěvě z ciziny





přebrat roli číšníka i hosta
sestavit jídelníček
popsat restauraci
jmenovat různé typy restaurací

Běžná konverzační témata
Orientace ve městě
Zdraví
Nakupování
Oběd
Naše město

15

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt:Zdravý životní
styl, zdravá výživa

Odborná konverzační témata
Restaurace, kuchyně

2

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Projekt: Popis restaurace
a kuchyně

Základy přírodních věd
Celková hodinová dotace: 2 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti
Obecný cíl
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat chemické, biochemické a fyzikální poznatky v profesním a odborném životě, klást si otázky významu chemických a přírodních látek pro člověka, jejich
významu ve výživě a jejich využití. Přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení chemických a přírodních
dějů a zákonů a k formování vztahů k přírodnímu prostředí. Umožňuje také žákům pochopit základy dějů probíhajících v přírodě, živých organismech a praktickém životě.
Charakteristika učiva
Předmět Základy přírodních věd se skládá z chemické, biochemické a fyzikální části. Výuka probíhá v 1. ročníku
2 vyučovací hodiny týdně, celkem 66 hodin. Učivo dává základ pro správné pochopení učiva odborných potravi-
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nářských předmětů. Zaměřuje se na tematické celky, které souvisí s chemickým složením látek, které vysvětlují
princip chemických vazeb a chemických reakcí a které seznámí žáky s nejvýznamnějšími anorganickými a organickými látkami. Učivo se rovněž zaměřuje na tematické celky, které souvisí se složením živých organismů a
které charakterizují přírodní látky a jejich význam pro živé organismy. Do výuky jsou zařazeny celky, které
pomohou žákům pochopit složení potravin a technologii jejich zpracování. Fyzikální část je zaměřena na to, aby
žáci uměli využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí, logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy, komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z chemického a fyzikálního hlediska,
aby uměli posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy, aby k přírodě z pohledu
chemie zaujali pozitivní postoj, porozuměli základním ekologickým souvislostem a pochopili nezbytnost udržitelného rozvoje.
Hodnocení výsledků žáků
Průběžné hodnocení a ověřování zvládnutí učiva po kapitolách či menších úsecích učiva je prováděno ústním
zkoušením a písemně formou krátkých testů. Rovněž je hodnocena aktivita žáků během vyučovací hodiny, zadaná samostatná práce, zpracování a prezentace referátů. Hodnocení je prováděno známkami dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součásti školního řádu školy.
Pojetí výuky
Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují propojení a návaznost učiva Základů přírodních
věd s odbornými předměty. Obsah předmětu dává předpoklad, aby žáci uměli využívat poznatky chemie a fyziky
v praktickém životě, logicky uvažovali, analyzovali a řešili jednoduché chemické a fyzikální problémy. Výuka je
řízena tak, aby si žáci postupně osvojili a pochopili vybrané pojmy, zákonitosti, terminologii a chemické názvosloví, uměli pracovat s chemickými rovnicemi, veličinami, jednotkami a dovedli uplatnit tyto znalosti a dovednosti při řešení úloh. Dále aby aplikovali základní přírodní jevy a zákony do praxe a běžného života a byli
schopni samostatně provést jednoduché výpočty základních fyzikálních veličin.
Výuka je vedena především výkladem, řízeným rozhovorem s návazností na znalost žáků, diskusí k vybraným
problémům a různými motivačními úlohami. Jsou využívány názorné pomůcky včetně multimédií. Do výuky je
zařazováno samostatné řešení úkolů, kdy žáci uplatní své znalosti z teorie předmětu i z ostatních předmětů, skupinová práce a práce s informacemi. Součástí výuky jsou žáky vypracované referáty na aktuální témata
s chemickou a fyzikální problematikou a jejich následná prezentace.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Výuka Základů přírodních věd je vedena tak, aby byly u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 matematické kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Ve výuce Chemie jsou aplikována tato průřezová témata:
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Obecná chemie
Rozdělení chemie
Chemické látky a jejich vlastnosti
Směsi a roztoky
Částicové složení látek, atom,
molekula, chemická vazba
Chemické prvky, sloučeniny, chemická symbolika
Periodická soustava prvků

 definovat pojem chemie, rozdělení chemie, chemická výroba
 porovnat fyzikální a chemické
vlastnosti různých látek
 popsat směsi a chemicky čisté
látky, metody oddělování složek
ze směsí a jejich využití v praxi

Hodiny
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 vyjádřit složení roztoku a připravit roztok požadovaného složení;
 popsat stavbu atomu, vznik chemické vazby
 rozlišit pojmy prvek, sloučenina,
používat je ve správných souvislostech
 znát názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a
sloučenin
 vysvětlit podstatu chemických
reakcí a zapsat jednoduchou
chemickou reakci chemickou
rovnicí
 popsat charakteristické vlastnosti
nekovů, kovů a jejich umístění
v periodické soustavě prvků
 provádět jednoduché chemické
výpočty, které lze využít v odborné praxi
 vysvětlit vlastnosti anorganických látek
 stanovit oxidační čísla v prvcích
a sloučeninách
 tvořit chemické vzorce a názvy
vybraných anorganických sloučenin
 charakterizovat vybrané prvky a
anorganické sloučeniny a zhodnotit jejich využití v odborné
praxi a v běžném životě, posoudit je z hlediska vlivu na zdraví a
životní prostředí
 charakterizovat a rozdělit organické sloučeniny
 charakterizovat základní skupiny
uhlovodíků a jejich vybrané deriváty
 tvořit chemické vzorce a názvy
vybraných uhlovodíků a derivátů
uhlovodíků
 uvést významné zástupce organických sloučenin a zhodnotit jejich využití v odborné praxi a v
běžném životě, posoudit je z hlediska vlivu na zdraví a životní
prostředí
 charakterizovat biogenní prvky a
jejich sloučeniny
 vyjmenovat a charakterizovat
nejdůležitější přírodní látky : lipidy, sacharidy, bílkoviny, nukleové kyseliny a biokatalyzátory
 popsat vybrané biochemické děje
 rozlišit druhy pohybů
 řešit jednoduché úlohy na pohyb

Chemické reakce, chemické rovnice
Výpočty v chemii

Anorganická chemie
Anorganické látky, oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli
Názvosloví anorganických sloučenin - oxidů, hydroxidů, kyselin a
solí
Vybrané prvky a anorganické
sloučeniny v běžném životě a v
odborné praxi

7

Organická chemie
Obecné vlastnosti atomu uhlíku
Základ názvosloví organických
sloučenin
Organické sloučeniny v běžném
životě a odborné praxi

9

Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie

Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie

Biochemie
Chemické složení živých organismů
Přírodní látky - lipidy, sacharidy,
bílkoviny, nukleové kyseliny,
biokatalyzátory
Biochemické děje

10

Mechanika
Pohyb přímočarý, pohyb po kružnici

4

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce
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hmotného bodu
 určit síly, které působí na tělesa,
a popsat, jaký druh pohybu tyto
síly vyvolají
 určit mechanickou práci a energii
při pohybu tělesa působením síly
 vysvětlit na příkladech platnost
zákona zachování mechanické
energie
 určit výslednici sil působících na
těleso
 aplikovat Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh
 vysvětlit pojem vnitřní energie
tělesa a uvést příklady na její
změnu
 objasnit funkci parní turbíny,
spalovacího motoru a raketového
motoru
 uvést příklady krystalických a
amorfních látek
 vysvětlit význam teplotní roztažnosti
látek
v přírodě
a
v technické praxi
 popsat přeměny skupenství látek
a jejich význam v přírodě a technické praxi
 popsat el. pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický
náboj
 řešit úlohy s elektrickými obvody
s použitím Ohmova zákona
 popsat princip a použití polovodičových součástek s přechodem
PN
 určit magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem
 popsat princip generování střídavých proudů a jejich využití v
energetice
 uvést příklady kmitavých pohybů
z praxe
 popsat veličiny, které charakterizují harmonický kmitavý pohyb
 rozlišit základní druhy vlnění a
popsat jejich šíření
 charakterizovat základní vlastnosti zvuku
 chápat negativní vliv hluku na
člověka a znát způsoby ochrany
sluchu
 charakterizovat světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých
prostředích
 řešit úlohy na odraz a lom světla
a na zobrazení zrcadly a čočkami
 vysvětlit optickou funkci oka a

Newtonovy pohybové zákony
Newtonův gravitační zákon, tíhová
síla, tíha
Mechanická práce stálé síly
Kinetická energie a potenciální
tíhová energie
Posuvný a otáčivý pohyb tuhého
tělesa
Skládání sil
Tlaková síla a tlak v kapalinách a
plynech

Termika
Vnitřní energie tělesa a její přeměna konáním práce a tepelnou výměnou
Výpočet tepla
Práce plynu, tepelné motory
Struktura pevných a kapalných
látek
Teplota a teplotní roztažnost látek
Přeměny skupenství látek

4

Elektřina a magnetismus
Elektrický náboj tělesa, elektrická
síla, elektrické pole, kapacita vodiče
Elektrický proud v látkách, zákony
elektrického proudu, polovodiče
Magnetické pole, magnetické pole
elektrického proudu, elektromagnetická indukce
Vznik střídavého proudu, přenos
elektrické energie střídavým proudem

4

Vlnění a optika
Kmitavý pohyb, harmonické kmitání
Druhy mech. vlnění, vlnová délka,
frekvence
Zvukové vlnění, vlastnosti zvuku,
šíření zvuku
Světlo a jeho šíření
Zobrazování rovinným a kulovým
zrcadlem
Zobrazování tenkými čočkami
Optické vlastnosti oka
Druhy elektromagnetického záření,
rentgenové záření

4
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korekci jeho vad
 popsat význam různých druhů
elektromagnetických.záření
 popsat strukturu elektronového
obalu atomu z hlediska energie
elektronu
 popsat stavbu atomového jádra a
charakterizovat nukleony
 vysvětlit podstatu radioaktivity a
popsat způsoby ochrany před jaderným zářením
 popsat princip získávání energie
v jaderném reaktoru
 charakterizovat Slunce jako
hvězdu
 popsat objekty ve sluneční soustavě
 uvést příklady základních typů
hvězd

Fyzika atomu
Model atomu, laser
Nukleony, radioaktivita, jaderné
záření
Jaderná energie a její využití

2

Vesmír
Slunce a planety, pohyby planet,
komety
Hvězdy a galaxie

2

Ekologie
Celková hodinová dotace: 1 - 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti
Obecný cíl
Výuka předmětu Ekologie na středním stupni je nedílnou součástí přírodovědného vzdělávání, které poskytuje
žákům nejen základní vědomosti a dovednosti důležité k pochopení postavení člověka na Zemi a v přírodě, ale i
hlubší a komplexní pochopení přírodních dějů a zákonů. Žáci jsou vedeni k tomu, aby porozuměli základním
ekologickým souvislostem nezbytným k zajištění udržitelného rozvoje v občanské i pracovní sféře, pochopili
postavení člověka v přírodě i na Zemi, získali pozitivní postoj k přírodě i motivaci k celoživotnímu vzdělávání
v přírodovědné oblasti.
Charakteristika učiva
Výuka probíhá v 1. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně, celkem 33 hodin. Učivo je členěno na tři tematické celky,
které shrnují základy úzce souvisejících oborů chemie, biologie, zeměpisu, občanské výchovy a etiky. Úvodní
část vede k pochopení základních ekologických a biologických pojmů a zákonitostí vedoucích k pochopení základních znaků a projevů života. Následující celek studuje vlivy podmínek prostředí na živé organismy, schopnost adaptace, seznamuje s příklady ekosystémů, učí chápat principy oběhu látek i energií v přírodě. Poslední
tematický celek je věnován biologické podstatě člověka, základním podmínkám jeho existence a vlivu okolního
prostředí na jeho život. Dále se rovněž zaobírá závažností dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Jsou řešeny otázky ochrany životního prostředí v rámci planety Země, České republiky, regionu v návaznosti na ideu
udržitelného rozvoje.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z pohledu ekologie, aby k přírodě
zaujali pozitivní postoj, porozuměli základním ekologickým souvislostem a pochopili nezbytnost udržitelného
rozvoje.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Nedílnou součástí výuky Ekologie je verifikace úrovně získaných vědomostí a dovedností, a to formou ústního
zkoušení, písemných prací, testů, referátů a projektů. Rovněž je hodnocena aktivita žáků během vyučovací hodiny. Hodnocení je prováděno dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součásti školního řádu
školy.
Pojetí výuky
Předmět Ekologie má specifické postavení v celkové struktuře všeobecného vzdělání, jehož cílem je výuka nezbytných základních ekologických vědomostí a dovedností, o které se opírá komplexní ekologická výchova i
v ostatních oblastech školní i mimoškolní činnosti žáků. Základy ekologie jsou řazeny do prvního ročníku a
navazují na poznatky, které žáci získali v přírodovědných předmětech na základní škole. Učivo Ekologie je směřováno ke komplexnímu pochopení přírodovědných jevů, pojmů, zákonů a formování pozitivních vztahů
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k přírodnímu prostředí. Není pouhým výčtem vybraných ekologických pojmů, faktů, procesů a dějů, ale je třeba
zdůraznit dopad činnosti člověka na životní prostředí, zaměřit se na preventivní otázky v souladu se strategií
udržitelného rozvoje, a to především při nakládání s materiály, energiemi, vodou, odpady a dalšími zdroji. Výuka předmětu vede žáky k tomu, aby si uvědomili závažnost komplexních vlivů životního prostředí na člověka a
jeho zdraví, význam prevence onemocnění, aby se seznámili s organizacemi ochrany přírody a prostředí v ČR a
v EU a s problémy na lokální, regionální a globální úrovni.
Předmět Ekologie využívá vyučovacích metod jako jsou výklad, vysvětlování, řízený rozhovor a diskuse. Je zde
rovněž začleněna práce s odbornými časopisy a získávání dat a informací ze všech dostupných masmédií. Jsou
používány názorné pomůcky včetně multimédií. Předmět kombinuje využívání vyučovacích metod
s vyučovacími formami a začleněním poznávacích exkurzí do vybraných ekologických provozoven či do přírody
dle regionálních možností. Využívá možnosti nabídky zájmových organizací, zabývajících se ekologickou problematikou (dopolední nebo celodenní výukové programy).
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Výuka Ekologie je vedena tak, aby byly u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence :
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Ve výuce Ekologie jsou aplikována tato průřezová témata :
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Základy biologie
Vznik a vývoj života na Zemi
Základní projevy života na buněčné
úrovni, typy buněk
Znaky živých soustav
Rozmanitost forem života a jejich
charakteristika
Dědičnost a proměnlivost
Biologie člověka
Zdraví a nemoc

 popsat názory na vznik a vývoj
života na Zemi
 charakterizovat základní znaky
živých soustav
 popsat buňku jako základní stavební a funkční jednotku živých
organismů
 vysvětlit rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou
 charakterizovat a uvést rozdíly
mezi rostlinnou a živočišnou
buňkou
 uvést základní skupiny organismů a porovnat je
 objasnit význam genetiky
 popsat stavbu lidského těla a vysvětlit funkci orgánů a orgánových soustav
 vysvětlit význam zdravé životosprávy a uvést principy zdravého životního stylu
 uvést příklady virových, bakteriálních a jiných onemocnění a
možnosti prevence před nemocemi

Hodiny

Základy ekologie
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8

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a životní
prostředí

Člověk a životní
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 objasnit základní ekologické pojmy
 charakterizovat abiotické a biotické faktory prostředí
 popsat základní vztahy mezi organismy ve společenstvu
 uvést příklad potravního řetězce
 popsat koloběh látek a energie
v přírodě
 zdůraznit nezbytnost potravních
vztahů v přírodě
 charakterizovat biosféru jako
globální ekosystém, posuzovat
její zákonitosti
 vyjmenovat a popsat různé typy
krajiny a její využívání člověkem
 popsat historii vztahů člověka a
prostředí
 hodnotit vliv různých činností
člověka na jednotlivé složky životního prostředí
 charakterizovat působení životního prostředí na člověka a jeho
zdraví
 popsat přírodní zdroje surovin a
energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudit vliv jejich využívání na prostředí
 orientovat se ve způsobech nakládání s odpady
 charakterizovat globální ekologické problémy na Zemi
 uvést základní znečisťující látky
v ovzduší, ve vodě a v půdě, mít
povědomí o aktuální situaci
v regionu a v ČR
 uvést příklady chráněných území
v ČR a v regionu
 uvést základní ekonomické,
právní a informační nástroje
společnosti na ochranu přírody a
prostředí
 vysvětlit udržitelný rozvoj jako
integraci
environmentálních,
ekonomických, technologických
a sociálních nástrojů ke komplexní ochraně životního prostředí
 vysvětlit odpovědnost každého
jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí
 na příkladech ze života a odborné praxe navrhnout řešení vybraného environmentálního problému

Základní ekologické pojmy
Ekologické faktory prostředí
Podmínky života
Potravní řetězce
Koloběh látek v přírodě a tok energie
Stavba, funkce a typy ekosystémů
Typy krajiny

Člověk a životní prostředí
Vzájemné vztahy mezi člověkem a
životním prostředím
Dopady činnosti člověka na životní
prostředí
Vliv životního prostředí na jedince a
jeho zdraví
Přírodní zdroje energie a surovin
Odpady
Globální ekologické problémy
Ochrana přírody a krajiny
Nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
Zásady udržitelného rozvoje
Odpovědnost jednotlivce za ochranu
přírody a životního prostředí

prostředí
Informační a komunikační technologie

15

Člověk a životní
prostředí
Občan
v demokratické
společnosti
Informační a komunikační technologie

Matematika
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Celková hodinová dotace: 1 – 1 – 1
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné
složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Charakteristika učiva
Učivo je rozděleno do tematických celků s vzestupnou tendencí obtížnosti tak, aby žáci získali pozitivní postoj
k matematice a zájem o ni a její aplikace, motivaci k celoživotnímu vzdělávání a důvěru ve vlastní schopnosti a
preciznost při práci.
Obsahově navazuje na učivo matematiky školy základní a zaměřuje se na rozšiřování poznatků ve vybraných
okruzích učiva.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci osvojili aplikování základních matematických postupů při řešení
praktických úloh, tedy aby uměli:
 správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru
 pro řešení úkolu zvolit odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy
 využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění reálných situací a používat je pro řešení
 správně používat a převádět jednotky
 nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení
 provést reálný odhad výsledku řešení úkolu
 sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků
Hodnocení výsledků žáků
Ústní zkoušení, písemné testy, samostatná práce, domácí úkoly.
Pojetí výuky
V odborném školství je matematika důležitou součástí kurikula, neboť v řadě oborů vzdělávání plní kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Výuka je vedena formou výkladu,
diskuse, samostatné práce, skupinové práce a především řešením příkladů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat:
 Člověk a svět práce
 Člověk a životní prostředí
 Kompetence k učení
 Kompetence k řešení problémů
 Matematické kompetence

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 provádět aritmetické operace
s přirozenými a celými čísly
 používat různé zápisy racionálního čísla
 provádět aritmetické operace
se zlomky a desetinnými čísly
 zaokrouhlit desetinné číslo
 znázornit reálné číslo na číselné ose
 určit druhou mocninu a odmocninu čísla pomocí kalkulátoru
 používat trojčlenku a řešit
praktické úlohy s využitím
procentového počtu
 provádět
početní
výkony

Číselné obory
Přirozená a celá čísla
Racionální čísla
Reálná čísla
Procento a procentová část
Mocniny a odmocniny

Hodiny
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Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a svět práce
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s mocninami
mocnitelem

s celočíselným

 provádět
operace
s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení, dělení) a lomenými výrazy
 rozložit mnohočlen na součin a
užívá vztahy pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin
 řešit lineární rovnice o jedné
neznámé
 řešit lineární nerovnice o jedné
neznámé a jejich soustavy

Výrazy a jejich úpravy
Mnohočleny
Lomené výrazy

Řešení rovnic a nerovnic v množině
R
Úpravy rovnic
Vyjadřování neznámé ze vzorce
Slovní úlohy

5

16

Člověk a svět práce

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 sestrojit graf funkce, určit jeho
základní vlastnosti
 aplikovat v úlohách poznatky o
funkcích, úpravách výrazů a
rovnic

Funkce
Základní pojmy: pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf
Druhy funkcí: přímá a nepřímá úměrnost, lineární funkce

17

Planimetrie
Základní pojmy
Trojúhelník
Mnohoúhelníky
Kružnice a kruh
Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

16

 užívat pojmy a vztahy: bod,
přímka, rovina, odchylka dvou
přímek, vzdálenost bodu od
přímky, vzdálenost dvou přímek, úsečka a její délka, úhel a
jeho velikost
 sestrojit trojúhelník, různé druhy rovnoběžníků a lichoběžník
z daných prvků a určit jejich
obvod a obsah
 rozlišit shodné a podobné trojúhelníky a své tvrzení zdůvodnit užitím vět o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
 určit obvod a obsah kruhu,
vzájemnou polohu přímky a
kružnice
 řešit
praktické
úlohy
s využitím
kalkulátoru
a
Pythagorovy věty

Hodiny

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 určit vzájemnou polohu bodů,
přímek a rovin

Výpočet povrchů a objemů těles
Základní polohové a metrické vlastnosti v prostoru
Tělesa

Hodiny

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

16

- 198 -

Školní vzdělávací program: Kuchař - číšník

 rozlišit základní tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec, pravidelný jehlan, rotační kužel) a
určit jejich povrch a objem
 aplikovat poznatky o tělesech
v praktických úlohách
 vyhledávat, vyhodnocovat a
zpracovávat data
 porovnávat soubory dat
 interpretovat údaje vyjádřené
v diagramech, grafech a tabulkách
 určit četnost znaku a aritmetický průměr
 řešit
praktické
úlohy
s využitím všech poznatků,
které získal za studium

Práce s daty
Statistický soubor
Aritmetický průměr
Směrodatná odchylka
Medián
Modus

8

Souhrnné opakování s praktickými
aplikacemi

8

Člověk a životní
prostředí

Tělesná výchova
Celková hodinová dotace: 1 – 1 – 1
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti
Obecný cíl
Pokračovat v osvojování nových a upevňování dříve osvojených pohybových dovedností. Získat schopnost bezpečně se orientovat v otázkách vlivu pohybové činnosti na zdraví. Kladně prožívat pohybové činnosti. Plně chápat sociální vztahy a role ve sportu a naučit je užívat v rámci interpersonálních vztahů.
Charakteristika učiva
Tělesná výchova usiluje o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází z motivující atmosféry,
zájmu žáků a jejich individuálních předpokladů. Vyučovací předmět tělesná výchova vede žáky k upevňování
hygienických a zdravotně – preventivních návyků, předcházení úrazům a rozvíjení dovednosti odmítat škodlivé
látky.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli přenášet získané poznatky v Tělesné výchově do denního režimu.
Výuka je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti a z dosažených výkonů, kladla důraz na
prevenci negativních jevů ve společnosti.
Hodnocení výsledků žáků
Klasifikace na základě získaných bodových výsledků s ohledem na přístup jedince k danému předmětu. Žák je
zásadně hodnocen za změnu ve vlastním výkonu či snahu o tuto změnu, za zvládnutí konkrétního splnitelného
cíle, za zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu.
Žák je hodnocen způsobem, který je motivující a prospívá jeho osobnostnímu rozvoji. Jsou využívány formy
hodnocení nejen kvantitativní (tj. známkování či bodování), ale i slovní. Při hodnocení je nutné přihlížet ke zdravotnímu stavu žáka, jeho schopnostem a tělesným předpokladům. Hodnocení tělesné výchovy má komplexní
charakter, představuje výuku teoretickou a praktickou a musí zahrnovat tyto kvality - aktivní přístup a snahu co
nejlépe splnit zadané úkoly (dle svých možností s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu). Obsahuje míru shody
chování žáka se školním řádem, píli, docházku, připravenost na výuku TV (např. odpovídající úbor...). Hodnocení dále zahrnuje dosaženou výkonnost při plnění sportovních disciplín, jejichž náplň je dána ŠVP a konkretizována v tematickém plánu pro výuku tělesné výchovy v jednotlivých ročnících. Konečný výsledek je vyjádřen
známkou.
Pojetí výuky
Tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání a je vytvářena zásadně pro žáky a jejich prospěch.
Je povinná pro všechny dívky a chlapce s výjimkou krátkodobých či dlouhodobých úlev, navrhovaných a sledovaných lékařem. Je završením povinného pohybového vzdělání a orientuje se na upevnění, doplnění a praktické
ověření uceleného systému informací, dovedností, návyků a postojů v životě moderního člověka jako součásti
zdravého životního stylu, k jejich pravidelnému a vhodnému užití.
Bezprostředně navazuje na tělesnou výchovu realizovanou na základnách školách.
Respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi, dosavadními
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pohybovými zkušenostmi a zájmy žáků. Efektivita výuky vychází z co nejpřesnější diagnostiky a všestranného
poznávání žáků. Vyučovací a učební proces jsou založeny na úzké vzájemné spolupráci učitele a žáka, na jejich
vzájemném respektu, snaze pomoci žákovi, nepřipustit jeho fyzické či psychické poškození.
Tělesná výchova je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti, uspokojení dosažených výsledkům, je prováděna ve specifickým podmínkách tělovýchovných zařízení a přírody.
Tělesná výchova je základní formou pohybového vzdělávání, která má vzhledem k omezené časové dotaci charakter „náhodného programu“.
Metody výuky: vyučovací hodina, testovací hodina, beseda, diskuze, prožitková lekce, závod, soutěž, turnaj,
kurz.
Učivo:
 Péče o zdraví
 Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
 První pomoc
 Organizace, hygiena a bezpečnost v TV
 Gymnastika
 Atletika
 Pohybové hry
 Úpoly
 Plavání (alternativní učivo)
 Lyžování (alternativní učivo)
 Bruslení (alternativní učivo)
 Netradiční sporty (alternativní učivo)
 Turistika a sporty v přírodě
 Testování tělesné zdatnosti
 Zdravotní tělesná výchova (alternativní učivo dle doporučení lékaře)
 Vodní sporty (alternativní učivo pro zájemce)
Alternativní učivo bude realizováno jen při vhodných podmínkách (rozvrh hodin, otvírací doba areálů apod.).
V případě neodučení alternativního učiva bude jeho hodinová dotace přesunuta na ostatní celky dle potřeby.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Komunikativní kompetence
V didaktickém procesu v TV je pro rozvoj této kompetence nezbytná oboustranná komunikace ve vztahu učitel –
třída – skupina žáků – jednotlivec. Učitel musí usilovat o vyváženější podíl účastníků na komunikaci. Vytvářejí
se lepší interakční vztahy, a tím i vhodnější sociální klima. Cílem by měla být komunikace harmonická. V tělesné výchově může navíc působit i jako motivační a mobilizující prvek (žák může být tázán – sám hledá správnou
odpověď, dává větší pozor při instrukcích na činnosti, které provádí a zdůvodňuje).
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi
Žák pracuje s osobním počítačem, získává informace z celosvětové sítě internet, komunikuje elektronickou poštou, získává informace o základních pravidlech sportů a soutěží, o všech jejich změnách, sleduje výkony v jednotlivých sportovních odvětvích, získává aktuální a historické informace z tělesné výchovy a sportu, které jsou
zdrojem pravidelných informací o sportu ve škole, v daném regionu i ve světě.
Kompetence k pracovnímu uplatnění
Absolventi si uvědomují význam provozování zdraví prospěšných pohybových aktivit, které jim umožní zvýšit
jejich životní aktivitu a práceschopnost. Využívají kompenzační, relaxační a vyrovnávací pohybové aktivity
vzhledem k vlastnímu převažujícímu způsobu života a charakteru pracovní zátěže. Předcházejí tak zdravotním
problémům, které s sebou může přinášet jednostranné pracovní zatížení.
Výčet průřezových témat rozvíjených ve výuce předmětu:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Zdraví
Činitelé ovlivňující zdraví: životní
prostředí, životní styl, pohybové
aktivity
Výživa a stravovací návyky, rizikové

 uplatnit ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku

Hodiny
Prů
běž
ně

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informovanost a
diskuze s žáky na
konkrétní témata
bude vedena vzhledem k jejich věku a
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 popsat, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí
 zdůvodnit význam zdravého životního stylu
 posoudit vliv pracovních podmínek
a povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě a vědět, jak by
mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky
 popsat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 orientovat se v zásadách zdravé
výživy a v jejích alternativních
směrech
 uplatňovat naučené modelové situace k řešení konfliktních situací
 objasnit důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlit, jak aktivně chránit své
zdraví
 diskutovat a argumentovat o etice
v partnerských vztazích, o vhodných partnerech a o odpovědném
přístupu k pohlavnímu životu
 posoudit vliv médií na a reklamy
na životní styl jedince a na péči o
své zdraví
 popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů
obyvatel
 rozpoznat hrozící nebezpečí
 vědět, jak na ně reagovat
v situacích osobního ohrožení

 dokázat poskytnout první pomoc

 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy organismu před pohybovou činností
(protažení, zahřátí, ukončení pohybové činnosti, protažení, relaxace)
 chápat relaxační techniky

 sestavit pohybové vazby

chování aj.
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti;
sociální dovednosti
Rizikové faktory poškozující zdraví
Odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
Partnerské vztahy, lidská sexualita
Prevence úrazů a nemocí
Mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama

Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných
událostí
Mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace)
Základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace), nebezpečné
situace jak jim předcházet
První pomoc
Úrazy a náhlé zdravotní příhody
Poranění při hromadném zasažení
obyvatel
Stavy bezprostředně ohrožující život
Organizace, hygiena a bezpečnost
v TV
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační relaxační, vyrovnávací,
tvořivá a jiná cvičení).
Cvičení pro přípravu organismu před
pohybovou činností (zahřátí svalů,
strečink aj. druhy protahovacích
cvičení).
Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, pro správné držení těla, pro
vyrovnání svalové nerovnováhy,
dechová cvičení, cvičení všestranně
zaměřená pro každý den.
Sportovní gymnastika
Opakování a zdokonalování činností
- 201 -

mentální vyspělosti

Prů
běž
ně

Prů
běž
ně

Prů
běž
ně

4

Preventivní poplachy
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 uplatnit zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách

 využívat atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu
sportovce
 znát pravidla atletických soutěží
 ovládat herní činnosti jednotlivce participovat na týmovém herním
výkonu
 dokázat rozlišit jednání fair- play
od nesportovního jednání
 vytvářet modelové situace k řešení
stresových a konfliktních situací
 komunikovat při pohybových činnostech
 dodržovat smluvené signály a
vhodně používá odbornou terminologii
 zvládnout techniku pádů
 zvládnout základní prvky sebeobrany
 dodržet zásady bezpečnosti při
provádění úpolových cvičení
 rozlišit využití a zneužití bojových
prvků
 zvládnout uplavat určenou vzdálenost určitým plaveckým způsobem
 dát dopomoc unavenému plavci
 zvládnout základy lyžování
 zvládnout základy snowboardingu

 dodržovat bezpečnost při pohybových činnostech na ledě
 ovládat základní prvky bruslení
 vyhodnotit vlastní stav tělesné

osvojených na ZŠ (kotouly vpřed,
vzad, letmo a jejich obměny, stoj na
rukou, rovnovážná cvičení v různých
polohách, přemet stranou, skoky,
vazby a sestavy s osvojených cvičebních tvarů, roznožka přes bednu,
skrčka přes kozu, bednu nadél i našíř, hrazda po ramena vzpor, toč,
výmyk, sestavy)
Šplh na tyči a na laně
Rytmická gymnastika
Technika chůze, cvičení se švihadly,
jednoduché pohybové skladby
Tanec
Aerobik
Atletika
Běhy (sprint a vytrvalý)
Běžecké disciplíny a jejich technika
Skoky, hody a vrhy
Pohybové hry
Florbal, sálový fotbal, fotbal, stolní
tenis, volejbal, basketbal, tenis, baseball (opakování a zdokonalování
činností osvojovaných na ZŠ – přihrávka, zpracování míče, vedení
míče, obsazování prostoru a hráče s
míčem a bez míče, činnost brankáře,
nácvik herních systémů)

8

15

Občan v demokratické společnosti

Úpoly
Pády
Základní sebeobrana

2

Plavání (alternativní učivo)
Nácvik plaveckých disciplín
Skoky, potápění, vod. pólo

2

Lyžování a snowboard (alternativní učivo)
Historie lyžování a snowboardu
Lyžařská a snowboardová výzbroj a
výstroj
Základní techniky lyžování a snowboardu
Zásady chování při pobytu
v horském prostředí
Bruslení (alternativní učivo)
Základy bruslení
a ledního hokeje
Testování tělesné zdatnosti
Motorické testy

Organizace sportovních soutěží

kurz
5
dnů

2

Prů
běž
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zdatnosti
 chápat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 umět zvolit vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního stavu

Kondiční cvičení
Zdravotní tělesná výchova
Speciální cvičení podle druhu oslabení
Vhodná kompenzační cvičení vzhledem k budoucí profesi

ně

Prů
běž
ně

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Zdraví
Činitelé ovlivňující zdraví: životní
prostředí, životní styl, pohybové
aktivity
Výživa a stravovací návyky, rizikové
chování aj.
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti;
sociální dovednosti
Rizikové faktory poškozující zdraví
Odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
Partnerské vztahy, lidská sexualita
Prevence úrazů a nemocí
Mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama

Prů
běž
ně

Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných
událostí
Mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace)
Základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace), nebezpečné
situace jak jim předcházet
První pomoc
Úrazy a náhlé zdravotní příhody

Prů
běž
ně

 uplatnit ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
 popsat, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí
 zdůvodnit význam zdravého životního stylu
 posoudit vliv pracovních podmínek
a povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě a vědět, jak by
mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky
 popsat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 orientovat se v zásadách zdravé
výživy a v jejích alternativních
směrech
 uplatňovat naučené modelové situace k řešení konfliktních situací
 objasnit důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlit, jak aktivně chránit své
zdraví
 diskutovat a argumentovat o etice
v partnerských vztazích, o vhodných partnerech a o odpovědném
přístupu k pohlavnímu životu
 posoudit vliv médií na a reklamy
na životní styl jedince a na péči o
své zdraví
 popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů
obyvatel
 vytvářet modelové situace k řešení
stresových a konfliktních situací
 popsat úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů
obyvatel

 dokázat poskytnout první pomoc

Hodiny
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Prů
běž

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informovanost a
diskuze s žáky na
konkrétní témata
bude vedena vzhledem k jejich věku a
mentální vyspělosti
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 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy organismu před pohybovou činností
(protažení, zahřátí, ukončení pohybové činnosti, protažení, relaxace)
 chápat relaxační techniky
 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
 dodržet zásady bezpečnosti při
provádění úpolových cvičení
 sladit pohyb s hudbou
 sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu)

 využívat atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu
sportovce
 znát pravidla atletických soutěží
 dodržovat pravidla bezpečnosti při
provádění atletických činností
 využívat různé formy turistiky a
cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistické značení

 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 uplatňovat zásady fair play a bezpečnosti při pohybových hrách
 se zapojit do organizace turnajů a
soutěží
 připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
 diskutovat o pohybových činnostech, analyzovat je a hodnotit
 uvědomovat si význam plavání pro
rozvoj zdatnosti, pro prevenci a
korekci svalových a jiných oslabení
 znát způsoby záchrany tonoucího

Poranění při hromadném zasažení
obyvatel
Stavy bezprostředně ohrožující život
Organizace, hygiena a bezpečnost
v TV
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, tvořivá a
jiná cvičení

ně

Prů
běž
ně

Sportovní gymnastika
Základní činnosti (kotouly vpřed,
vzad, letmo a jejich obměny, stoj na
rukou, rovnovážná cvičení v různých
polohách, přemet stranou, skoky,
vazby a sestavy s osvojených cvičebních tvarů, roznožka přes bednu,
skrčka přes kozu, bednu nadél i našíř, hrazda po ramena vzpor, toč,
výmyk, sestavy)
Šplh na tyči a na laně
Rytmická gymnastika
Technika chůze, cvičení se švihadly,
jednoduché pohybové skladby
Tanec
Aerobik
Atletika
Běžecké disciplíny a jejich techniky,
nízký start
Hody a vrhy
Skok daleký a vysoký

4

8

Občan v demokratické společnosti

Turistika a sporty v přírodě
Vytrvalostní chůze
Orientace v terénu

4

Turistický den
V případě nepříznivého počasí a neuskutečnění turistického dne jsou kompetence naplněny v
3. ročníku na turistickém kurzu
Přebory školy

Pohybové hry
Fotbal, sálový fotbal, basketbal,
volejbal,
florbal (přihrávka, zpracování
míče, vedení míče, činnost brankáře,
herní systémy, utkání podle oficiálních pravidel, zápis utkání)
Baseball, tenis, stolní tenis, badminton

Plavání (alternativní učivo)
Zdokonalování dalších plaveckých
disciplín
Hry ve vodě, vodní pólo
Potápění

13

Organizace sportovních soutěží
Občan v demokratické společnosti

4
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 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při plavání
 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 seznámit se s možností využití pohybových testů
 průběžně sledovat svou tělesnou
zdatnost, pohyblivost a stav pohybového aparátu
 rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost
 posoudit vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 umět zvolit vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního stavu

 základních dovedností na dvojmístném raftu
 dodržet zásady bezpečnosti
 naplánovat trasu vzhledem ke
svým schopnostem a dovednostem
s ohledem na profil řeky, počasí a
jiné vlivy

Testování tělesné zdatnosti – motorické
Testy
Kondiční cvičení

Prů
běž
ně

Zdravotní tělesná výchova
Speciální cvičení podle druhu oslabení
Vhodná kompenzační cvičení vzhledem k budoucí profesi
Vodní sporty (alternativní učivo
pro zájemce)
Vodácký kurz na Moravě
Vodácký kurz na Vltavě

Prů
běž
ně

3-5
den
ní
kurz

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 uplatnit ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
 popsat, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí
 zdůvodnit význam zdravého životního stylu
 posoudit vliv pracovních podmínek
a povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě a vědět, jak by
mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky
 popsat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 orientovat se v zásadách zdravé
výživy a v jejích alternativních
směrech
 uplatňovat naučené modelové situace k řešení konfliktních situací
 objasnit důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlit, jak aktivně chránit své
zdraví
 diskutovat a argumentovat o etice
v partnerských vztazích, o vhod-

Zdraví
Činitelé ovlivňující zdraví: životní
prostředí, životní styl, pohybové
aktivity
Výživa a stravovací návyky, rizikové
chování aj.
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti;
sociální dovednosti
Rizikové faktory poškozující zdraví
Odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
Partnerské vztahy, lidská sexualita
Prevence úrazů a nemocí
Mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama

Hodiny
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Prů
běž
ně

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informovanost a
diskuze s žáky na
konkrétní témata
bude vedena vzhledem k jejich věku a
mentální vyspělosti
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ných partnerech a o odpovědném
přístupu k pohlavnímu životu
 posoudit vliv médií na a reklamy
na životní styl jedince a na péči o
své zdraví
 popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů
obyvatel
 rozpoznat hrozící nebezpečí
 vědět, jak na ně reagovat
v situacích osobního ohrožení

 dokázat poskytnout první pomoc

 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy organismu před pohybovou činností
(protažení, zahřátí, ukončení pohybové činnosti, protažení, relaxace)
 užívat relaxační techniky
 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 posoudit vliv pracovních podmínek
na své zdraví
 kultivovat své tělesné a pohybové
projevy
 ovládnout kompenzační cvičení k
regeneraci tělesných a duševních
sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání
 uplatnit osvojené způsoby relaxace
 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách

 využívat atletických činností pro
všestrannou pohybovou přípravu

Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných
událostí
Mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace)
Základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace), nebezpečné
situace jak jim předcházet
První pomoc
Úrazy a náhlé zdravotní příhody
Poranění při hromadném zasažení
obyvatel
Stavy bezprostředně ohrožující život
Organizace, hygiena a bezpečnost
v TV
Průpravná, kondiční, koordinační,
relaxační, vyrovnávací a tvořivá
cvičení.

Prů
běž
ně

Sportovní gymnastika
Opakování a zdokonalování činností
osvojených na ZŠ (kotouly vpřed,
vzad, letmo a jejich obměny, stoj na
rukou, rovnovážná cvičení v různých
polohách, přemet stranou, skoky,
vazby a sestavy s osvojených cvičebních tvarů, roznožka přes bednu,
skrčka přes kozu, bednu nadél i našíř, hrazda po ramena vzpor, toč,
výmyk, sestavy)
Šplh na tyči a na laně
Rytmická gymnastika
Technika chůze, cvičení se švihadly,
jednoduché pohybové skladby
Tanec
Aerobik
Atletika
Běžecké disciplíny
Běh terénem

4

Preventivní poplachy

Prů
běž
ně

Prů
běž
ně

4
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 uplatňovat techniku a základy taktiky v základních a vybraných atletických disciplínách
 dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců
 zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se
zjištěnými údaji
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 vytvářet prostředí založené na dodržování zásad fair play, vzájemného respektování a spolupráce
 pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce a techniku
 využívat různé formy turistiky a
cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistické značení
 chápat význam přírody a životního
prostředí pro člověka
 poznat dopady působení člověka
na přírodu a životní prostředí
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce a techniku
 zdokonalovat herní činnosti jednotlivce
 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu
 sestavit jednoduchý kondiční program osobního rozvoje
 umět zvolit vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního stavu

 základních dovedností na dvojmístném raftu
 dodržet zásady bezpečnosti
 naplánovat trasu vzhledem ke
svým schopnostem a dovednostem
s ohledem na profil řeky, počasí a
jiné vlivy

Štafety
Skok vysoký a daleký

Sportovní hry
Fotbal, sálový fotbal, basketbal,
volejbal (zdokonalování osvojených
dovedností, taktika hry, základní
pravidla, vedení utkání, herní činnosti, herní
systémy)
Badminton

Turistika a sporty v přírodě
Topografie
Střelba ze vzduchovky
Turistika
Cykloturistika

18

Sportovní den
Organizace sportovních soutěží

Kur
z4
dny

Ekologická hra na
kurzu

Bruslení (alternativní učivo)
Základy bruslení a ledního hokeje

3

Netradiční sporty (alternativní
učivo)
Bowling
Testování tělesné zdatnosti
Testy
Kondiční cvičení

3

Zdravotní tělesná výchova
Speciální cvičení podle druhu oslabení
Vhodná kompenzační cvičení vzhledem k budoucí profesi
Vodní sporty (alternativní učivo
pro zájemce)
Vodácký kurz na Moravě
Vodácký kurz na Vltavě

Informační a komunikační technologie
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Celková hodinová dotace: 2 - 2 - 0
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem vzdělávání v předmětu Informační a komunikační technologie je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a
komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje
práce s výpočetní technikou. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích lze dále rozšířit dle
aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.
Charakteristika učiva
Učivo se zaměřuje na tematické celky, které žáky postupně seznámí s nejčastěji používaným hardwarem i softwarem, na práci v počítačové síti a využitím moderních komunikačních prostředků.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Cílem je vzdělat a vychovat absolventa s dobrými teoretickými základy, který bude schopen se orientovat v
profesních problémech, bude mít dobrý odborný přehled, bude schopen samostatné práce v oboru a bude umět
využívat osobní počítač pro potřeby oboru.
Žáci se naučí na uživatelské úrovni používat operační systém a pracovat s běžným kancelářským a aplikačním
programovým vybavením. Nejdůležitějším cílem výuky je, aby žáci uměli efektivně pracovat s informacemi a
komunikovat pomocí internetu.
Vzdělávání se realizuje jednak v rámci předmětu Informační a komunikační technologie, jednak důsledným
využíváním prostředků informačních a komunikačních technologií v celém vzdělávacím procesu.
Cílem je připravit žáky, aby se dokázali přizpůsobovat změnám ve vývoji těchto prostředků a dokázali pracovat i
s jednotlivými aplikacemi.
Hodnocení výsledků žáků
Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsažených ve školním řádu.
Postupy hodnocení: znalostní testy, řešení praktických úloh, řešení rozsáhlých úloh, schopnost interpretovat
vyřešenou úlohu před ostatními žáky, samostatná tvořivá práce.
Pojetí výuky
Předmět Informační a komunikační technologie je součástí všeobecného vzdělávání.
Použité metody práce:
 výklad
 praktická ukázka pomocí audiovizuální techniky a dotykové tabule
 samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů
 interpretace získaných informací před třídou, vedení diskuze a vhodná reakce na ni
 účast v žákovských projektech
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a
zpracovávat informace
 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a
dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace
 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
 zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
 snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně
ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat
proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
 číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
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pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
učit se používat nové aplikace
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
 uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
Průřezová témata:
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 popsat základní charakteristiky
a rozdíly mezi hardwarem a
softwarem
 vysvětlit základní princip fungování jednotlivých součástí
počítače
 chápat specifika práce v síti
(včetně rizik), využívat jejich
možností a pracovat s jejími
prostředky
 aktivně využívat prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a před zničením

Hardware
Typy počítačů
osobní počítač, hardware,
software, principy fungování,
části počítače, periferie
Základní a aplikační programové vybavení. Počítačové
sítě
Prostředky zabezpečení dat
před zneužitím a ochrany dat
před zničením.
Ochrana autorských práv
Viry a antivirové programy

12

Algoritmizace
Grafické značky
Zápis algoritmu
Sekvence
Větvení
Cyklus

10

Operační systém
Pracovní plocha, GUI, Okno
Nápověda, manuál
Objekty
Schránka
Programy dodávané s Windows
Ovládací panely

14

 ovládat principy algoritmizace
úloh, sestavit algoritmus řešení
konkrétní úlohy

 používat základní pracovní
plochu Windows
 spravovat objekty na pracovní
ploše (systémové, uživatelské)
 definovat pojem schránka je,
používat ji
 vědět, jaké programy jsou součástí Windows
 rámcově znát jednotlivé položky ovládacích panelů a podrobněji ovládat nástroje pro
správu systému

Počet
hodin
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 znát základní typografická
pravidla pro formátování a
editaci stránky, textu a umět je
aktivně používat
 používat styly, vědět, co je to
styl a proč je výhodné ho používat
 vytvořit tabulku v textovém
editoru a upravit pomocí nabídky vlastnosti
 vkládat a upravovat obrázky,
používat grafické prvky v dokumentu
 vytvořit jednoduché matematické vzorce
 využít hromadnou korespondenci a vložit nové výrazy do
databáze
 vygenerovat obsah dokumentu
 pracovat se správcem souborů
 zvládnout komprimaci a dekomprimaci dat

Textový editor
Formát a editace stránky, textu
Práce se styly
Tabulky
Grafika v dokumentu
Objekty
Hromadná korespondence
Tvorba obsahu a rejstříku

24

Souborový manažer
Nastavení prostředí programu
Práce s daty, soubory, složkami.
Komprese a dekomprese dat.
Sdílení a výměna dat, jejich
import a export

6

Člověk a životní prostředí

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozumět principu práce digitálního fotoaparátu a orientovat se v základních parametrech
 používat scanner

Digitální fotografie
Digitální fotoaparáty a práce s
nimi
Základní funkce scanneru

10

Vektorový a rastrový editor
Běžné grafické formáty a
jejich vlastnosti
Úprava fotografií a obrázků
Nástroje pro práci s vektorovou a rastrovou grafikou

12

Internet
Seznámení se sítí Internet
Základní pojmy - informace,
práce s informacemi
informační zdroje

14

 rozumět principu zpracování
grafických informací na počítači, umět od sebe vzájemně
rozlišit běžné typy grafických
formátů
 pracovat s digitálním fotoaparátem včetně přenosu fotografií do počítače a jejich jednodušší úpravy
 na uživatelské úrovni za pomoci příslušných softwarových nástrojů vytvářet a upravovat vektorovou i rastrovou
grafiku
 získávat a využívat informace
z otevřených zdrojů, zejména
pak z celosvětové sítě Internet,
ovládat jejich vyhledávání

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Člověk a životní prostředí
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 uvědomovat si nutnost posouzení validity informačních
zdrojů a používat informací relevantních pro potřeby řešení
konkrétního problému
 interpretovat správně získané
informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentovat vhodným způsobem s ohledem na jejich další uživatele
 vytvořit a využívat poštovní
účet, poslat, přijmout, přeposlat, odpovědět na mail, vytvořit adresář, využívat další
funkce poštovního klienta
 vytvořit jednoduchou prezentaci specializovaným softwarem pro tvorbu prezentací
 dodržovat typografické zásady

 vytvořit tabulku dle zadaných
kritérií, formátování, vzorce a
funkce
 práce s více listy
 vkládat do tabulek objekty
 pracovat s tabulkou jako databází, třídit a vybírat data podle
zadaných kritérií
 vytvářet z tabulek požadované
grafy různých typů

služby internetu
připojení k internetu
WWW stránky – internetový
prohlížeč
počítačová síť, server, pracovní stanice
připojení k síti
specifika práce v síti, sdílení
dokumentů a prostředků, FTP
Elektronická pošta - Poštovní
klient, e-mail
Další způsoby internetové
komunikace, chat,
messenger, videokonference,
telefonie
organizace času a plánování
Prezentační software
Výběr vhodných formátů,
rozvržení snímků, přidání
grafických objektů, přidání
textů
Efekty počítačové prezentace,
nastavení animace
Tabulkový procesor
Základní pojmy a operace
Formátování buněk, tabulky
Vzorce a funkce
Relativní, absolutní odkazy
Nástroje pro automatické vyplňování, filtry, třídění dat
Tvorba grafů
Databáze

12

18

Potraviny a výživa
Celková hodinová dotace: 1,5 – 1 – 2,5
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Předmět předkládá žákům přehled o potravinách z hlediska jejich složení, rozdělení, ošetřování, skladování,
konzervování a použití, s možností ekologické výroby, s významem nápojů ve výživě, s rozdělením nápojů a
jejich výrobou. Poskytuje žákům poznatky o fyziologii lidského těla a výživě, především racionální i léčebné a
dalších výživových směrech. Vede žáky k dodržování hygienických předpisů a bezpečnosti při práci, ekologickému chování a hospodárnému zacházení s potravinami. Zprostředkuje žákům ucelený přehled o hygienických
předpisech a jejich aplikaci do praxe, učí je pracovat s odbornou literaturou, využívat prostředky informačních a
komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi.
Charakteristika učiva
Předmět Potraviny a výživa je provázán s dalšími předměty (Technologie, Obsluha a prodej, Odborný výcvik) a
seznamuje žáky s požadavky na hygienu v gastronomii, s novými trendy ve výživě, poskytuje přehled o potravinách rostlinného a živočišného původu, nápojích, výživě a fyziologii výživy.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Obsahový okruh poskytuje žákům znalosti týkající se zdravého způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své
zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla a rozuměli tomu, jak působí výživa a životní prostředí.
Porozumí, jak předcházet nemocem. Rovněž získají znalosti o druzích potravin jak rostlinného, tak živočišného
původu. Pozornost je věnována výrobě a použití alkoholických i nealkoholických nápojů.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení vyplývá z dílčí klasifikace na základě kombinace slovního a numerického hodnocení, přihlíží se
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k průběžné aktivitě žáků při vyučování i při akcích školy. Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů,
ústního zkoušení a hodnocení samostatných prací, samostatného vyhledávání informací a jejich využívání
v praxi. Hodnotí se propojení s ostatními odbornými předměty.
Pojetí výuky
Předmět poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o potravinách, nápojích a zásadách správné výživy a o
jejich vlivu na zdraví člověka. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i
praktické poznatky v budoucím zaměstnání, vede je k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologie,
k pozitivnímu vztahu k práci. Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata.
Metodika výuky
V prvním ročníku je výuka předmětu integrovaná pro učební obor Řezník – uzenář a Kuchař - číšník. Používána
bude forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí, samostatné a skupinové práce žáků, diskuze. Důraz je
kladen na názornost a srozumitelnost s použitím vzorků potravin, s využitím didaktických pomůcek (videa,
instruktážní filmy, projektory), využití odborné literatury, knih a časopisů, nových informací a trendů.
K ověřování znalostí se využívá frontální opakování, ústní zkoušení, vypracování samostatných prací a referátů.
Součástí výuky jsou rovněž odborné exkurze, návštěva veletrhu a odborných výstav. Zpětná vazba je průběžně
ověřována formou dialogu a skupinovou diskuzí.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Odborné kompetence absolventa
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problému
 komunikativní kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi
Průřezová témata:
 Člověk a životní prostředí
 Občan v demokratické společnosti
 Komunikační a informační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný první ročník pro obory Kuchař – číšník, Řezník - uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vyjmenovat základní živiny,
ochranné látky a vitaminy a vodu vysvětlit jejich význam, rozdělení, charakteristiku a zdroje
 vysvětlit princip trávení a vstřebávání živin
 rozlišovat a charakterizovat
hlavní druhy a směry výživy
 objasnit princip přeměny látek a
energií v organismu
 objasnit podstatu racionální výživy a zásady správné výživy
 charakterizovat specifika stravování vybraných skupin osob
podle různých kritérií
 znát úlohu dietního stravování a
charakterizovat hlavní typy léčebných diet
 znát příklady souvislosti nesprávných stravovacích návyků
a civilizačních chorob a dalších
poruch s dopadem na výživu
 vysvětlit biologickou a energe-

Učivo
Výživa
Fyziologie výživy
Živiny
Metabolismus živin
Směry ve výživě
Zásady správné výživy
Trávicí soustava, proces trávení
Racionální výživa
Dietní stravování

Počet
hodin

Poznámky

11

Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie

Biologická a energetická hodnota
Biologická a energetická hodnota

2
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tickou hodnotu potravin
 rozlišit a určit třídy jakosti potravin
 rozdělit sklady na jednotlivé
druhy
 uvést sledování mikroklimatu,
vybavení a vhodnost skladování
a ošetření jednotlivých potravin
 rozlišit jednotlivé principy konzervace potravin fyzikální, chemickou cestou
 popsat jednotlivé konzervační
postupy
 charakterizovat, rozdělit a technologicky využít maso a droby

jednotlivých živin
Jakost potravin
Pojem jakost a kvalita potravin

2

Skladování potravin
Jednotlivé druhy skladů
Zásady skladování potravin

5

Principy a postupy konzervace potravin
Jednotlivé konzervační metody a
jejich vliv na obsah živin v potravinách

5

Maso a vnitřnosti
Hovězí maso
Telecí maso
Vepřové maso
Skopové maso
Králičí maso
Droby
Drůbež
Ryby
Dary moře
Zvěřina
Opakování

Člověk a životní
prostředí

23

1,5

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit pojem masné výrobky,
rozdělit a popsat je
 objasnit, co je uzení
 popsat rozdíl mezi konzervou a
polokonzervou
 uvést rozdělení a význam ve výživě
 uvést rozlišení a charakteristiku
potravin z hlediska druhů, technologického využití a významu
ve výživě
 vyznat se v označení potravin a
nápojů a v údajích na etiketě
 vyjmenovat druhy ovoce, složení, význam ve výživě a využití
 vysvětlit správný způsob skladování a ošetřování
 popsat způsoby konzervace
 vyjmenovat druhy zeleniny, složení, význam ve výživě a využití
 popsat způsoby konzervace
 vysvětlit správný způsob skladování a ošetřování
 vyjmenovat druhy, složení, vý-

Počet
hodin

Učivo

Masné výrobky, uzení

Potraviny a nápoje
Potraviny rostlinného původu
Rozdělení, charakteristika potravin a
nápojů
Význam ve výživě
Využití a zpracování potravin
Skladování
Ovoce
Složení, rozdělení
Druhy, význam ve výživě
Skladování, ošetřování, konzervování
Výrobky z ovoce
Použití ovoce
Zelenina
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Skladování, ošetřování, konzervování
Výrobky ze zeleniny
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znam ve výživě, využití
v kuchyni i v průmyslu
vysvětlit správný způsob skladování a ošetřování
objasnit význam hub ve výživě a
vyjmenovat průmyslově pěstované druhy hub
charakterizovat obiloviny a jejich význam pro výživu
demonstrovat výrobu mlýnských
výrobků
vyjmenovat výrobky z jednotlivých druhů obilovin
charakterizovat luštěniny a jejich
význam pro výživu
navrhnout možnosti využití ve
stravování
uvést rozdělení pochutin a jejich
význam ve výživě
vysvětlit výrobu kávy, čaje a kakaa a popsat jednotlivé druhy
charakterizovat vybrané druhy
koření
volit správné způsoby ošetřování
pochutin
objasnit význam kypřících prostředků a vyjmenovat jejich druhy

 rozdělit sladidla a objasnit jejich
energetickou hodnotu
 diskutovat o vhodnosti cukrů pro
výživu
 doporučit možnosti využití medu
 porovnat přírodní a syntetická
sladidla

Použití zeleniny
Brambory
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Skladování, ošetřování
Výrobky z brambor
Použití brambor
Houby
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Použití hub
Obiloviny a mlýnské výrobky
Složení obilovin, význam ve výživě
Druhy obilovin, použití ve stravování
Výrobky z obilovin
Mlýnské výrobky
Těstoviny
Pečivo
Luštěniny
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Skladování, ošetřování
Použití luštěnin
Pochutiny
Rozdělení, význam ve výživě, charakteristika
Káva, čaj, kakao, kávoviny
Koření, dochucovací prostředky
Kypřící prostředky
Sladidla
Rozdělení sladidel, význam ve výživě
Řepný cukr
Včelí med
Náhražky cukru
Syntetická sladidla

4

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 80 (2,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 obhájit výhody složení živočišných a rostlinných tuků
 demonstrovat
využití
tuků
v kuchyni
 vymezit podmínky ošetřování a
skladování tuků
 určit rozdíly mezi margarínem a
ztuženým pokrmovým tukem
 vysvětlit význam vajec ve výživě
 diskutovat o možných případech
nebezpečí nákazy z vajec
 rozlišovat druhy vajec podle původu a jejich využití

Učivo

Počet
hodin
6

Poznámky

Tuky
Složení a rozdělení tuků, význam ve
výživě
Skladování a ošetřování tuků, použití
ve stravování
Rostlinné tuky
Živočišné tuky
Margaríny
Vejce
Složení, druhy, jakost vajec, význam
ve výživě
Skladování a ošetřování, konzervování, nákazy z vajec
Použití vajec ve stravování

3

Mléko a mléčné výrobky

7
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 vysvětlit význam mléka a mléčných výrobků z hlediska správné
výživy
 vyjmenovat druhy mléka
a
mléčných výrobků
 charakterizovat mléčné výrobky
 volit správné způsoby ošetřování
 objasnit pojmy pasterizace, egalizace, uperizace, sýřenina, sýřidlo, syrovátka
 rozlišit a charakterizovat jednotlivé druhy nápojů, uvést jejich
využití a podávání z různých
hledisek
 vysvětlit význam vody a nápojů
ve výživě a nutnost dodržování
pitného režimu
 vyjmenovat
druhy
nápojů
z hlediska rozdělení a stručně je
charakterizovat
 rozeznat označení potravin a nápojů a údaje na etiketě
 objasnit pojmy: tvrdost vody,
dehydratace
 vysvětlit význam alkoholických
nápojů ve výživě
 popsat suroviny pro výrobu piva
 vyjmenovat druhy piva
 stanovit podmínky pro ošetřování a skladování piva
 dokázat objasnit co je sladina,
rmutování, mladina, spilka, tank
 popsat výrobu vína
 vyjmenovat druhy vína podle
způsobu výroby
 stanovit podmínky pro ošetřování a skladování
 objasnit pojmy rmutování, filtrace,
školení,
buket,
víno
s přívlastkem
 vysvětlit označení a údaje na
etiketách a vyložit vinařský zákon
 určit suroviny pro výrobu lihovin
 popsat výrobu lihovin, destilaci
 vyjmenovat tržní druhy
 objasnit nebezpečí alkoholismu
pro zdraví člověka
 zhodnotit význam konvenience
ve stravování
 vysvětlit podstatu racionální výživy
 formulovat zásady racionální
výživy, vhodně používat znalosti
o zásadách zdravé výživy v kaž-

Složení, druhy a význam mléka ve
výživě
Zpracování mléka, skladování a ošetřování
Tržní druhy mléka
Zakysané mléčné výrobky
Smetana
Tvaroh
Sýry
Nápoje nealkoholické
Význam nápojů ve výživě, rozdělení
Voda, minerální vody, sodová voda
Ovocné nápoje
Limonády
Ostatní nápoje

6

Nápoje alkoholické
Pivo
Charakteristika, druhy
Suroviny pro výrobu, výroba
Jakost, vady
Skladování, ošetřování
Tržní druhy piva
Víno
Charakteristika, význam
Pěstitelské oblasti vinné révy
Výroba, skladování, ošetřování
Jakost a hodnocení
Druhy vína
Lihoviny
Charakteristika, tržní druhy
Suroviny pro výrobu lihu, výroba

15

Konvenience
Charakteristika, rozdělení, význam

1

Zásady správné výživy, způsoby
stravování
Výživové normy, doporučené denní
dávky živin
Hlavní zásady racionální výživy
Druhy stravy

19
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dodenním životě
 charakterizovat hlavní směry ve
výživě a vysvětlit rozdíly mezi
jednotlivými druhy stravy
 vyjmenovat a popsat nesprávné
stravovací návyky a civilizační
choroby
 vymezit specifika stravování vybraných skupin obyvatelstva
 objasnit úlohu dietního stravování
 popsat jednotlivé typy diet
 vysvětlit biologickou, energetickou a výživovou hodnotu
 sestavovat nabídkové lístky podle pravidel racionální výživy
 volit potraviny podle obsahu živin a zajistit jejich střídání
 prosazovat význam výživy pro
život a zdraví člověka a nutnost
dodržování zásad zdravé výživy
pro zachování zdraví člověka
 uvádět příklady nesprávných
stravovacích návyků
 určit základní pravidla hygieny
 vysvětlit pojmy: hygiena potravin, hygiena pracoviště, hygiena
osobní
 vyjmenovat nejčastější nákazy
z potravin
 objasnit ekologickou výrobu
 odlišit biopotraviny od běžných
potravin
 zopakovat a prohloubit vědomosti získané za celou dobu studia
 připravit se k závěrečným zkouškám, případně k přijímacím
zkouškám na nástavbové studium

Směry ve výživě
Nesprávné stravovací návyky a civilizační choroby
Diferencované stravování
Léčebná výživa

Stanovení energetické a biologické
hodnoty pokrmů
Tabulky výživových hodnot poživatin
Výživové normy
Ztráty živin při skladování a úpravě
potravin
Energetická, biologická a výživová
hodnota
Výpočty hodnot pokrmů
Sestavování jídelních lístků dle zásad
správné výživy

7

Hygiena a ekologická výroba
Základní pravidla hygieny
Hygiena výživy
Nákazy a otravy z potravin
Požadavky na hygienu výroby pokrmů
Hygiena potravin a pokrmů

3

Souhrnné opakování k závěrečné
zkoušce
Učivo prvního ročníku: 4 hodiny
Učivo druhého ročníku: 4 hodiny
Učivo třetího ročníku: 5 hodin

Člověk a životní
prostředí

13

Aplikovaná biologie
Celková hodinová dotace: 1,5 - 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem obsahového okruhu je poskytnout žákům vybraný soubor poznatků z anatomie a fyziologie člověka a
hospodářských zvířat, z mikrobiologie zvířat, o alimentárních nákazách a jejich prevenci. Žáci se seznámí
s přenosnými chorobami jatečních zvířat, jejich projevy a prevencí přenosu a jejich důsledky na těžení a kvalitu
masa.
Charakteristika učiva

Výuka probíhá v 1. ročníku 1,5 vyučovací hodiny týdně, celkem 49,5 hodiny týdně. Učivo
dává základ pro správné pochopení učiva odborných potravinářských předmětů. Zaměřuje se
na tematické celky, které souvisí s předměty Potraviny a výživa a především Technologie.
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Cílem vzdělávání obsahového okruhu vyučovaného předmětu je poskytnout žákům vybraný soubor poznatků z
anatomie a fyziologie člověka v souvislostech výživa a stravování, anatomie a fyziologie hospodářských zvířat.
Žáci se seznámí s fyziologií výživy člověka a s výživovými hodnotami potravin a jsou vedeni k chápání souvislostí mezi výživou člověka a jeho zdravím.
Hodnocení výsledků žáků
Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsažených ve školním řádu. Hodnocení bude prováděno známkou klasifikační
stupnice a slovně na základě písemných testů a ústního zkoušení.
Pojetí výuky
Výuka v prvním ročníku je integrována pro obor Řezník - uzenář a Kuchař - číšník. Výuka je vedena metodou
výkladu nebo řízeného rozhovoru s návazností na dřívější poznatky s důrazem na aktivní spolupráci žáků při
společných úvahách nad dalším postupem. Učivo je demonstrováno na samostatném řešení konkrétních příkladů
a úloh různé náročnosti, kde žáci uplatňují své znalosti z předmětu Aplikovaná biologie i ostatních předmětů.
Jsou využívány názorné pomůcky (nástěnné obrazy, anatomické modely), včetně multimédií.
Metodika výuky
Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují propojení a návaznost učiva na všeobecné
předměty přírodovědného zaměření. Obsah předmětu dává předpoklad, že žáci budou o problematice přemýšlet a
diskutovat v souvislosti s ostatními odbornými předměty. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, odpovědnosti a kultuře osobního projevu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Odborné kompetence absolventa
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problému
 komunikativní kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi
Průřezová témata:
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný pro obory Kuchař – číšník, Řezník-uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 49 (1,5)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 popsat stavbu, funkci a topografii vybraných orgánových soustav a jednotlivých orgánů
 popsat stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy
 uvést mechanické a chemické
prostředky trávení
 objasnit princip trávení a vstřebávání živin a vylučování
 charakterizovat běžné nemoci
trávicí soustavy
 rozlišovat jednotlivé tělní soustavy jatečných zvířat
 popsat jejich stavbu a topografii
a vysvětlit jejich funkci, technologické využití

Počet
hodin
1

Biologie člověka
Anatomie a fyziologie hormonální,
nervové a vylučovací soustavy

19

Výživa a stravování
Fyziologie výživy

10

Biologie jatečných zvířat
Anatomie a fyziologie jatečných zvířat:
kosterní soustava
svalová soustava
trávicí soustava
Opakování

15
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Technologie
Celková hodinová dotace: 2 – 2 – 2,5
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Výuka předmětu Technologie je integrovaná pro společný první ročník s učebním oborem Řezník - uzenář.
Výuka má poskytnout vědomosti o přípravě, úpravě a zpracování surovin, potravin, polotovarů a nápojů při
vlastní přípravě jídel a nápojů, zohlednit zásady racionální výživy v návaznosti na klasické i moderní technologické postupy přípravy a zpracování pokrmů, zdůraznit osvojení přípravy jídel a nápojů, jejich expedici a úpravu
pro servírování, hospodárně využívat potraviny a technologické postupy, poukázat na dodržování hygienických,
ekologických a bezpečnostních pravidel a předpisů souvisejících se zpracováním surovin, jejich přípravou a
expedicí, upozornit na možnost výskytu primární nebo sekundární nákazy z potravin a zprostředkovat žákům
ucelený přehled o hygienických předpisech HACCP a jejich aplikaci do praxe, zdůraznit význam technické vybavenosti provozoven jako nedílné součásti technologických příprav .
Charakteristika učiva
Učivo vychází z obsahového okruhu Rámcově vzdělávacího programu. Předmět Technologie je provázán
s dalšími předměty (Potraviny a výživa, Obsluha a prodej, Odborný výcvik) a seznamuje žáky s požadavky na
hygienu v gastronomii, s novými trendy ve výživě, poskytuje přehled o potravinách a jejich úpravě k přípravě
jídel.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Žáci se seznamují s využitelností potravin pro technologické zpracování, s požadavky na jakost a skladování.
Cílem okruhu je poskytnout žákům základní poznatky a dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy
pokrmů až po finální produkt. Seznamují se s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně. Jsou vedeni k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování současných trendů
v gastronomii. Získávají důležité návyky v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení vyplývá z dílčí klasifikace na základě kombinace slovního a numerického hodnocení, přihlíží se
k průběžné aktivitě žáků při vyučování i při akcích školy. Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů,
ústního zkoušení a hodnocení samostatných prací, samostatného vyhledávání informací a jejich využívání
v praxi. Hodnotí se propojení s ostatními odbornými předměty.
Pojetí výuky
Předmět poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o přípravě, úpravě a zpracování surovin, potravin a
polotovarů. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i praktické poznatky
v budoucím zaměstnání, vede je k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologie, k pozitivnímu vztahu
k práci.
Metodika výuky
Používána bude forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí, samostatná a skupinová práce žáků, diskuze. Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím vzorků potravin, s využitím didaktických pomůcek (videa, instruktážní filmy, projektory), využití odborné literatury, knih a časopisů, nových informací a trendů. K ověřování znalostí se využívá frontální opakování, ústní zkoušení, vypracování samostatných prací a referátů. Součástí výuky jsou rovněž odborné exkurze, návštěva veletrhu a odborných výstav. Zpětná vazba je průběžně ověřována formou dialogu a skupinovou diskuzí.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Komunikační a informační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný první ročník pro obory Kuchař – číšník, Řezník - uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky
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Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 dodržovat ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
 při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupovat
v souladu a předpisy a pracovními postupy
 uvést příklady bezpečnostních
rizik, eventuálně nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci
 poskytnout první pomoc při úrazu na pracovišti
 uvést povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
 uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii
 vysvětlit účel kritických bodů a
jeho fungování v praxi
 uvést rozdělení výrobního střediska a provozu masného průmyslu a jeho vybavení
 rozlišovat obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce
 využívat a kontrolovat zařízení
skladů potravin
 evidovat pohyb zásob
 vysvětlit pracovní náplň pracovníků ve výrobním středisku a
v provozu masného průmyslu
 popsat organizaci práce ve výrobním středisku a v provozu
masného průmyslu
 vyjmenovat druhy skladů, posoudit vhodné způsoby skladování potravin z hygienického
hlediska
 zdůvodnit použití jednotlivých
strojů
 bezpečně s nimi pracovat
 prezentovat nové trendy a přednosti modernizace ve výrobním
středisku
 vysvětlit princip předběžné přípravy potravin
 pracovat s normami, recepturami
a odbornou literaturou
 určit předběžné úpravy u jednotlivých druhů potravin a popsat je
 rozlišit potraviny rostlinného a
živočišného původu
 posoudit šetrnost a hospodárnost

Úvod do předmětu, plán učiva na
školní rok

1

Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci, hygiena práce, požární
prevence
Pracovně právní problematika bezpečnosti, ochrany zdraví pracovníka
Bezpečnost technických zařízení

5

Občan v demokratické společnosti

Hygienické požadavky na provoz
společného stravování
Hygienické předpisy v gastronomii
Kritické body HACCP

5

Výrobní středisko a jeho vybavení
Provoz masného průmyslu
Členění výrobního střediska
Rozdělení výrobního střediska
Základní vybavení výrobního střediska
Charakteristika pracoviště
Pracovníci ve výrobním středisku
Základní vybavení

4

Základy technologie přípravy
pokrmů
Příprava a předběžná úprava potravin
Potraviny rostlinného původu:
úprava suchým způsobem
úprava mokrým způsobem
zařízení k předběžné úpravě
Potraviny živočišného původu:
úprava suchým způsobem (bourání,

15
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předběžné úpravy
 charakterizovat jednotlivá zařízení k předběžným úpravám
 dodržovat hygienické předpisy a
bezpečnost při práci se stroji a
zařízeními k předběžné úpravě
potravin
 připravit teplé a studené nápoje
běžně zařazené na nápojovém
lístku

 dodržovat
zásady
BOZP,
HACCP, sanitace a hygienické
zásady při práci kuchaře, číšníka
 určit předběžné úpravy potravin
rostlinného i živočišného původu
 dodržovat zásady při mletí masa
 uvést vhodné suroviny do mletého masa, určit jejich význam v
kašovině
 uvést význam tepelné úpravy
potravin
 hospodárně nakládat při práci se
surovinami
 používat vhodný druh úpravy
pokrmů podle příležitosti a místa
konání, ovládat správný pracovní postup
 zvolit vhodnou přílohu, dohotovovat a esteticky upravovat hotový pokrm
 vyjmenovat
změny
v potravinách při tepelné úpravě
 rozlišit druhy tepelných úprav
 popsat důležité zásady u jednotlivých technologií, posoudit rozdíly mezi nimi a vhodně je využívat
 vysvětlit základní pojmy
 posoudit biologickou a energetickou hodnotu potraviny a nejvhodnější způsob technologického zpracování
 využívat nové formy tepelného
zpracování
 nakládat
hospodárně
s potravinami
 vyjmenovat zařízení vhodná pro
jednotlivé tepelné úpravy a popsat princip, na jakém pracují
 dodržovat hygienické předpisy a
bezpečnost při práci se stroji a
zařízeními k tepelné úpravě potravin
 charakterizovat víceúčelová zařízení k tepelným úpravám

vykosťování, odblaňování, naklepávání, porcování, špikování, plnění,
mletí, šlehání, marinování, kořenění)
úprava mokrým způsobem
zařízení k předběžné úpravě
Nápoje

Tepelné úpravy včetně zařízení
k tepelným úpravám
Předběžná úprava potravin včetně hygienických zásad a BOZP
Opakování předchozího učiva:
 BOZP
 Hygienické zásady
 HACCP
 Sanitace
 Předběžná úprava potravin
rostlinného původu
 Předběžná úprava masa
 Řezačky masa
Technologické postupy přípravy
tradičních pokrmů podle jednotlivých druhů
Typické suroviny a pokrmy, technologické postupy
Vaření – charakteristika, druhy
podle zařízení, ostatní druhy vaření
Zadělávání – charakteristika
Dušení – charakteristika, druhy
podle základů, základy
Pečení – charakteristika, druhy
podle zařízení (na roštu, na rožni,
v troubě, na lávovém grilu, kontaktním grilu, v grilovacích kleštích,
anglický způsob)
Opékání (restování) – charakteristika, rozdělení podle množství tuku
Zapékání (gratinování) - charakteristika
Smažení – charakteristika, druhy
obalů, vhodné tuky ke smažení,
zásady při smažení
Víceúčelové zařízení k tepelným
úpravám
Uzení - udírny, prostředky
k nasolování, proces solení, způsoby uzení, vady při uzení

20
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uvést postup při nasolování
poznat prostředky k nasolování
popsat postup při uzení
poznat vady masa a uzenin
vzniklé při nasolování a uzení
 preventivně jim zabránit
 uvést rozdělení polévek a zdůvodnit jejich význam ve výživě
 rozlišit hnědé, bílé a přesnídávkové polévky a uvést příklady
 popsat způsoby čištění a zesilování vývarů a možnosti podávání polévek
 objasnit možnosti zahušťování,
zjemňování a ochucování polévek
 vysvětlit rozdíly mezi zavářkami
a vložkami do polévek
 vyjmenovat jednotlivé druhy zavářek a vložek do polévek a popsat jejich přípravu
 třídit a opakovat získané poznatky

Polévky
Charakteristika, význam, dávkování
Kuchařské rozdělení polévek a
popis jednotlivých skupin
Vložky a zavářky do polévek

12

Opakování probraného učiva

4

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 využívat odborných znalostí a
dovedností
 vysvětlit neznámé gastronomické pojmy
 popsat postup pokrmů připravených v papilotě, alobalu, grilovacích kleštích, na lávových
kamenech
 objasnit význam omáček ve výživě
 rozlišit druhy omáček a přiřadit
vhodné příklady, popsat postup
přípravy
 popsat způsoby dávkování a podávání
 vysvětlit hlavní rozdíly mezi
omáčkami hrubými a jemnými
 charakterizovat druhy a přípravu
speciálních omáček
 uvést druhy bezmasých pokrmů
a popsat jejich přípravu
 posoudit význam bezmasých
pokrmů v jídelním lístku
 znát přípravu jednoduchých
sladkých pokrmů podávaných
jako hlavní chod

Počet
hodin

Učivo

Poznámky

Speciální tepelné úpravy
Úprava anglickým způsobem,
v papilotě, v alobalu
Nové trendy v gastronomii
Zážitková gastronomie

6

Omáčky
Druhy omáček, význam, dávkování,
způsob podávání
Klasické omáčky české kuchyně
Hnědé a bílé omáčky
Jemné studené a teplé omáčky
Úprava omáček z průmyslově připravených polotovarů

6

Bezmasé pokrmy
Druhy a význam bezmasých pokrmů
Úprava slaných bezmasých pokrmů
ze zeleniny, brambor, luštěnin,
obilovin, vajec, sýrů, hub
Úprava jednoduchých sladkých
pokrmů
Přílohy a doplňky k jídlům

6
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 vyjmenovat druhy, význam a
dávkování jednotlivých druhů
příloh
 vhodně kombinovat přílohy
k jednotlivým pokrmům
 znát základní receptury přípravy
příloh
 charakterizovat vlastnosti hovězího masa a určit jeho výživovou hodnotu
 rozlišit jednotlivé části hovězího
masa a přiřadit k nim vhodnou
tepelnou úpravu
 určit správnou přípravu základů
pro jednotlivé pokrmy
 vysvětlit jednotlivé tepelné
úpravy a uvést základní technologické postupy pokrmů
 používat normy a převádět jednotky
 pojmenovat vhodné části masa
pro minutkovou úpravu
 vhodně kombinovat přílohy
k pokrmům, respektovat hledisko racionální výživy
 popsat předběžnou přípravu a
použití hovězích vnitřností
 zhodnotit vlastnosti a složení telecího masa pro výživu
 vyjmenovat části telecího masa a
přiřadit k nim vhodnou tepelnou
úpravu
 popsat základní technologické
postupy pokrmů z telecího masa
a vhodně k nim kombinovat přílohy
 charakterizovat minutkové části
masa
 popsat předběžnou přípravu a
použití telecích vnitřností a porovnat je s hovězími
 porovnat složení vepřového masa z výživového hlediska
 popsat vlastnosti vepřového masa a jeho základní charakteristiku
 uvést jednotlivé části vepřového
masa a přiřadit k nim vhodnou
tepelnou úpravu
 popsat technologické postupy
pokrmů a zvolit k nim vhodné
přílohy
 pojmenovat části masa na minutkovou úpravu
 objasnit použití slaniny, šunky,
uzeného masa v teplé i studené
kuchyni

Druhy, význam a dávkování příloh
Úprava příloh z mouky, brambor,
rýže, těstovin, luštěnin, ze zeleniny,

Technologické postupy přípravy
pokrmů z hovězího masa a vnitřností
Rozdělení, vlastnosti masa
Hovězí maso přední a zadní, použití
jednotlivých částí
Vaření hovězího masa
Dušení – předběžná příprava, základy, postup dušení, úprava šťáv a
omáček
Dušené pokrmy – pečeně, plátky,
závitky, maso krájené na kostky
Pečení po anglicku
Hovězí vnitřnosti

8

Technologické postupy přípravy
pokrmů z telecího masa a vnitřností
Rozdělení, vlastnosti telecího masa,
použití jednotlivých částí
Předběžná příprava masa
Příprava telecího masa vařením,
zaděláváním, dušením, pečením,
smažením
Telecí vnitřnosti

6

Technologické postupy přípravy
pokrmů z vepřového masa a
vnitřností
Rozdělení, vlastnosti masa
Použití jednotlivých částí
Vaření vepřového masa
Dušení vepřového masa
Pečení vepřového masa
Použití uzeného masa a slaniny
Příprava vepřových vnitřností
Pokrmy vepřových hodů

6
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 vyjmenovat druhy vepřových
vnitřností a určit jejich použití
 charakterizovat pokrmy vepřových hodů a zhodnotit jejich význam v gastronomii

 charakterizovat skopové, jehněčí, kůzlečí a králičí maso a
zhodnotit jeho význam pro výživu
 vyjmenovat části masa a navrhnout vhodné tepelné úpravy
 popsat technologii přípravy a
vhodně kombinovat přílohy
 vysvětlit předběžnou přípravu
skopového masa
 vyjmenovat druhy vnitřností a
určit jejich použití
 vyjmenovat části masa vhodné
k mletí
 popsat předběžnou přípravu,
mletí a možnosti tvarování mletého masa
 určit vhodné tepelné úpravy a
uvést technologické postupy
přípravy
 posoudit nebezpečí nákazy při
nedostatečném tepelném zpracování mletého masa
 uvést přísady k ochucování a
spojování mletých mas
 vysvětlit pojem hašé, krokety a
popsat jejich přípravu
 posoudit vlastnosti drůbežího
masa a jeho význam pro výživu
 objasnit předběžnou přípravu
drůbeže
 navrhnout vhodné části drůbežího maso pro minutkovou přípravu
 vhodně kombinovat přílohy
k drůbežímu masu
 popsat charakteristické pokrmy
z husy, kachny a krocana
 zhodnotit využití vnitřností
z drůbeže
 objasnit konzumaci rybího masa
z hlediska zdravé výživy
 rozlišit druhy ryb a přiřadit
vhodné tepelné úpravy
 orientovat se v předběžné přípravě ryb a v přípravě rybí várky
 uvést pokrmy z ryb a vysvětlit
jejich postup přípravy a vhodné
přílohy

Technologické postupy přípravy
pokrmů ze skopového, jehněčího,
kůzlečího a králičího masa
Skopové, jehněčí a kůzlečí maso –
rozdělení, vlastnosti
Příprava masa před tepelnou úpravou
Úprava masa zaděláváním, dušením, pečením a smažením
Úprava pokrmů z králíka
Úprava vnitřností

4

Technologické postupy přípravy
pokrmů z mletých mas
Způsoby mletí, sekání a škrabání
masa, hygienické normy při přípravě pokrmů
Pokrmy z jednoho druhu mletých
mas
Pokrmy ze směsi mletých mas

4

Technologické postupy přípravy
pokrmů z drůbeže
Předběžná příprava, vykosťování a
porcování
Úprava drůbeže zaděláváním, dušením a smažením
Pečení hrabavé a vodní drůbeže,
úprava šťávy, náplně
Úprava vnitřností

5

Technologické postupy přípravy
pokrmů z ryb, korýšů, měkkýšů,
obojživelníků
Druhy ryb, vlastnosti rybího masa
Předběžná příprava ryb sladkovodních a mořských
Tepelné úpravy ryb
Úprava rybích vnitřností

5
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 vyjmenovat rybí vnitřnosti a určit vhodné tepelné úpravy
 rozpoznat základní druhy mořských živočichů, rozlišit korýše,
měkkýše a obojživelníky
 zhodnotit jejich význam ve výživě
 vysvětlit předběžnou úpravu
mořských živočichů, porovnat
jejich tepelné zpracování a využití v teplé i studené kuchyni
 vysvětlit základní rozdělení zvěřiny, uvést vlastnosti tohoto masa
 zdůraznit důležitost předběžné
přípravy
 rozlišit tepelné úpravy srstnaté,
pernaté a černé zvěřiny, určit
technologické postupy
 doporučit části masa pro minutkovou úpravu
 popsat předběžnou přípravu a
použití vnitřností

Technologické postupy přípravy
pokrmů ze zvěřiny
Zvěřina, rozdělení, vlastnosti masa
Předběžná příprava zvěřiny
Tepelné úpravy jednotlivých druhů
zvěřiny
Příprava vnitřností

4

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 80 (2,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 objasnit význam pokrmů na objednávku v gastronomii
 navrhnout druhy a části masa
vhodné k minutkové úpravě
 vyjmenovat a popsat možnosti
předběžné úpravy
 doporučit vhodné minutkové
technologie a charakterizovat je
 uvést přílohy vhodné k pokrmům na objednávku z hlediska
racionální výživy
 určit možnosti využití vnitřností
k minutkové úpravě
 doporučit potraviny rostlinného
původu vhodné pro přípravu minutek
 diskutovat o kladech a záporech
minutkové úpravy
 upozornit na význam hygienických požadavků při přípravě výrobků studené kuchyně
 zdůvodnit význam výrobků
v gastronomii
 uplatnit smysl pro estetické cítění, barevnost, detail při úpravě
výrobků studené kuchyně a

Učivo

Počet
hodin

Technologické postupy přípravy
pokrmů na objednávku
Druhy a části mas vhodných k přípravě pokrmů na objednávku
Předběžná příprava – krájení, marinování, tvarování
Vhodné tepelné úpravy, pečení po
anglicku, úprava šťáv
Příprava pokrmů z jatečného masa a
vnitřností
Příprava pokrmů z ostatních druhů
mas
Příprava pokrmů před hostem, dokončování
Přílohy a doplňky k pokrmům na
objednávku

16

Technologické postupy přípravy
pokrmů studené kuchyně
Charakteristika výrobků studené
kuchyně
Základní výrobky – majonéza, saláty, rosoly, pěny
Předkrmy – plněná a obložená vejce, zelenina, ovoce, sýry, výrobky
z těsta, chuťovky, kaviár
Studené pokrmy – chlebíčky, chu-

14

Poznámky
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úpravě na mísách
 rozlišit jednotlivé výrobky a popsat jejich přípravu
 při přípravě pokrmů uplatnit
hledisko racionální výživy
 popsat přípravu jednoduchých i
složitých výrobků
 navrhnout výrobky vhodné pro
slavnostní příležitosti
 objasnit význam teplých i studených předkrmů z hlediska výživy
 zařadit studené i teplé předkrmy
do jídelních lístků a menu
 posoudit biologickou a energetickou hodnotu výrobku a podávané množství
 popsat využití kaviáru a ústřic
 vysvětlit přípravu ragú, vaječných omelet, zeleninového rizota
 vyjmenovat typické pokrmy
české a moravské kuchyně, krajové speciality
 orientovat se v kuchyních cizích
zemí a uvést jejich tradiční pokrmy a nápoje, stravovací zvyklosti
 posoudit přednosti cizích kuchyní z hlediska zdravé výživy
 porovnat pokrmy zahraničních
kuchyní
s naší gastronomií
z hlediska racionální výživy
 sestavit nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických společenství podle jejich tradic a
náboženských zvyklostí
 ovládat přípravu vybraných pokrmů zahraničních kuchyní, používat speciální inventář
 pojmenovat suroviny nezbytné
k přípravě moučníků
 uvést dělení moučníků, rozlišit
druhy restauračních moučníků
 vysvětlit význam moučníků
z hlediska racionální výživy,
charakterizovat klady a zápory
konzumace sladkých pokrmů
 poukázat na nové trendy při přípravě moučníků
 popsat přípravu jednotlivých
druhů těst a uvést technologické
postupy restauračních moučníků
 ovládat přípravu moučníků,
uplatnit estetické cítění při jejich
zdobení
 kombinovat náplně a polevy pro

ťovky, různě upravené ryby
Galantiny, paštiky, huspeniny
Mísy – druhy, úprava mís, doplňky
a zdobení

Příprava teplých předkrmů
Ragú, salpikony, salmis, krokety
Předkrmy z masa a vnitřností
Předkrmy z vajec, sýrů a zeleniny

4

Technologické postupy přípravy
pokrmů zahraničních kuchyní
Význam vědomostí k přípravě pokrmů ve světě
Česká a regionální kuchyně
Charakteristika vybraných kuchyní
Evropy
Charakteristika vybraných kuchyní
Asie
Charakteristika vybraných kuchyní
Ameriky, Afriky a Tichomoří
Krajové speciality

9

Technologické postupy přípravy
moučníků
Základní druhy těst, jejich charakteristika a použití
Korpusy, náplně, polevy, ozdoby
Jednoduché moučníky
Složité moučníky
Pudinky, krémy, sladké omáčky
Ovocné saláty a rosoly, poháry

9
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jednotlivé moučníky
 vysvětlit rozdíl mezi moučníkem
a moučným pokrmem
 objasnit
základní
hlediska
v dietním stravování
 popsat vhodné potraviny, možnosti ochucování, nejvhodnější
technologie pro přípravu dietních pokrmů
 charakterizovat hlavní typy léčebných diet
 vybrat vhodné pokrmy připravované pro některé typy nemocí
 vysvětlit význam diferencovaného stravování
 pracovat s výživovými normami
 vyjmenovat skupiny diferencovaného stravování a vysvětlit
hlavní zásady při stravování jednotlivých skupin
 vyjmenovat další možnosti stravování a jednotlivé druhy charakterizovat
 diskutovat o vhodnosti alternativní výživy pro jednotlivé věkové kategorie obyvatelstva
 vysvětlit význam progresivní
přípravy pokrmů ve stravování
 zhodnotit klady a zápory výrobků konvenience
 získávat poznatky o nových polotovarech a výrobcích
 zopakovat a prohloubit vědomosti získané za celou dobu studia
 připravit se k závěrečným zkouškám, případně k přijímacím
zkouškám na nástavbové studium

Dietní stravování
Vhodné a nevhodné suroviny pro
přípravu dietní stravy
Tepelné úpravy a technologické
postupy při přípravě dietní stravy
Dietní pokrmy

4

Diferencované stravování
Rozdělení diferencovaného stravování
Charakteristika jednotlivých skupin

5

Alternativní druhy stravy
Charakteristika jednotlivých možností alternativních druhů stravy

2

Progresivní příprava pokrmů
Příprava pokrmů z průmyslových
polotovarů
Využití moderního vybavení kuchyně při předběžné a tepelné úpravě
Příprava pokrmů ve zvláštních
podmínkách
Opakování k závěrečné zkoušce
Učivo prvního ročníku: 5 hodin
Učivo druhého ročníku: 5 hodin
Učivo třetího ročníku: 5 hodin

2

15

Obsluha a prodej
Celková hodinová dotace : 1 - 1 - 2
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem předmětu Obsluha a prodej je poskytnout žákům vědomosti o stolničení a obsluze v gastronomických
provozech, umožnit získání všeobecných a odborných vědomostí k profesionálnímu vykonávání povolání, vysvětlit jim význam hygienických předpisů, předpisů o bezpečnosti práce a objasnit zásady profesního chování
v různých typech odbytových středisek. K dalším cílům patří: ukázat žákům správnou přípravu pracoviště na
provoz, dbát na estetiku pracoviště, seznámit se se speciálním a běžným inventářem, jeho praktickým použitím a
údržbou, získat vědomosti o technice jednoduché, složité obsluhy a vyšší formy složité obsluhy, ukázat sestavení menu, jídelních a nápojových lístků podle gastronomických pravidel, ovládat různé typy techniky obsluhy.
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Žák bude veden k tomu, aby byl schopen vysvětlit rozdíl mezi jednotlivými středisky, požadovanými službami a
zásadami obsluhy v nich, popsat pivní zařízení, skladování a údržbu. Seznámí se s rozdělením vín, nabídkou a
servisem vín. Popíše rozdíl mezi jednotlivými druhy míšených nápojů a základními povinnostmi barmana. Popíše význam, druhy a organizační zajištění slavnostních hostin. Vysvětlí rozdíl v obsluze v dopravních prostředcích a ubytovacích zařízení. Obsah předmětu je zaměřen i na hotelový a restaurační management a na seznamování žáků s novými trendy v gastronomii, vysvětlování významu recyklace odpadu v souvislosti s ochranou
životního prostředí. Je zařazeno upozornění na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti
s profesí.
Charakteristika učiva
Obsah učiva vychází z Rámcově vzdělávacích programů. Žákům jsou vysvětleny základy hygienických předpisů
a bezpečnostních předpisů v souvislosti s prací se stroji a zařízeními, zařazení kontroly hygieny a bezpečnosti
práce na pracovišti, která jsou nedílnou součástí bezpečnosti práce. Důraz je kladen na organizaci práce, profesní
vystupování a estetiku pracoviště. Učivo je sestaveno tak, aby žák využil získaných vědomostí v praktickém
životě. Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími odbornými předměty – Technologie, Potraviny a výživa, Odborný výcvik a rovněž s jazykovými znalostmi. Nezbytné je využití počítače a práce s jednotlivými programy při komunikaci s hostem – vyúčtování, organizaci práce, vedení účetní evidence. Žáci jsou seznamováni
s novými trendy v oblasti servisu pokrmů a nápojů, služeb.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Cílem okruhu je poskytnout žákům znalosti o technice odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních. Žáci
se seznámí s technikou jednoduché a složité obsluhy, s používaným inventářem, naučí se sestavit jídelní a nápojové lístky a různé typy menu. Při sestavování jídelních lístků uplatní znalost správné výživy a gastronomických
pravidel a dalších faktorů ovlivňujících úspěšný prodej a získání zákazníků. Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování a profesního jednání. Jsou upozorňováni na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí a na nutnost boje proti nim.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno kombinací slovního a numerického hodnocení, do hodnocení je zařazeno ústní zkoušení. Při hodnocení je využíváno řešení problémových situací při komunikaci s hostem. Známkou je žák ohodnocen za samostatné práce a za práce na zadané téma, např. sestavení jídelního a nápojového lístku. Hodnocení je
také prováděno na základě písemného opakování - učebních celků, jednotlivých témat, je sledována aktivita žáků
při hodinách a na akcích školy. K písemnému opakování je využita forma testu, doplňování do textu, pro opakování je využit popis nákresu, např. snídaní, založení pro jednoho hosta, inventáře, apod. Je kontrolováno propojení s ostatními odbornými předměty. Slovního hodnocení je využito při opakování zásad bezpečnosti práce a
údržbě strojů a zařízení.
Pojetí výuky
Předmět vede žáky k otevřené profesní komunikaci, k užívání odborné terminologie, k prolínání teoretických a
praktických znalostí, k pozitivnímu vztahu k práci – práci v kolektivu, vztah k nadřízeným, k využití jazykových
znalostí, k přehledu moderních trendů v oblasti obsluhy a prodeje.
Metodika výuky
Výuka probíhá formou frontálního vyučování, skupinové vyučování je využíváno při plnění jednotlivých úkolů –
sestavení snídaní, systémech obsluhy, vyšší formě složité obsluhy, přípravě míšených nápojů apod.
Předem zadané projekty jsou vypracovány při skupinové práci. Je využita odborná literatura, odborné knihy a
časopisy. Během výuky se využívají didaktické pomůcky – video, instruktážní filmy předvádějící jednotlivé
postupy při servisu pokrmů a nápojů. Do výuky je zařazena návštěva veletrhů a odborných výstav, exkurze do
provozoven společného stravování a potravinářských provozů (pivovar). Pro vyhledávání nových informací a
trendů je využit internet. Výuka podporuje práci s počítačem - organizační systém obsluhy, vyúčtování s hostem,
komunikace s ostatními středisky, zajištění objednávek v hotelovém provozu apod. Je zajištěno těsné propojení
s výukou cizích jazyků - zařazení cizích odborných termínů do výuky, písemným zpracováním jídelního lístku a
následné využití v praxi při komunikaci s hostem.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
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Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný první ročník pro obory Kuchař – číšník, Řezník - uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 poznat vybavení prodejny masa
a uzenin a dokázat jej účelně
využívat
 rozlišovat druhy odbytových
středisek, jejich vybavení
 vysvětlit organizaci práce a úkoly pracovníků v odbytovém středisku
 ztotožnit se se zásadami hygieny
a
bezpečnostními
předpisy
v prodejně
 orientovat se ve skladu, ve vedení evidence zásob
 určit, jak skladovat a udržovat
zboží
 poznat jednotlivé druhy inventáře, rozlišovat malý a velký stolní
inventář, pracovat s ním a používat ho podle způsobu servisu,
podávaného pokrmu a nápoje
 udržovat a ošetřovat inventář
 ozřejmit si základní pravidla
slušného chování – pozdrav,
oslovení
 profesionálně jednat v souladu
se společenským chováním
 vědět, jak pečovat o svůj zevnějšek
 komunikovat se zákazníkem,
zaměstnanci na pracovišti
 znát pravidla stolování a význam
etikety – přestupky při stolování
 chovat se profesionálně, řešit
možné nehody při obsluze
 předcházet konfliktům se zákazníkem, vědět, jak případné konflikty řešit
 vysvětlit
úlohu
jednotlivce
v oblasti osobního prodeje a
stravovacích služeb
 ovládat
organizaci
práce
v různých formách obsluhy
 připravit pracoviště před zahájením provozu, udržovat pořádek
během provozu a provést úklid
po jeho skončení
 znát postup při prodeji zboží
pracovní postupy během přípravy, provozu a po jeho ukončení
na pracovišti

Prodejna a její zařízení, odbytová
střediska, práce s inventářem
Úloha prodejny, význam a úkoly odbytu
Vnější a vnitřní uspořádání prodejny,
její zařízení
Členění odbytových středisek
Bezpečnost, ochrana zdraví pracovníka a hygiena v prodejně
Vybavení a zařízení na úseku obsluhy
Význam, druhy a použití inventáře na
pokrmy, nápoje, pomocný inventář

13

Člověk a životní
prostředí

Psychologie prodeje, společenské
chování
Zásady společenského chování
Základní společenská a profesní pravidla
Pozdrav, představování, podání ruky,
mimika, konverzace, telefonování,
společenský cit a takt, péče o zevnějšek
Zásady chování na pracovišti
Společenské události

12

Občan v demokratické společnosti

Technika prodeje, základy obsluhy
Prodej zboží
Formy a pravidla obsluhy
Organizace práce v různých formách obsluhy
Příprava a údržba pracoviště
Práce po skončení provozu
Pravidla podávání pokrmů a nápojů,
podávání jednotlivých chodů

6
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 řídit se pravidly podávání pokrmů a nápojů, podávání jednotlivých chodů
 rozpoznat a respektovat specifika stravovacích zvyklostí cizinců
Opakování

2

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozeznat jednotlivé systémy obsluhy
 objasnit organizaci práce při
jednotlivých systémech obsluhy
 charakterizovat různé způsoby
obsluhy
 určit způsoby obsluhy
 popsat podávání pokrmů a nápojů při jednotlivých způsobech
obsluhy
 zajišťovat odbyt výrobků a služeb
 volit vhodné formy odbytu výrobků a služeb
 uvést náležitosti jídelního a nápojového lístku, sestavit je, sestavit menu pro různé příležitosti
 sestavit typickou nabídku pokrmů a nápojů pro střediska
 určit způsob obsluhy
 ovládat techniku jednoduché i
složité obsluhy a její různé formy podle prostředí, charakteru
akce a společenské příležitosti
 vysvětlit zásady složité obsluhy
 ukázat servis, snídaní, obědů a
večeří
 seznámit se se specifiky stravovacích zvyklostí cizinců a respektovat je
 objasnit rozdíly při servisu speciálních pokrmů
 popsat práci sommeliéra u stolu
 přijímat, evidovat a vyřizovat
objednávky hostů, pracovat se
zúčtovací technikou
 ovládat techniku podávání a
ošetřování nápojů
 popsat zásady pro vyšší formu
složité obsluhy

Počet
hodin

Učivo

Systémy obsluhy
Obvodový systém
Systém vrchního číšníka
Ostatní systémy

2

Způsoby obsluhy
Restaurační
Kavárenský
Slavnostní
Obsluha skupin

2

Odbyt
Formy prodeje
Gastronomická pravidla
Menu, jídelní a nápojové lístky

4

Složitá obsluha – základní forma
Technika podávání pokrmů a nápojů při jednoduché a složité obsluze
Zásady při složité obsluze
Podávání snídaní, obědů a večeří
Servis speciálních pokrmů
Práce sommeliéra u stolu hosta
Vyúčtování

4

Složitá obsluha – vyšší forma
Zásady pro vyšší formu složité obsluhy

6
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 provést úpravu pokrmů před
hostem
 ukázat jednotlivé formy obsluhy
– flambování, dranžírování, míchání
 porovnat podávání fondue a
raclette
 vysvětlit úpravu teplých nápojů
před hostem
 najít rozdíl mezi podáváním studených alkoholických a nealkoholických nápojů
 provést servis teplých nápojů
 určit teploty podávaných nápojů
 zajistit přípravu a realizaci
gastronomické akce
 rozlišovat druhy slavnostních
hostin
 provést návrh slavnostního menu
 aplikovat přípravu slavnostní tabule do praxe
 popsat systém banketní obsluhy
 vysvětlit podávání jednotlivých
chodů a vhodných nápojů
 uvést
způsoby
vyúčtování
s hostem a objednavatelem, vysvětlit vyúčtování tržeb
 popsat správnou přípravu nabídkového stolu
 navrhnout vhodný sortiment
 provést správnou obsluhu u rautu
 rozlišit ostatní druhy společenských setkání

Úprava pokrmů před hostem:
Míchání, dochucování
Flambování
Dranžírování
Úprava specialit před hostem
Podávání fondue, raclette
Úprava teplých nápojů před hostem
Podávání nápojů před hostem
Servis studených alkoholických a
nealkoholických nápojů
Servis teplých nápojů
Teploty nápojů

2

Slavnostní hostiny
Organizační zajištění akcí
Druhy a charakteristika hostin
Tvorba slavnostního menu
Příprava slavnostní tabule
Banketní obsluha
Podávání jednotlivých chodů a nápojů

8

Hostiny s nabídkovým stolem
Zvláštní typy akcí
Příprava nabídkových stolů
Vhodný sortiment na raut
Obsluha u rautu
Ostatní společenská setkání

5

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozlišit jednotlivé druhy míšených nápojů
 popsat práci barmana
 charakterizovat pomůcky číšníka
a barmana, pracovat s nimi
 ukázat přípravu jednotlivých
druhů nápojů
 určit suroviny pro přípravu míšených nápojů
 navrhnout různé druhy ozdob na
míšené nápoje
 připravovat a servírovat míšené
nápoje
 popsat negativní následky konzumace alkoholu a jiných návy-

Učivo
Míšené nápoje
Význam a rozdělení
Druhy míšených nápojů
Základní povinnosti barmana
Vybavení baru a barový inventář
Suroviny používané k přípravě míšených nápojů
Zdobení míšených nápojů
Vliv alkoholu na zdraví

Počet
hodin

Poznámky

8
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kových látek
 vysvětlit
zásady
obsluhy
v dopravních prostředcích
 určit způsob obsluhy v jídelních
vozech, na lodi a v letadlech
 porovnat
zásady
obsluhy
v jednotlivých ubytovacích zařízeních
 navrhnout hotelový lístek
 popsat práci v hotelové hale a
open baru
 objasnit pojem room service
 popsat vybavení office
 aplikovat profesionální péči o
hosta do praxe
 popsat
organizaci
práce
v odbytových a ubytovacích
střediscích
 zdůraznit význam správné organizace při gastronomických akcí
 navrhnout způsob řízení na jednotlivých úsecích
 popsat pivní sklep
 rozlišit jednotlivé druhy pivního
zařízení
 objasnit význam údržby pivního
zařízení
 ukázat práci při čepování piva
 vysvětlit princip narážení a čepování piva
 objasnit význam správného
skladování nealkoholických nápojů
 popsat jednotlivé druhy kaváren
 navrhnout kavárenský jídelní a
nápojový lístek
 porovnat jednotlivé druhy káv
 popsat
způsob
obsluhy
v kavárně
 vysvětlit pojem kavárenská herna
 porovnat jednotlivé druhy vináren a jejich vybavení
 navrhnout vinárenský jídelní a
nápojový lístek
 zdůvodnit význam sortimentu
vín ve vinárně
 popsat způsob obsluhy ve vinárně
 objasnit pojem vinný sklep
 vysvětlit význam vhodnosti vína k jednotlivým pokrmům
 ukázat podávání vína před hos-

Obsluha v dopravních prostředcích
Zásady práce v dopravních prostředcích
Obsluha v jídelních vozech
Obsluha v letadlech
Obsluha na lodi
Obsluha v ubytovacích zařízeních
Zásady práce v ubytovacích zařízeních
Hotelový lístek
Obsluha v hotelové hale a open baru
Room service
Vybavení office, zásady práce

3

Hotelový a restaurační management
Profesionalita v péči o hosta
Organizace práce v odbytových střediscích
Organizace práce v ubytovacích střediscích
Organizace gastronomických akcí
Řídící činnost na jednotlivých úsecích

6

Pivní zařízení, skladování a ošetřování nápojů
Pivní sklep
Pivní zařízení a jeho údržba
Narážení, čepování a ošetřování piva
Skladování a ošetřování nealkoholických nápojů

8

Kavárna a kavárenská herna
Druhy a zařízení kaváren
Nápojový a jídelní lístek
Druhy káv, jejich příprava a servis
Obsluha v kavárně
Kavárenská herna

Vinárna a vinný sklep
Druhy a zařízení vináren
Vinárenský nápojový a jídelní lístek
Nabídka a servis vín
Obsluha ve vinárně
Vinný sklep
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tem
 zhodnotit význam vinařského
zákona
 rozlišit jednotlivé druhy společensko-zábavních středisek
 popsat zařízení a formu obsluhy
v kolibě, varieté a kabaretech
 rozlišit jednotlivé druhy společensko-zábavních středisek
 popsat zařízení a formu obsluhy
v kolibě, varieté a kabaretech
 vysvětlit význam informací a
komunikace pro podnikání ve
službách
 uplatňovat společenské chování
a profesní vystupování, dodržovat profesní etiku, zdržovat se
xenofobních projevů
 snažit se o kultivovaný projev
 komunikovat jasně a srozumitelně v souladu s jazykovou normou
 komunikovat s hosty v cizím jazyce
 rozpoznat typy hostů a vědět, jak
reagovat na projevy jejich chování, snažit se předcházet konfliktům
 řešit běžné i neobvyklé situace
s ohledem
na
individuální
zvláštnosti hosta
 respektovat národní mentalitu a
zvyklosti
 uplatňovat estetická hlediska při
formování prostředí
 zopakovat a prohloubit vědomosti získané za celou dobu studia
 připravit se k závěrečným zkouškám, případně k přijímacím
zkouškám na nástavbové studium

Ostatní společensko-zábavní střediska
Koliby
Varieté
Kabarety

3

Komunikace ve službách
Profesní etika
Osobnost a vzhled pracovníka
v gastronomii
Společenské chování a profesní
vystupování
Typy hostů
Národní zvyklosti a tradice různých
etnik ve vazbě na gastronomii a
způsob komunikace
Etické chování obsluhujících

5

Opakování k závěrečným zkouškám
Učivo prvního ročníku: 3 hodiny
Učivo druhého ročníku: 3 hodiny
Učivo třetího ročníku: 2 hodiny

8

Administrativa
Celková hodinová dotace: 0 - 1 - 1
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem předmětu je naučit žáky ovládat techniku psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti a přesnosti. Další dovedností by mělo být vyhotovování písemností spojených
s obchodním a stravovacím provozem. Tyto by měli být zhotoveny věcně, jazykově a formálně správně, ve shodě s normalizovanou úpravou.
Charakteristika učiva
Učivo 2. ročníku seznamuje žáky s ovládáním běžné kancelářské techniky a poté se žáci učí techniku psaní na
stroji.
Učivo 3. ročníku je zaměřeno na vyhotovování obchodních písemností.
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Předmět Administrativa je provázán s předmětem Ekonomika a seznamuje žáky s požadavky na základy písemné komunikace pomocí kancelářské techniky a úpravu písemností.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí – vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 pracovat s informací
 operativně uplatňovat získané dovednosti v praxi
 uplatnit logickou dovednost při psaní textů a vyhotovování dokladů
 racionálně a přesně vést administrativu v provozu
 ovládat techniku administrativy v souladu s normalizovanou úpravou písemností
Hodnocení výsledků žáků
Technika psaní je hodnocena dle předem stanovených pravidel (přesnost, rychlost) techniky psaní a spolu
s hodnocením kvality vyhotovení obchodních písemností odpovídá Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které
je součástí školního řádu školy.
Pojetí výuky
Úkolem je naučit žáky ovládat kancelářskou techniku a vyhotovování obchodních písemností.
Metodika výuky
Výukový program, tiskopisy, učebnice. Ve výuce je kladen důraz na dovednosti, konkretizaci a aktualizaci učiva. Metodika výuky je zaměřena na získání konkrétních dovedností a dále jejich uplatňování v konkrétních situací v obchodním a stravovacím provozu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence:
 schopnost vyjadřovat se přiměřeně v psaných projevech
 zpracovávat věcně a formálně správně příslušné informace do textu
Personální kompetence:
 prosazovat trvale rozvoj své pracovní činnosti
 přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:
 získat potřebné vědomosti a dovednosti pro uplatnění na trhu práce
 schopnost vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech
 na základě kritického posouzení orientovat svůj profesní život k podnikatelské aktivitě
Kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi:
 efektivní práce s informacemi za použití kancelářské techniky
Průřezová témata:
Informační a komunikační technologie:
 aplikovat a rozvíjet získané znalosti a dovednosti
 práce s informacemi
Člověk a svět práce:
 uplatnit praktické pracovní dovednosti a znalosti v praxi

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 ovládat běžnou kancelářskou
techniku a její základní funkce
 uvědomovat si možnosti a výhody při používání techniky v
komunikaci
 psát na klávesnici desetiprstovou
hmatovou
metodou
v přiměřené rychlosti a přesnosti

Písemná komunikace. Využití techniky v komunikaci.
Práce s kancelářskou technikou
Využití techniky v komunikaci
Základy psaní na klávesnici –
desetiprstová hmatová metoda

Vzdělávací obsah
3. ročník
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Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

1

Úprava písemností

31

 vyhotovovat písemnosti spojené s obchodním a stravovacím
provozem
 vyhotovovat písemnosti ve
shodě s normalizovanou úpravou věcně, jazykově a formálně správnou technikou

Odborný výcvik
Celková hodinová dotace: 15 – 15 – 15
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Předmět Odborný výcvik je veden tak, aby prakticky připravil žáky na profesní vykonávání gastronomických
služeb a uplatňoval v praxi vědomosti získané v odborných vyučovacích předmětech. Žáci se seznámí
s příslušnými předpisy chránícími jejich zdraví a život při práci, jsou vedeni k dodržování zásad slušného chování a profesního vystupování, k estetickému cítění a vztahu k životnímu prostředí. Nedílnou součástí je vedení
žáků k přesnému plnění základních pracovních povinností, k dodržování technologických postupů a hospodárnosti.
Charakteristika učiva
Výuka v odborném výcviku je těžištěm pro praktické osvojení dovedností získaných teoretickým vzděláváním a
realizuje praktické činnosti nutné k získání profesních návyků v gastronomických provozech. Upevňují se zde
dovednosti, zkušenosti a potřebné návyky získané praktickou činností. Žák je průběžně seznamován s pracovními nástroji a pomůckami a používá je při odborném výcviku, včetně využívání moderních technologií ve výrobním středisku.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání v okruhu Odbyt a obsluha směřuje k tomu, aby žáci dovedli použít znalosti o technice odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních, aby se seznámili s technikou jednoduché a složité obsluhy, s používaným
inventářem, naučili se sestavit jídelní a nápojové lístky a různé typy menu. Při sestavování jídelních lístků uplatní znalost správné výživy a gastronomických pravidel a dalších faktorů ovlivňujících úspěšný prodej a získání
zákazníků. Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování a profesního jednání. Jsou upozorňováni
na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí a na nutnost boje proti nim.
Vzdělávání v okruhu Kuchařské dovednosti směřuje k tomu, aby se žáci seznámili s využitelností potravin pro
technologické zpracování, s požadavky na jakost a skladování. Cílem okruhu je poskytnout žákům základní
poznatky a dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy až k finálnímu výrobku, seznamují se s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů. Jsou
vedeni k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování trendů v gastronomii, získávají důležité návyky v
oblasti hygieny a bezpečnosti práce v provozu společného stravování. Žáci se obeznámí se základními druhy a
využitím technického a technologického vybavení v gastronomických provozech.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního
řádu školy.
Je používáno slovní i numerické hodnocení. Posuzuje se kvalita provedené práce, aplikované odborné znalosti a
dovednosti, pracovní přístup, schopnost spolupráce a průběžně jsou kontrolovány i písemné domácí úkoly.
Pro hodnocení prvního ročníku musí žák absolvovat každý ze stanovených vzdělávacích bloků rozložených do
dvou pololetí.
Ve druhém a třetím ročníku může být žák hodnocen také na základě vykonané produktivní práce i finanční formou. (Hodnocení je prováděno podle dosažených pracovních výsledků, plnění jednotlivých úkolů a s ohledem
na množství odpracovaných hodin).
Pojetí výuky
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Odborný výcvik je integrujícím předmětem odborných vědomostí získaných v teoretickém vyučování. V prvním
ročníku žáci získávají základní přehled z oblasti výroby a distribuce potravinářských produktů. Je rozčleněn do
tří okruhů: Kuchařské dovednosti, Obsluha a prodej a Základy zpracování masa. Jednotlivé okruhy se vzájemně
prolínají, doplňují a jsou podrobně zpracovány v ročním tematickém plánu na jednotlivá pololetí. Žáci se učí
aplikovat získané znalosti při praktických činnostech v potravinářských provozech.
Metodika výuky
Při praktické výuce je používán výklad, demonstrační metody, názorné ukázky, instruktáž, práce s odbornou
literaturou.
Žáci pracují na zadaných úkolech samostatně i v týmu pod vedením UOV nebo instruktora na smluvních pracovištích.
Žáci se mohou účastnit také různých prezentačních akcí školy, podílet se na školních projektech i zakázkové
výrobě a prodeji potravinářských výrobků a gastronomických služeb.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
Z realizace průřezových témat v předmětu odborný výcvik vyplývá i osvojení základních kompetencí žáka. Průběžně se výukou prolínají všechna průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Vyučovací proces v odborném výcviku je veden jako systematická příprava k flexibilnímu uplatnění a prosazení
budoucích absolventů na trhu práce, pochopení principu celoživotního vzdělávání a směřuje ve všech jeho fázích
k osvojování a rozvoji především Odborných kompetencí, ale i všech klíčových kompetencí:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 matematické kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi

Vzdělávací obsah
1. ročník ( integrovaný první ročník pro obory Kuchař – číšník, Řezník - uzenář)
Počet hodin za rok (týden) – 495 (15)
Blok: Kuchařské dovednosti, Obsluha a odbyt
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu – hygienické
požadavky na provoz společného
stravování
Seznámení s provozovnou.
Bezpečnost práce
Požární ochrana
Osobní hygiena
Hygienické požadavky na provoz a
zařízení – kritické body
Výrobní středisko
Rozdělení
Základní vybavení

 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany
 vysvětlit účel kritických bodů a
jeho fungování v praxi
 uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii
 rozlišit obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce
 organizovat práci ve výrobním
středisku
 využívat a kontrolovat zařízení
skladu
 hospodárně nakládat při práci se
surovinami
 zvládnout jednotlivé techniky
předběžné přípravy
 uplatnit požadavky na ošetřování
a skladování potravin

Předběžná příprava surovin
Základní technika kuchařských dovedností
Příprava potravin rostlinného původu
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12

Poznámky

Člověk a životní
prostředí

12

18
Člověk a životní
prostředí
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 vypočítat normu surovin pro daný pokrm
 pracovat s recepturami a odbornou literaturou
 využívat znalosti o potravinách a
výživě při výběru vhodných surovin a technologických úprav
pro přípravu pokrmů
 využít jednotlivé tepelné úpravy
 zvládnout technologický způsob
přípravy zadané polévky, její
uchování a expedici

 připravit omáčky se zadaných
surovin

 zvolit a připravit vhodné druhy
příloh podle pokrmů
 dodržovat zásady racionální výživy
 zvolit vhodné formy odbytu výrobků a služeb
 aplikovat zásady jednoduché obsluhy a komunikace s hostem
 rozpoznat vhodný inventář na
úseku obsluhy a odbytu
 rozlišit druhy odbytových středisek a jejich vybavení
 správně použít gastronomická
pravidla a pracovat s odbornou
literaturou

Práce s odbornou literaturou
Význam a způsob normování
Práce s recepturami teplých a studených pokrmů

12

Základy technologie přípravy pokrmů
Základní tepelné úpravy
Moderní úpravy pokrmů

18

Nácvik přípravy polévek
Kuchyňské dělení polévek
Příprava polévek hnědých
Příprava polévek bílých

42

Nácvik přípravy omáček
Příprava základů
Příprava základních omáček
Příprava hrubých omáček
Příprava základních studených omáček
Příprava příloh a doplňků k jídlům
Přílohy z brambor, mouky, rýže a
těstovin
Přílohy ze zeleniny
Jednoduché saláty
Odbyt a obsluha
Význam a úkoly odbytu
Členění a kategorizace odbytových
středisek
Vybavení a zařízení na úseku obsluhy
Formy prodeje
Základy společenského profesního
chování a vystupování
Základní pravidla jednoduché obsluhy
Nácvik zručnosti
Gastronomická pravidla
Praktické sestavování a psaní jídelních
a nápojových lístků
Menu

30

Bezpečnost práce a hygiena provozu
Zásady hygieny a sanitace
v potravinářském provozu
Směrnice pro hygienické a protiepidemiologické opatření v masném
průmyslu
Prevence rizik při pracovních činnostech v daném oboru
První pomoc při úrazech
Výroba a skladování
Provoz masného průmyslu
Členění a výbava
Použití a údržba strojů a zařízení
Skladovací prostory

12

30

60

18
Informační a komunikační technologie

Blok: Základy zpracování masa
 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti a hygieny práce
 poskytnout první pomoc při úrazu nebo zranění

 pracovat se zařízením, spotřebiči
a dalším vybavením střediska
 dbát bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
 orientovat se ve struktuře podniku

Člověk a svět práce

15
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 orientovat se ve skladu, vedení a
evidenci zásob
 hospodárně nakládat při práci se
surovinami
 vykonat základní úkony předběžné úpravy a přípravy surovin
k dalšímu zpracování
 vypočítat normu surovin pro daný výrobek a stanovit jeho cenu
 použít vhodný způsob tepelné
úpravy jednotlivých masných
výrobků
 zhotovit výrobek podle dané receptury
 uplatňovat společenské chování
a profesní vystupování
 prácovat s pokladnou
 prodávat výrobky v souladu se
zásadami prodeje a ochrany spotřebitele
 připravit výrobky na expedici a
zvolit vhodný obal

Předběžná příprava surovin živočišného původu
Měření, vážení
Mechanické zpracování potravin
Dělení, kostění a třídění masa
Solení masa

72

Práce s recepturami
Normování
Kalkulace cen
Výroba masných výrobků
Základní tepelné úpravy
Konzervace
Uzení

12

Odbyt masných výrobků
Základy obchodního provozu
Balení a expedice
Prodej a propagace

60

Člověk a životní
prostředí

Informační a komunikační technologie

72

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 495 (15)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Nácvik přípravy pokrmů z hovězího
a telecího masa
Použití jednotlivých částí masa
Příprava základů
Tepelné úpravy
Použití vnitřností

 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
z hovězího masa
 zvolit vhodnou přílohu k expedici hotového výrobku
 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
z vepřového masa
 zvolit vhodnou přílohu k expedici hotového výrobku
 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
z drůbeže
 zvolit vhodnou přílohu k expedici hotového výrobku
 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
 zvolit vhodnou přílohu a inventář k expedici hotového výrobku
 mechanicky i tepelně zpracovat
maso podle zadané receptury

Počet
hodin
60

Nácvik přípravy pokrmů
z vepřového masa
Použití jednotlivých částí masa
Tepelné úpravy
Použití vnitřností
Uzené maso
Nácvik přípravy pokrmů z drůbeže
Předběžná úprava
Vykosťování a porcování
Tepelné úpravy
Použití vnitřností
Nádivky

60

Nácvik přípravy pokrmů z ryb a
darů moře
Předběžná úprava
Tepelné zpracování

30

Mletá masa
Druhy a použití
Tepelná úprava

30
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 rozpoznat jednotlivé druhy masa
a navrhnout vhodnou úpravu
 připravit bezmasý pokrm nebo
moučník
 zvládnout techniku jednoduché
obsluhy v její základní i vyšší
formě
 připravit teplé a studené nápoje
běžně zařazené na nápojovém
lístku
 provést přeložení pokrmů z mís
 zvládnout úkony vyšší formy
složité obsluhy

 navrhnout slavnostní menu
 zorganizovat práci při slavnostní
hostině

Ostatní masa
Zvěřina
Skopové
Králičí
Bezmasé pokrmy a moučníky
Pokrmy z vajec, sýrů, brambor, zeleniny, luštěnin, těstovin a rýže
Druhy těst, náplní a polev
Jednoduchá obsluha
Podávání teplých a studených alkoholických i nealkoholických nápojů
Podávání snídaní, obědů a večeří
Systém obsluhy
Obsluha skupin

12

Složitá obsluha
Francouzský systém obsluhy
Zásady pro překládání pokrmů
Dokončování pokrmů u stolu hosta
Speciální teplé a studené předkrmy
Servis hlavního chodu
Servis dezertů a moučníků
Servis kávy a digestivu
Slavnostní hostiny
Základní pravidla přípravy hostin
Banket
Raut
Slavnostní oběd

90

30

51

Občan v demokratické společnosti

60
Občan v demokratické společnosti

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 480 (15)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 připravit základní sortiment pokrmů minutkové kuchyně
 zvolit vhodnou přílohu a úpravu
porce při expedici

Pokrmy na objednávku
Způsob úpravy podle základní suroviny
Úprava příloh a přízdob
Dokončování pokrmů před hostem
Studená kuchyně

85

30

 zhotovit základní sortiment výrobků studené kuchyně a aranžovat je na mísy
 charakterizovat používané suroviny a způsob zpracování
 sestavit nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických společenství podle jejich tradic a
náboženských zvyklostí

 orientovat se v zásadách výživových hodnot potravin
 navrhnout vhodné druhy diet a
alternativních způsobů stravování podle potřeb hosta

Závěrečný žákovský
projekt
Cizí kuchyně
Evropa
Asie
Regionální kuchyně

60

Výživové směry a diferencované
stravování
Příprava dietních pokrmů
Pokrmy z polotovarů
Speciální způsoby stravování

55

Míchané nápoje

30

 aplikovat zákonné ustanovení o
podávání alkoholických nápojů
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 pracovat jako barman
 nabídnout služby ubytovacího
zařízení
 společensky vystupovat a konverzovat i se zahraničním hostem
 obsluhovat podle jednotlivých
typů zařízení
 odborně používat výčepní zařízení
 aplikovat teoretické a praktické
znalosti a zkušenosti do praxe
 vytvořit samostatnou odbornou
práci na zadané téma

Ubytovací provoz
Zařízení hotelu
Ubytovací řád a hotelová evidence
Personální obsazení

38

Kavárny, vinárny, pivnice a bary
Technika a způsob obsluhy
Sortiment zboží a služeb
Čepování piva a údržba pivního zařízení
Příprava a opakování na závěrečné
zkoušky

80

90
Člověk a svět práce

Projektové řízení - NEPOVINNÝ PŘEDMĚT
Celková hodinová dotace: 0 - 0 - 1
Platí od : 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Obecným cílem je výchova žáka se středoškolským vzděláním, který je schopen orientovat se, navrhovat, řídit a
dále pracovat na programech v rámci EU
Charakteristika učiva
Učivo se dělí na tematické celky, které žáky seznámí a provede celým projektovým obdobím.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen pracovat cílevědomě, zodpovědně a manažersky, diskutovat
problémy v pracovních skupinách, přijímat názory jiných, rozhodovat a přijímat odpovědnost za výsledky celkového rozhodnutí
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Prospěch žáka se posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí pravidel hodnocení výsledků vzdělávání
žáků obsažených ve školním řádu.
Hodnotí se písemné práce, ústní projev a tvorba vlastního projektu. Při hodnocení prací se známkuje a používá se
navíc slovní hodnocení.
Pojetí výuky
Předmět je nepovinný. Úkolem je přiblížit žákům co nejvíce praktickou stránku fungování řízení projektů. Žáci
by si měli osvojit základní vědomosti o principech a pracovních metodách uplatňovaných v projektovém řízení
Měli by pochopit vnitřní logiku těchto činností. Výklad, samostatné řešení úkolů, skupinová práce s aktuálními
informacemi, s odbornými publikacemi.
Metodika výuky
Základní metodou výuky v teoretické části je výklad, na který navazuje v rámci jednotlivých modulů samostatná
práce, procvičování teoretických znalostí v rámci jednoho modulu. Využívá se podpory výukových materiálů
projektu "Projektové řízení" a programového prostředí "Benefit".
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 aktivně pracovat s internetem (kompetence k učení)
 řešit zadané úlohy samostatně a v pracovních skupinách (kompetence k řešení problémů)
 podílet se na rozboru zadaných úkolů, navrhovat a hledat řešení (kompetence k řešení problémů)
 diskutovat při hledání řešení (komunikativní kompetence)
 pracovat s grafy a analýzami (matematické kompetence)
Průřezová témata realizovaná v předmětu:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
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3. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zařadit slovo projekt do běžného
života
 orientovat se v projektových
cyklech
 uplatňovat projektovou techniku
 vypracovat SWOT analýzu
 pracovat s logickým rámcovým
přístupem
 orientovat se v regionální politice EU a programových dokumentech
 popsat projekt a zdůvodnit jeho
potřebnost
 zapracovat projekt do Gianttova
grafu
 definovat cílovou skupinu
 analyzovat potřeby a konkurenci
 složit projektový tým
 charakterizovat materiální, technické a administrativní potřeby
 vyhodnotit rizika projektu
 vnést horizontální priority do intervencí strukturálních fondů
 orientovat se v elektronické
formě na centrálním systému
 aplikovat potřeby do formuláře
žádosti
 popsat monitoring projektu
 popsat změny
 popsat rozdíl mezi finanční a
ekonomickou analýzou
 sestavit finanční plán pro daný
příklad
 vypočítat bod zvratu
 sestavit plán finančních toků
 orientovat se ve finančních analýzách

Měkké techniky v projektovém
řízení
Úvod do projektové přípravy
Projektové techniky
SWOT analýza
Logický rámcový přístup

4

Příprava a řízení projetu I
Regionální politika EU a její aplikace
Programové dokumenty pro aplikaci
RP EU v ČR
Návrh projektu
Etapizace a harmonogram projektu,
Gianttův graf
Analýza poptávky, konkurence a
marketingové nástroje
Příprava a řízení projetu II
Personální zajištění projektu
Materiální, technické a administrativní zajištění realizace projektu
Rizika projektu
Horizontální témata

6

Příprava a řízení projetu III
Administrace a řízení projektu
Proces hodnocení žádostí a uzavírání
smluv
Realizace projektu
Monitoring a spolupráce s řídícími
orgány
Prezentace změn, další
Finanční a ekonomická analýza
projektů
Úvod do finanční analýzy projektů
Finanční toky, typy nákladů, základní kalkulace
Kalkulace bodu zvratu
Plán příjmů a výdajů - cash flow
Výpočet kriteriálních ukazatelů
Citlivostní analýza
Analýza nákladů a přínosů

8

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce

8

Informační a komunikační technologie

6

Příloha číslo č. 5
Dodatek k ŠVP – č. j. ISŠ/0755/2013 ze dne 1. 2. 2014
Protokol o změnách:
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V souvislosti s novelizací Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích a novelizaci daňové soustavy k 1. 1. 2014 byla aktualizována učební osnova předmětu Ekonomika a
podnikání.
Ekonomika
Celková hodinová dotace: 0 - 2 - 2
Platí od: 1. 1. 2014
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Předmět Ekonomika vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání.
Cílem je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky tak, aby jim porozuměli a uměli je
správně používat.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů, na znalosti nejdůležitějších podmínek
v jednotlivých právních formách podnikání, na poznání jednotlivých podnikových činností. Žáci jsou seznamováni s problematikou hospodaření podniku. Součástí učiva je také stanovení cen v podniku společného stravování, financování činností podniku, styk s bankou. Žáci jsou vedeni k osvojení poznatků o daňové soustavě a dále
jsou seznamování s vedením daňové evidence.
Praktické využívání osvojených poznatků by mělo sloužit pro případné podnikatelské aktivity nejen v ČR, ale i
na území Evropské unie.
Obsah je propojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce.
Předmět Ekonomika je provázán především s předmětem Administrativa a umožňuje žákům pochopit vnitřní
logiku ekonomických činností.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí – vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 zvládnout orientaci v ekonomických souvislostech a osvojili si ekonomický způsob myšlení
 aplikovat získané poznatky v běžném životě
 rozpoznat práva a povinnosti zaměstnance, podnikatele
 rozšiřovat své vědomosti o nové informace z oblasti podnikání
 na základě informací kriticky posoudit své možnosti v oblasti podnikání
Pojetí výuky
Úkolem je přiblížit žákům co nejvíce praktickou stránku fungování jednotlivých činností firmy. Žáci by si měli
osvojit základní vědomosti o principech a pracovních metodách uplatňovaných v ekonomických činnostech.
Měli by pochopit vnitřní logiku těchto činností.
Metodika výuky
Metodika výuky využívá takových vyučovacích metod, které rozvíjejí i klíčové kompetence žáků jako je komunikace, tvořivost a samostatné myšlení. Jsou to především: výklad, samostatné řešení úkolů, skupinová práce
s aktuálními informacemi, práce s odbornými publikacemi, návštěva finančního úřadu nebo úřadu práce.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
 Klíčové kompetence:
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám jsou porozumět úkolu, získat informace
potřebné k řešení, využívat vědomostí a zkušeností, získat odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti
a dalšímu vzdělávání, mít přehled o uplatnění na trhu práce, mít reálnou představu o pracovních a platových podmínkách a rozumět podstatě podnikání.
 komunikativní kompetence představují dovednosti jako: vhodně se prezentovat, argumentovat, obhajovat
svá stanoviska a při ústním i písemném projevu respektovat zásady kultury projevu a chování.
 Průřezová témata:
 Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Počet
hodin

Učivo

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
Úvod do předmětu


Základy tržní ekonomiky
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 používat ekonomické pojmy a
aplikovat je
 vysvětlit vztah mezi pojmy
potřeba, statek, služba, výroba,
 pochopit působení výrobních
faktorů na výrobu
 vysvětlit pojem trh, popsat
fungování tržního mechanismu
 rozlišit, jakým způsobem reaguje poptávka a nabídka na
faktory, které na ni působí
 posoudit vliv ceny na nabídku
a poptávku
 vysvětlit, co má vliv na cenu
zboží
 stanovit cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlit,
jak se cena liší podle zákazníků, místa a období
 rozpoznat běžné cenové triky
a klamavé nabídky

 aplikovat základní znalosti
marketingu v praxi
 dodržovat pořádek a dbát na
kvalitu služeb
 vybrat vhodný reklamní prostředek
 vybrat nástroje na podporu
prodeje

 popsat hierarchii zaměstnanců
v organizaci, jejich práva a
povinnosti
 popsat, co má obsahovat pracovní smlouva
 prakticky vysvětlit a vzájemně
porovnat druhy odpovědnosti
za škody ze strany zaměstnance a zaměstnavatele

 orientovat se v právních formách podnikání a charakterizovat jejich základní znaky
 vytvořit jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský
rozpočet
 posoudit vhodné formy podnikání pro obor
 prakticky rozpoznat základní
povinnosti podnikatele vůči
státu


 rozpoznat jednotlivé druhy
majetku podniku a jeho zdrojů
krytí dle aktuálních právních
norem
 orientovat se v účetní evidenci

Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
Hospodářský cyklus, výroba, výrobní
faktory
Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus,
nabídka, poptávka, zboží, cena

Marketing
Produkt
Propagace – reklama, konkurence
Podpora prodeje, osobní prodej
Estetika provozovny

4

Zaměstnanci
Organizace práce na pracovišti
Druhy škod a možnosti předcházení
škodám, odpovědnost zaměstnance a
odpovědnost zaměstnavatele
Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele

8

Člověk a svět
práce

Podnikání, podnikatel
Definice podnikání
Přehled právních forem podnikání,
stručná charakteristika jednotlivých
právních forem
Obchodní korporace, typy
Podnikatelský záměr

22

Člověk a svět
práce

Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
Majetek podniku a jeho rozdělení
Charakteristika dlouhodobého majetku
Charakteristika oběžného majetku
Náklady podniku
Výnosy podniku

21
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majetku
 aplikovat jednotlivé druhy nákladů a výnosů v praxi, řešit
jednoduché výpočty výsledku
hospodaření
 stanovit cenu na základě metod kalkulace

Výsledek hospodaření podniku

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 orientovat se v platebním styku a směnit peníze podle kurzovního lístku
 vyplňovat doklady související
s pohybem peněz
 vysvětlit podstatu inflace a její
důsledky na finanční situaci
obyvatel
 uvádět praktické příklady, jak
se bránit nepříznivým důsledkům inflace
 vysvětlit způsoby stanovení
úrokových sazeb a rozdílů
mezi úrokovou sazbou a
RPSN
 vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými stupni bankovnictví
 vypočítat hrubou a čistou
mzdu
 vysvětlit úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství
 rozlišit principy daní přímých
a nepřímých, pochopit význam
daní pro stát
 řešit jednoduchý příklad výpočtu daně z přidané hodnoty a
daně z příjmů
 orientovat se v produktech pojišťovacího trhu
 vybrat nejvýhodnější pojistný
produkt s ohledem na své potřeby
 vypočítat výši odvodů sociálního a zdravotního pojištění

 pochopit význam daňové evidence
 prakticky vyplňovat prvotní
doklady jako je faktura, dodací
list, příjemka, výdejka, skladová karta, příjmový a výdajový pokladní doklad
 vést daňovou evidenci pro
plátce
i
neplátce
daně

Úvod do předmětu
Peníze, mzdy, daně, pojistné
Peníze, hotovostní a bezhotovostní
platební styk v národní a i zahraniční
měně
Služby peněžních ústavů
Inflace
Úroková míra
Mzda časová a úkolová
Státní rozpočet
Daňová soustava
Pojišťovací soustava
Sociální a zdravotní pojištění

1
26

Daňová evidenční povinnost
Zásady a vedení daňové evidence
Daňová evidence
Ocenění majetku a závazků v daňové
evidenci
Minimální základ daně
Daňová přiznání fyzických osob a
daňová přiznání obecně

37
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z přidané hodnoty
 vyhotovit zjednodušené daňové přiznání k dani z přidané
hodnoty
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