
 

 
INFORMACE  O ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠKÁCH                                     
Obor vzdělání: Kuchař - číšník 65-51-H / 01                              školní rok  2017- 2018 

 
1. Všeobecné informace  
 
Písemné, praktické a ústní zkoušky proběhnou v měsíci červnu.  
 
Ţáci, kteří ke dni klasifikační porady (25. května 2018) nemají uzavřený 3.ročník (z některého předmětu neklasifikováno, pro 
neznalost - absenci) a ti, kteří byli klasifikováni nedostatečnou z jednoho, nebo dvou předmětů, musí nejprve ukončit 
poslední ročník vzdělávání - nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku. Tito ţáci budou konat závěrečnou zkoušku aţ v  
měsíci září. 
Jestliţe je ţák klasifikován na konci 3. ročníku známkou nedostatečnou ze tří a více předmětů, 
můţe poţádat ředitele školy o opakování ročníku. Pokud ţák nepoţádá, ukončí studium bez 
vykonání závěrečné zkoušky a nezíská výuční list. 

 
2. Části závěrečné zkoušky  

 
Písemná zkouška :  1. 6. 2018    
Začátek : 8.oo hod. v učebnách dle rozpisu  
Potřeby : společenský oblek, psací potřeby, pravítko, obyč. tuţka, svačina, 
Otázky:  technologie, potraviny, stolničení, ekonomie, profesní etika 
 
 
Praktická zkouška : 4. 6. – 15. 6. 2018 dle rozpisu 
Místo konání : cvičné kuchyňky a restaurace SOŠ a SOU, Vlašim, Zámek 1 
Doba trvání : 3 vyučovací dny – 
 1. den - 6:00 – 13.30 hod. - příprava vlastní slavnostní menu   

2. den – 6:00 – 13:30 hod. - příprava slavnostní tabule, obsluha   
 3. den – 6:00 – 11:00 hod. - příprava vylosovaného pokrmu s přílohou dle JZZZ 

Na závěrečné praktické zkoušky si kaţdý ţák pozve hosty – rodiče (slavnostní menu – 2 hosty, obsluha – 2 hosty) 
 

 
Ústní zkouška : 3.KA – 22. 6. 2018   
Místo konání: - začátek v 8:00 hodin (bude upřesněn), učebna č. 125 
Potřeby : společenský oblek, psací potřeby 
Otázky : technologie, potraviny, stolničení, obecný přehled ze světa práce 

 

3. Studijní volno : v rozsahu čtyř dnů - dle rozpisu, v době konání praktických zkoušek 

 

4. Slavnostní vyřazení :  26. 6. 2018  (čas bude upřesněn) 

Obřadní síň zámku ve Vlašimi, společenský oblek.  
     

 
5. Důležité upozornění : Pořadí zkoušek písemná, praktická, ústní je dáno zákonem. Pokud se ţák ze závaţných 

důvodů nedostaví na některou ze zkoušek, musí se omluvit a nejdéle do 3 dnů doloţit omluvenku předsedovi zkušební komise. Jestliţe 
tak neučiní, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně (5). 

 
6. Opravné zkoušky : 
Pokud ţák neprospěje u závěrečných zkoušek, vykoná opravnou zkoušku v září (v prosinci) 
v termínech stanovených ředitelem školy, po písemném oznámení doručeném řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.  
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Mgr. Martin Zvára                                                                               Schválil: Ing. Vladislav Novotný v.r. 
               VUOV – obory gastro                                                                                              ředitel školy                                                                                          
 
     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ČASOVÝ  HARMONOGRAM  ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  KUCHAŘ - ČÍŠNÍK 
ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018 

 
 
1. Odevzdání samostatné odborné práce: do 6. 4. 2018 

Jestliže žák SOP neodevzdá, nebude bodově hodnocen za příslušnou část závěrečné praktické zkoušky 
související se zpracováním SOP.  
(prezentací, obhajobou, první část zkoušky z vaření, menu, obsluha, slavnostní tabule - dostanete 0 bodů) 

 

2. Písemné zkoušky:  1. 6. 2018 

JZZZ 

 

3. Praktické zkoušky: 4. 6. – 15. 6. 2018- dle rozpisu   

 

Příprava pokrmů - vlastní menu 

pracovní oblečení a obuv dle předpisu, nože, suroviny na připravované menu, (inventář) 

 6:00 hod. - nástup, zahájení, kontrola oblečení a pomůcek                                                 

                         - příprava pokrmů 

11:30 hod. - hodnocení pokrmů komisí 

12:00 hod. - výdej pokrmů 

13:30 hod. - úklid pracoviště, předání pracoviště 

 

Příprava pokrmů – zadaný pokrm s přílohou JZZZ 

pracovní oblečení a obuv dle předpisu, nože, pomůcky 

 6:00 hod. - nástup, zahájení, kontrola oblečení a pomůcek                                                 

                         - normování, příprava pokrmů 

10:30 hod. - hodnocení pokrmů komisí 

11:00  - úklid a předání pracoviště 

 

Obsluha 

pracovní oblečení a obuv dle předpisu, inventář a pomůcky na vylosovanou tabuli 

 6:00 hod. - nástup, zahájení, kontrola pomůcek a oblečení 

  - příprava slavnostní tabule 

 9:00
 
 hod. - hodnocení a obhajoba tabulí – obhajoba a konverzace v cizím jazyce 

11:00 hod. - prostírání na oběd 

12:00 hod. - obsluha hostů, úklid  

13:30 hod - předání pracoviště 

 

4. Ústní zkoušky : 22. 6. 2018  

 
 

                                                                                                                                                       
 
 

 

 

 


