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1.  Profil absolventa školního vzdělávacího programu 

 

Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Vlašim, Zámek 1 

 258 01 Vlašim 

Název školního vzdělávacího programu: Cukrář 

Kód a název oboru vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář 

 
 
1.1. Popis uplatnění absolventa v praxi 

- Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších  

a středněvelkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách  

a v obchodních zařízeníchzabývajících se prodejem cukrářských výrobků.  

- Po nezbytném zapracování je rovněžpřipraven pro podnikatelskou činnost. 

- Absolvent, připravovaný na základě tohoto ŠVP, bude schopen zejména: 

- zpracovávat základnísuroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských 

výrobků,  

- vyrábět kompletnísortiment cukrářských výrobků, případně cukrovinkářských 

výrobků, včetně jejichdohotovování a zdobení,  

- obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technickéhovybavení 

provozoven 

- vykonávat činnosti související s prodejem cukrářských výrobků.  

 

- Jeschopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle 

norem. 
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1.2. Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa 

Absolvent zvládá znalosti podle požadavků RVP pro obor vzdělání Cukrář. Získané vědomosti 

dokáže vzájemně propojit a při posuzování jevů a souvislostí dokáže uplatnit kritické myšlení, 

umí se orientovat v aktuálních společenských otázkách. 

 

Absolvent: 

- přijímá, kontroluje a skladuje suroviny a pomocné materiály a vede jejich skladovou 

evidenci, 

- kontroluje a hodnotí kvalitu surovin, polotovarů a hotových výrobků dle příslušných 

norem, provádí jejich senzorické a základní analytické hodnocení, 

- zvolí vhodné suroviny a pomocné látky a správný technologický postup, 

- dodržuje technologické postupy při výrobě těst, hmot, náplní, polev a ozdob, 

- zná problematiku HACCP a zaznamenává hodnoty ve sledovaných kritických bodech, 

- obsluhuje strojní vybavení cukrárny, 

- balí a etiketuje cukrářské výrobky, 

- uchovává a skladuje cukrářské výrobky a polotovary, vede operativně-technickou 

evidenci při skladování a expedici surovin a hotových výrobků, 

- expeduje cukrářské výrobky, 

- vykonává činnost související s prodejem cukrářských výrobků.  

 

Další výsledky vzdělávání 

 

Absolvent: 

- rozumí odborné terminologii v anglickém nebo německém jazyce, je schopen napsat 

a přeložit normy a výrobní postupy a má odbornou slovní zásobu, 

- samostatně pracuje s prostředky informačních a komunikačních technologií 

a efektivně je využívá při řešení úkolů při výkonu profese, 

- vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování.  
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Specifické výsledky vzdělávání 

 

Absolvent: 

- zná obsah základních ekonomických pojmů a využívá je, chápe mechanismus trhu, má 

přehled o hospodaření podniku, vyzná se ve financích a daňové problematice 

podniku. Má aktuální přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o dalším 

sebevzdělávání v oboru.  

- chápe podstatu a cíle podnikání, má základní dovednosti a vědomosti potřebné pro 

rozvoj vlastních podnikatelských aktivit.  

- získá poznatky potřebné pro založení živnosti a o možnostech podnikání v oboru 

a o povinnostech podnikatele.  

- zná písemnosti, které se používají v rámci činnosti podniku, a má základní povinnosti 

podnikatele vůči státu.  

- pracuje s prostředky informačních a komunikačních technologií, ovládá základy práce 

s výpočetní technikou na uživatelské úrovni, základní kancelářský software a pracuje 

s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Efektivně pracuje 

s informacemi a komunikuje pomocí Internetu.  

 

1.3.  Způsob ukončení vzdělávání 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, po úspěšném ukončení třetího 

ročníku.Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného 

výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku předmětu 

Technologie, Suroviny, Odborné kreslení, Stroje a zařízení, Otázky z průřezového tématu 

Člověk a svět práce. Obsah a organizace závěrečných zkoušek se řídí platnými předpisy.  

Po úspěšném vykonání všech tří částí závěrečné zkoušky žák dosáhl středního vzdělání  

s výučním listem a obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 
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2.  Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Název školního vzdělávacího programu:   Cukrář 

Kód a název oboru vzdělání:  29-54-H/01 Cukrář 

Dosažený stupeň vzdělání:  Střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma vzdělávání:  3 roky v denní formě 

Platnost vzdělávacího programu:  od 1. 9. 2009 

 

2.1. Podmínky pro přijetí ke studiu 

Přijímání ke vzdělání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.  

 Splnění povinné školní docházky 

 Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností a dovedností 

Splnění podmínek zdravotní způsobilosti. V případě přijetí ke studiu si žák následně osvojí 
znalosti nutné podle §20 č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Žáci  tříletých oborů 
(střední vzdělání s výučním listem)  budou ke vzdělávání přijímáni na základě podané 
přihlášky ke vzdělávání ve střední škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.  
v platném znění.  
 
 

2.2.  Zdravotní způsobilost 

 Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství – uchazeč splní zdravotní 

kritéria pro vydání zdravotního průkazu 

 Dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného lékaře 

 Při výběru oboru vzdělání cukrář nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: 

- závažnými nemocemi horních končetin znemožňujícími jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů, 

- závažnými chronickými nemocemi kůže, zejména horních končetin, dýchacích cest 

a plic včetně onemocnění alergických, 
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- závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů, 

týká se praktické výuky prací s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením a také 

předpokladu, že uvedené práce nelze při výkonu povolání vyloučit. 

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením pro 

přijetí je možné jen po konzultaci s lékařem. 

 

2.3. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu 

Učební kapacita školy pro učební obor cukrář pokrývá potřeby regionu dostatečně. Zájem 

uchazečů o tento obor není vyšší, než jsou potřeby trhu práce. Kapacita pro výuku oboru 

cukrář odpovídá schválenému počtu přijímaných žáků. Díky vysokému procentu 

zaměstnanosti v našem regionu mají kvalifikovaní absolventi cukrářského řemesla dobré 

uplatnění. V současnosti vychovávámedo 15 žáků v ročníku. Negativní roli hraje to, že jsou 

do oboru přijímáni všichni uchazeči bez ohledu na jejich schopnosti a výsledky předchozího 

vzdělávání.  

Zajímavá je skutečnost, že absolventi nacházejí zaměstnání jako kvalifikovaní odborníci, ale 

po určité době, kdy získávají potřebné zkušenosti z praxe z těchto míst odcházejí, neboť 

v pozdějším věku mají nedostatečný kariérní růst a nespokojí se s finančním ohodnocením. 

Potom nastává situace, kdy zaměstnavatelům chybí uvedení odborníci a na druhé straně 

mohou být tito odborníci vedeni jako nezaměstnaní a odbornou práci odmítají vykonávat.  

Pedagogická koncepce školy je postavena jednotlivými zásadami tak, aby se prolínaly celým 

výchovně-vzdělávacím procesem: 

- vytvářet v žácích profesionální návyky, které budoucí zaměstnavatel bude využívat 

a které dostatečně ekonomicky ocení, 

- vytvářet v žácích profesionální hrdost a kladný vztah k cukrářskému řemeslu, 

- začlenit žáky již během studia mezi odborníky, o kterých cukrářská veřejnost  

ví a naopak žákům umožňovat navazovat kladné interpersonální vztahy, kterých  

si mohou vážit a které mohou využívat při svém budoucím zaměstnání.  K tomu slouží 

účast na různých soutěžích v rámci regionu, kraje i celé České republiky, kontakty  
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se sociálními partnery již v průběhu studia, kontakty mezi žáky stejného oboru  

z jiných škol nejen v ČR, ale i v sousedním Slovensku a v Polsku, 

- vytvářet v žácích hrdost a kladný vztah ke škole, ve které se učí cukrářskému řemeslu, 

- vytvářet v žácích potřebu se stále do školy vracet pro nové odborné inspirace, 

- vytvářet v žácích potřebu se neustále vzdělávat a profesionálně růst.  

 

2.4. Metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování 

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní 

situaci v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními 

vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o získávání a rozvíjení požadovaných profesních znalostí, 

vlastností a schopností, zejména o znalost odborné terminologie, významných druhů surovin, 

polotovarů a technologií včetně strojního zařízení, dále rozvíjí profesní vystupování, estetické 

cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky, obchodními 

partnery i spolupracovníky, učí žáky spolupracovat a odpovědně rozhodovat. 

Výuka je vedena vyučovacími metodami a formami tak, aby se uskutečnily předpokládané 

cíle a současně se rozvíjela aktivita a činnost žáků s návazností na jejich znalosti. Jsou 

využívány názorně materiálně-didaktické pomůcky a prostředky, do výuky jsou zařazovány 

samostatné úkoly a skupinová práce, kdy žáci uplatní své znalosti z předmětu a odborné 

praxe s využitím odborných časopisů, literatury, Internetu, exkurzí, přednášek a prezentací 

firem. 

 

Vzdělávací strategie: 

1. ročník 

Vytvářet podmínky pro úspěšnou adaptaci žáků na jednotlivých pracovištích odborného 

výcviku, naučit je základům správné bezpečnosti práce a hygieny v cukrářském provozu. 

Posilovat u žáků kladný vztah ke zvolenému oboru, dodržování režimu a řádu školy. Průběžně 

ověřovat znalosti a dovednosti, přísně a důsledně sledovat školní docházku. 
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2. ročník 

Využívat poznatků, vědomostí a návyků z prvního ročníku. Vyžadovat kvalitu prováděné 

práce a postupně přecházet na práci produktivní, její kontrolu a hodnocení. Zájem o zvolený 

obor prohlubovat soutěžemi v rámci školy a regionu. Neustále dodržovat a sledovat pracovní 

postupy, návyky, bezpečnost práce a hygienu.   

 

3. ročník 

Klást důraz na kvalitu a pečlivost odváděné produktivní práce, na získání a upevňování 

pracovních návyků. Žáky připravovat ke vstupu do pracovního procesu. Trvale vyhodnocovat 

klady a nedostatky v práci žáků. Průběžně připravovat žáky ke kvalitnímu zvládnutí 

závěrečných zkoušek.  

 

2.5. Organizace výuky 

Výuka probíhá denní formou teoretického a praktického vyučování a to: 

- formou frontálního vyučování, 

- formou praktického vyučování ve školní cukrárně, 

- formou zařazení do pracovního procesu ve vybraných cukrářských výrobnách pod 

dohledem instruktorů, 

- formou besed s odborníky z praxe, 

- formou předváděcích akcí v multimediální učebně učiteli odborných předmětů, 

komerčními firmami (výrobci nových surovin) a speciálních kurzů pro cukráře, 

- formou účasti na výstavách a soutěžích, pořádaných Asociací kuchařů a cukrářů 

České republiky, Společenstvem cukrářů České republiky, případně jinými profesními 

organizacemi a přípravou na tyto akce, 

- formou exkurzí do pekáren, cukráren a firem všech typů a velikostí, které jsou 

dostupné, 

- výuka je rozdělena podle časové dotace jednotlivých předmětů na týdenní ucelené 

bloky teoretického vyučování a odborného výcviku, který se pravidelně v týdenním 

cyklu střídají.  
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Týdenní dotace výuky odborného výcviku je: 

- v 1. ročníku 30 hodin 

- ve 2. ročníku 35 hodin 

- ve 3. ročníku 35 hodin 

Odborný výcvik ve školní cukrárně zajišťují učitelé odborného výcviku a je organizován tak, 

aby žáci poznali celý technologický proces od přijímání surovin, jejich správného skladování, 

navažování, míchání těst a šlehání hmot, tvarování, pečení, přípravy náplní, plnění, 

dohotovování, skladování, expedici včetně průběžné sanitace a doprovodných činností.   

Učební skupina žáků je rozdělena na menší skupiny s rozdílným a postupným nástupem do 

pracovní směny. Jednotlivé skupinky se v průběhu školního roku prostřídají ve všech 

činnostech.  

První skupina zahajuje činnost výroby čerstvých cukrářských výrobků v 6,00 hodin a poslední 

skupina končí pracovní směnu ve 13,30 hodin expedicí hotových výrobků, úklidem pracoviště 

a přípravou na další směnu.  

U jednotlivých žáků je dodržována pracovní doba a to v 1. ročníku 6 hodin, ve 2. a 3. ročníku 

7 hodin, včetně přestávek dané zákoníkem práce a školskými a hygienickými normami. 

Odborný výcvik, prováděný formou zařazení žáků do pracovního procesu ve vybraných 

cukrářských výrobnách je organizován tak, aby se žáci předem podle stanoveného 

harmonogramu vystřídali na smluvních pracovištích. Tato forma se týká všech tří ročníků.  

Instruktoři zodpovídají za plnění osnov stanovených pro jednotlivá pracoviště zástupcem 

ředitele pro praktické vyučování. Měřítkem zařazení žáků je písemné hodnocení každého 

žáka instruktorem, které je integrováno do výsledné klasifikace.  

Teoretické vyučování zajišťují učitelé teoretického vyučování, probíhá podle platného 

rozvrhu vyučovacích hodin v učebnách školy v Tylově ulici.  Jsou využívány učebny s běžným 

vybavením (tabule, zpětný projektor, přehrávače pro výuku jazyků, ostatní didaktické 

pomůcky) a učebny specializované - multimediální učebna s datovým projektorem, 

videotechnika, učebny výpočetní techniky, tělocvična Sokola Vlašim, zimní a atletický 

stadion. Za příznivého počasí je pro tělesnou výchovu využíván zámecký park v okolí školy.  



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 12 - 
 

2.6. Hodnocení žáků a diagnostika 

Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení je 

jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii. Úroveň získaných 

znalostí a vědomostí žáků je hodnocena podle klasifikačního řádu SOŠ a SOU Vlašim. 

Písemné zkoušení v závěru každého tematického celku, ústní zkoušení, individuální 

a kolektivní hodnocení samostatné práce zadané ve vyučovací hodině, zpracování, 

prezentace a vyhodnocení referátů vypracovaných s použitím odborné literatury, časopisů 

a Internetu. 

2.7. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Škola je otevřena integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba: 

se zdravotním postižením (tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné 

postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování), 

•  se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí 

zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při 

vzdělávání), 

•  se sociálním znevýhodněním. 

 

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny 

na základě speciálního pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským 

poradenským zařízením. 

 

Speciální vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťováno formou 

individuální integrace do běžných tříd. Pro vzdělávání těchto žáků škola zajišťuje potřebné 

individuální integrace do běžných tříd. Pro vzdělávání těchto žáků škola zajišťuje potřebné 

materiálně-technické vybavení a personální zajištění. Na odloučeném pracovišti v Tehově  

jsou tak z hlediska vnitřního vybavení vytvořeny i podmínky pro kvalitní vzdělávání žáků 

pohybově handicapovaných. 
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Podpůrná opatření, jejichž pomocí škola zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními potřebami: 

 

a) U žáků se zdravotním postižením: 

•  úzká spolupráce se školským poradenskými zařízeními (speciální pedagogická centra, 

pedagogicko-psychologická poradna), s Krizovým centrem, lékařem, psychologem, 

Úřadem práce, zřizovatelem školy atd., 

•  individuální vzdělávací plán vycházející ze ŠVP a zpracovaný podle učebního plánu 

běžných tříd, 

•  individuální konzultace s vyučujícími nad míru stanoveného týdenního počtu hodin, 

•  zřízení pracovního místa asistenta pedagoga, 

•  snížení počtu žáků ve třídě, 

•  zohlednění druhu, stupně a míry postižení při přijímání ke vzdělávání  

a při hodnocení výsledků vzdělávání, 

•  úprava pracovního prostředí (vhodné osvětlení, nábytek), 

•  pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek, 

•  zvyšování odbornosti pedagogického sboru v oblasti speciální pedagogiky. 

 

b) U žáků se zdravotně znevýhodněním: 

•  individuální vzdělávací plán, 

•  zařazení častějších přestávek dle potřeby těchto žáků, 

•  zohlednění zdravotního znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání, 

•  možnost zařazení předmětu zdravotní tělesná výchova (při dostatečném počtu žáků 

s diagnostikovanými zdravotními omezeními a oslabení). 

 

c) U žáků se sociálním znevýhodněním 

•  pomoc při doučování 

•  konzultace s psychologem, spolupráce s Krizovým centrem, Pedagogicko-

psychologickou poradnou, 

•  hmotná pomoc při zajištění školních učebnic a potřeb, materiální pomoc umožňující 

účast na lyžařském kurzu, na jiných aktivitách školy, 

•  maximální zapojení těchto žáků do mimoškolních aktivit. 
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Významným aspektem při zajišťování vzdělávání je úzká spolupráce vedení školy, třídního 

učitele, výchovné poradkyně, metodika prevence, vyučujících a rodičů. 

K úspěšnému zvládnutí učiva škola těmto žákům rovněž umožňuje: 

•  přerušení studia, 

•  uvolnění z vyučování některého předmětu, 

•  odložení klasifikace. 

Spojené úsilí školy a všech zainteresovaných stran musí garantovat žákům plnohodnotné 

středně odborné vzdělávání. 

 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných  

Škola podporuje rozvoj mimořádně nadaných žáků. Podmínky pro jejich rozvoj vytváří 

v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 73/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Škol pro tyto žáky nezřizuje samostatnou třídu, individuálně  

je integruje do běžných tříd. 

 

Formy studia, které škola mimořádně nadaným žákům umožňuje: 

•  přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předešlého ročníku, 

•  individuální vzdělávací plán, 

•  uvolnění z vyučování některého předmětu, 

•  přerušení studia, 

•  odložení klasifikace, 

•  individuální studium vybraného předmětu. 

Pro realizaci některé z forem je nezbytná žádost zákonného zástupce nebo zletilého žáka, 

doplněná vyjádřením školského poradenského zařízení, sportovního oddílu, případně jiných 

odborných pracovišť. 

 

Pro zabezpečení výuky nadaných žáků je nezbytná spolupráce: 

•  se ZŠ, odkud žák přichází, 

•  s Pedagogicko-psychologickou poradnou, 

•  s odbornými poradenskými centry, 

•  s rodiči žáka, 

•  vyučujících jednotlivých předmětů navzájem. 
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Naplnění vzdělávacích potřeb těchto žáků škola zabezpečuje několika způsoby: 

•  využívání metod a forem výuky s preferencí individuálního přístupu, 

•  využíváním možnosti individuálních konzultací, 

•  využíváním mimo výukových aktivit – především účastí na odborných, sportovních 

soutěžích, olympiádách, 

•  podílem na realizaci školních nebo vlastních projektů, 

•  zařazováním volitelných nebo nepovinných předmětů podle zájmů žáků, 

•  diferenciací na skupiny v některých předmětech, 

•  samostudiuem. 

 

Škola rozlišuje tři typy individuálních vzdělávacích plánů: 

1. Individuální zkoušení – žák je individuálně přezkušován v termínech stanovených po 

předchozí domluvě s příslušným vyučujícím. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu. 

Podle předloženého harmonogramu je mu umožňována účast na tréninku, soustředěních  

a soutěžích. 

 

2. Úlevy z výuky – žákovi je povolena absence v přesně stanovených vyučovacích 

hodinách. Na základě žádosti je žákovi umožněno uzavřít pololetní klasifikaci v náhradních 

termínech. V předmětech s vyšší absencí skládá doplňkové nebo komisionální zkoušky. 

 

3. Samostatné studium – žák dochází do školy podle individuálního rozvrhu organizace 

studia. Termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty individuálně. 

 

Udělení individuálního vzdělávacího plánu není nárokové. V případě, že žáci nedodržují 

dohodnuté povinnosti, může jim být individuální vzdělávací plán odebrán. Nezbytnou 

podmínkou udělení individuálního vzdělávacího plánu jsou dobré studijní výsledky. 
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2.8. Klíčové kompetence ve výuce 

2.8.1. Kompetence k učení 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené 

výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. Žák by měl mít 

pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný 

studijní režim a podmínky. Měl byuplatňovat různé způsoby práce s textem, umětefektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace. Měl by porozumět mluveným projevům (např. výklad, 

přednášku, proslov aj.) a pořizovat si poznámky.  

Dokáževyužívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i druhých 

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

svého učení ze strany jiných lidí.Zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru 

a povolání. 

2.8.2. Kompetence k řešení problémů: 

Zadáváním samostatných úkolů a zpracováním samostatných prací ve všeobecně 

vzdělávacích předmětech jako jsou gramatická cvičení a překlady, které umožňují žákům 

aplikovat znalosti gramatických pravidel a slovní zásoby a zhodnotit a odůvodnit své výsledky 

při matematických a chemických výpočtech, tvorbě vzorců a názvů sloučenin, řešení 

fyzikálních úloh, provádění jednotlivých pokusů, hledání řešení problémových situací  

- ve vztahu k výživě lidí, vlastnostem surovin, a technologii, ale i v odborných předmětech při 

řešení odborných technologických úkolů, jako je řešení problémových situací a analýza 

vzniklých situací při volbě vhodné suroviny a určení množství potřebných surovin pro daný 

výrobek, nahrazení suroviny, která chybí, jinou, analýza a řešení technologického problému 

ve výrobě, nahrazení strojního zařízení jiným, vede u žáků ke schopnosti porozumět 

zadanému problému, určit jádro problému, získat informace k jeho řešení, navrhnout 

a zdůvodnit způsob řešení, zhodnotit dosažený výsledek, uplatňovat při řešení problémů 

různé metody myšlení a myšlenkové operace. Volit prostředky a způsoby, např.: pomůcky, 

studijní literaturu, metody a techniky pro splnění aktivit, využívat zkušeností a vědomostí 

nabitých dříve. Spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi – týmová spolupráce. 
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2.8.3. Komunikativní kompetence 

Nejvíce se rozvíjí v českém jazyce, kde je kladen důraz na rozšiřování a obohacování slovní 

zásoby, získávání nové terminologie z dějin literatury, literárních druhů a žánrů, žáci  

se zúčastní divadelních a filmových představení, je kladen důraz na chování, vystupování, 

reprezentaci školy i na dalších akcích pořádaných školou.  

Interpretací literárních děl zdůvodňuje své názory, postoje a myšlenky. Žáci vyjadřují vlastní 

prožitky z literárních děl, zpracovávají referáty písemnou formou. Potřebné informace 

získávají z odborné literatury a Internetu. Zpracovává běžné administrativní písemnosti  

a pracovní dokumenty. 

Pracují s textem, interpretují ho, vyjadřují vlastní názor referátem a diskuzí. Hodnotí 

zhlédnutá divadelní a filmová představení, posoudí také chování spolužáků, jejich estetické 

vyjadřování na veřejnosti, popíší vhodné společenské chování. V odborných předmětech řeší 

zadané odborné problémy. Určí vhodné suroviny pro určitý druh výrobku, charakterizují 

vlastnosti surovin a jejich vliv na kvalitu výrobku, využívají znalosti přírodovědných předmětů 

pro problematiku chemických reakcí v závislosti na složení látek a jejich vztah k problematice 

vlastností potravin, technologii jejich úpravy, řeší technologické výpočty a technologické 

problémy, navrhnou vhodné technologické zařízení pro určitý druh výrobku a podmínky 

výroby, charakterizují jeho výhody a uvedou, jak ovlivní kvalitu výrobku.  

Svá řešení prezentují, vysvětlí je a obhájí před spolužáky, reagují na jejich dotazy. To vede 

k rozvíjení schopnosti formulovat myšlenky srozumitelně a vyjadřovat se přiměřeně 

komunikační situaci v ústním projevu. Písemné zpracování zadaných prací v předmětech 

přírodovědného charakteru - chemie a v odborných předmětech s využitím vlastních 

znalostí, internetu a odborné literatury učí žáky formulovat své myšlenky srozumitelně 

a souvisle, písemně zpracovávat odborná témata a různé pracovní materiály, jsou vedeni 

k dodržování jazykové i stylistické normy a odborné terminologie, schopnosti vyjadřovat se 

a při její prezentaci vystupovat v souladu se zásadami kultury osobního projevu 

a společenského chování. 

V anglickém nebo v německém jazyce zvládají slovní zásobu jak obecnou tak i odbornou. 

Zpracovávají překladová a gramatická cvičení, pracují s textem. Výsledky své práce prezentují 
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a rozvíjí tak schopnost formulovat své myšlenky v cizím jazyce, jak ústně, tak i písemně, 

v dané komunikační situaci.  

Žáci si osvojí odbornou slovní zásobu pro svůj obor v cizím jazyce. Mají dostatečnou slovní 

zásobu a dokážou pojmenovat suroviny, popsat technologické postupy přípravy cukrářských 

výrobků a zařízení cukrářského provozu. Umí komunikovat v běžných životních situacích, 

poskytnout osobní údaje, rozumí přiměřeně náročnému textu. S žáky se jedná tak, aby  

se posílilo jejich sebevědomí při používání cizího jazyka a zlepšila se jejich komunikace s lidmi 

v cizím jazyce.  

2.8.4. Personální a sociální kompetence 

Žák posuzuje své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování 

v různých situacích. Žák má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický a duševní 

vývoj, je si vědom nezdravého životního stylu a závislosti. Přítomnost žáků na odborných 

exkurzích a jejich spolupráce s technology při ukázkách vlastností a využití nových surovin  

a technologických postupů pro cukrářskou výrobu a prezentace vědomostí a znalostí  

z odborných předmětů spolu s poznatky a zkušenosti z praxe učí žáky, jak se chovat  

v různých situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků svých znalostí a dovedností i ze strany 

jiných lidí, adekvátně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své 

fyzické i duševní zdraví. Žák dokáže komunikovat v běžných životních situacích a dokáže 

propojit poznatky a zkušenosti z odborné praxe s odbornou slovní zásobou.  

Žáci jsou schopni v hodinách při řešení odborného problému pracovat v týmu, dovedou 

společně řešit zadané úkoly a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat 

a odpovědně plnit svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených, přispívat k vytváření 

vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům 

a stereotypům v přístupu k jiným lidem. 

2.8.5. Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák se aktivně zajímá o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti 

místního charakteru, diskutuje o aktuální ekonomické situaci v ČR a ve světě, vyjadřuje svůj 

názor. Zařazení přednášek, rozhovorů, rozborů literárních děl a dalších vhodných témat 

a příkladů z praxe vede žáky k tomu, aby jednali odpovědně, samostatně, aktivně 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 19 - 
 

a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale pro zájem veřejný, aby dbali na dodržování zákonů 

a pravidel chování, respektovali práva a osobnost druhých lidí, vystupovali proti 

nesnášenlivosti a diskriminaci, jednali v souladu s morálními principy, přispívali uplatňování 

hodnot demokracie, aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě 

i o veřejné záležitosti lokálního charakteru a chápali význam životního prostředí pro člověka. 

Uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském  

i světovém kontextu. 

2.8.6. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

Mají odpovědný postoj k vlastní budoucí profesi i ke vzdělávání, uvědomují si význam 

celoživotního vzdělávání i připravenost měnícím se pracovním podmínkám. Odbornými 

exkurzemi v cukrárnách, při návštěvě Úřadu práce a z internetových stránek získávají 

absolventi přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, mají 

reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru. Seznámí  

se Zákoníkem práce a ostatními pracovně právními normami, aby znali práva a povinnosti 

zaměstnanců a zaměstnavatelů.  

Znají základy podnikové dokumentace a evidence, Živnostenský zákon a Obchodní zákoník, 

které vedou k získání základních vědomostí a dovedností potřebných pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit.  

Zajištěním odborné praxe i na jiných odborných pracovištích - v cukrárnách - se adaptují  

na jiná pracovní prostředí, reagují na nové požadavky, přijímají a plní svěřené úkoly, pracují 

samostatně i v týmu, získávají pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity, 

uvědomují si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost, mají aktuální 

přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání.  

Získají reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru 

a o možnostech profesní kariéry, znají požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance a jsou 

schopni srovnávat je se svými předpoklady a možnostmi. Získají pozitivní vztah k povolání 

a k práci jako druhu lidské aktivity, uvědomují si rizika a dopady nezaměstnanosti pro 

jedince, rodinu, společnost.  
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2.8.7. Matematické kompetence 

Při řešení příkladů v matematice, chemii a při konkrétních technologických výpočtech žáci 

volí odpovídající matematické postupy a techniky a používají vhodné algoritmy, umí provést 

reálný odhad výsledku řešení. V odborných předmětech suroviny, technologie a v odborném 

výcviku při výpočtu množství surovin používat a správně převádět jednotky. Při určování 

kvality surovin, přepočtu technologických postupů využívají tabulky, diagramy a grafy. 

Aplikují znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině  

i v prostoru.  

2.8.8. Kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií 

a efektivní práce s informacemi: 

Při vyhledávání informací pro zpracování zadaných prací a žákovských projektů se žáci naučí 

pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z Internetu, pracovat 

s nimi. Komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky online a offline 

komunikace. Uvědomují si nutnost posuzování rozdílné věrohodnosti různých informačních 

zdrojů a kriticky přistupují k získaným informacím.  

2.8.9. Odborné kompetence 

- Žáci vypracují pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro příslušnou 

provozovnu na základě obecně platných pravidel a dodržují je.  

- Zvolí vhodné suroviny a pomocné látky a správný technologický postup, uplatňují 

zásady racionální výživy. 

- Hodnotí kvalitu vstupních surovin, meziproduktů a hotových výrobků dle 

příslušných norem. 

- Provádějí senzorické hodnocení surovin a hotových výrobků, základní analytické 

hodnocení surovin, polotovarů a hotových výrobků, kontrolují dodržování 

technologických postupů s cílem zajistit bezpečnost potravinářských výrobků.  
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- Vyrábí cukrářské výrobky, dodržují technologické postupy a hygienické předpisy 

při výrobě. 

- Prokazují manuální zručnost při ručním způsobu výroby, uplatňují estetická 

hlediska při výrobě cukrářských výrobků a jejich zdobení. 

- Obsluhují potravinářské stroje a zařízení, kontrolují jejich provozuschopnost 

a provádějí jejich čištění a běžnou údržbu.  

- Najdou příčiny případných závad technologického procesu a samostatně řeší 

běžné problémy.  

- Balí a etiketují cukrářské výrobky, skladují je a prodávají.  

- Vedou operativně-technickou evidenci při skladování, příjmu a expedici hotových 

výrobků. 

- Usilují o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, chápou kvalitu jako 

významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména cukrárny. Dbají  

na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků a služeb, zohledňují 

požadavky zákazníka.  

- Jednají hospodárně, adekvátně uplatňují ekonomická hlediska v souladu  

se strategií trvale udržitelného rozvoje, znají význam, účel a užitečnost 

vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. Zvažují při 

plánování výroby možné náklady, výnosy, zisk, vliv na životní prostředí, sociální 

dopady. Nakládají s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami 

ekonomicky, s ohledem na životní prostředí.  

- Dbají na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu, chápou 

bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako součást 

řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle 

příslušných norem. Používají osobní ochranné pracovní prostředky podle platných 

předpisů pro jednotlivé činnosti.  
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- Jsou připraveni se spolupodílet na vytváření bezpečného pracovního prostředí, 

dbají na používání pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení, 

odpovídajících bezpečnostním a protipožárním předpisům a umí uplatňovat 

oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo při 

případném pracovním úrazu.  

 

2.9. Začlenění průřezových témat do výuky 

Jednotlivá průřezová témata se prolínají všemi vyučovacími předměty. Průřezová témata 

jsou zařazována do tematických celků tak, aby svým pojetím vedla žáky k odpovědnému 

jednání ve vztahu k přírodě, ekologii, k demokratické společnosti, vychovávala žáka  

k zodpovědnosti, vztahů k práci a naučila je pracovat s informačními technologiemi při 

vyhledávání potřebných informací.  

 

Občan v demokratické společnosti: 

Téma je realizováno formou referátů se zaměřením na tvorbu výživové politiky státu 

a diskuzi o dostupnosti cukrářských výrobků a dalších potravin jednotlivým skupinám 

obyvatelstva u nás a v jiných zemích světa, o využití strojních technologií v cukrárnách 

a jejich vlivu na cenovou politiku u cukrářských výrobků.  

Žáci se naučí orientovat v masových médiích, využít je a kriticky hodnotit danou situaci 

a problematiku. V tematickém celku "Hodnocení jakosti cukrářských výrobků" a "Požadavky 

kladené na suroviny a hotové výrobky" diskutují o odpovědnosti pracovníků cukráren vůči 

spotřebitelům a o dodržování norem a legislativních návaznostech - sankcích.  

Člověk a životní prostředí:  

Téma tvoří otázka kvality životního prostředí se zaměřením na půdní a klimatické podmínky 

a jejich vliv na kvalitu mouky a dalších potravin, ochrana přírody, prostředí a krajiny.  

Dále do tohoto okruhu patří téma likvidace odpadních látek a účinky a likvidace toxických 

látek ropných produktů, produktů jaderných reakcí a likvidace plastů, využití energií, 
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tepelných motorů, jejich účinnost, teplotní roztažnost, klady a zápory různých druhů 

elektráren, ochrana před jaderným zářením, využiti jaderné energie, život ve Sluneční 

soustavě.  

Ve vztahu k ekologii člověka je to zejména problematika koncentrace škodlivých látek 

v potravním řetězci a význam zdravé životosprávy. Tyto oblasti jsou realizovány formou 

prezentací žáků v PowerPointu, přednáškami a diskusemi. 

 

Informační a komunikační technologie: 

Využití softwaru pro tvorbu žákovských projektů a využití Internetu k dalšímu vzdělání 

a získávání informací a při tvorbě zadaných prací, žákovského projektu a referátů při hledání 

podkladů pro jejich zpracování.  

Člověk a svět práce: 

Doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější 

poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly 

pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při 

uplatňování pracovních práv. 
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Tabulka začleňování 

3. Učební plán ŠVP Cukrář  

Název školního vzdělávacího programu:   Cukrář 

Kód a název oboru vzdělání:  29-54-H/01 Cukrář 

Dosažený stupeň vzdělání:  Střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma vzdělávání:  3 roky v denní formě 

Platnost vzdělávacího programu:  od 1. 9. 2009 

 

Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

Jazykové vzdělání     

Český jazyk a literatura 2 2 2 6 

Anglický jazyk/Německý jazyk 2 2 2 6 

Společenskovědní vzdělání     

Občanská nauka 1 1 1 3 

Přírodovědní vzdělání     

Chemie 1 1  2 

Ekologie  1   1 

Matematické vzdělání     

Matematika 2 2 1 5 

Estetické vzdělávání      

Literatura     

Vzdělání pro zdraví     

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Vzdělání v informační technologii     

Informatika 1 1 1 3 

Ekonomické vzdělání     

Ekonomika   2 2 

Technická a technologická příprava     

Suroviny 2 2 1 5 

Technologie 3 2,5 3,5 9 

Stroje a zařízení  1 1 2 

Odborné kreslení 2   2 

Výroba a odbyt     

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

Celkem 34 33 33 99 
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Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku: 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučování dle učebního plánu 33 33 33 

Lyžařský výcvikový zájezd 1 0 0 

Sportovně turistický kurz 0 0 0 

Časová rezerva, exkurze, výchovně-vzdělávací akce 6 7 5 

Závěrečné zkoušky 0 0 2 

Celkem 40 40 40 
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4.Převodní tabulka RVP –ŠVP: 
 

Škola: SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 

Kód a název RVP: 29-54-H/01 Cukrář 

Název ŠVP: Cukrář 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti 
a obsahové 

okruhy 

Minimální počet 
vyučovacích hodin za 

celou dobu vzdělávání 
Vyučovací předmět 

Počet vyučovacích 
hodin za studium 

Týdenních Celkový Týdenních Celkový 

Jazykové 
vzdělávání 

  
 

  

Český jazyk 
a literatura 

3 96 
Český jazyk 
a literatura 

6 134 

Cizí jazyk 6 192 
Anglický jazyk 
Německý jazyk 

6 192 

Společenskovědní 
vzdělávání 

3 96 Občanská nauka 3 96 

Přírodovědné 
vzdělávání 

3 96 
Chemie 
Ekologie 

2 
1 

99 

Matematické 
vzdělávání 

3 96 Matematika 5 159 

Estetické 
vzdělávání 

2 64 Český jazyk a literatura 2 63 

Vzdělávání pro 
zdraví 

3 96 Tělesná výchova 3 90 

Vzdělávání 
v informačních 

a komunikačních 
technologiích 

3 96 Informatika 3 66 

Ekonomické 
vzdělávání 

2 64 Ekonomika 2 60 

Technická a 
technologická 

příprava 
14 448 

Suroviny 
5 

9 

2 

2 

594 

Technologie 

Stroje a zařízení 

Odborné kreslení 

Výroba a odbyt 35 1120 Odborný výcvik 50 1600 

Disponibilní 
hodiny 

19 608    

Celkem 96 3072 Celkem 99 3153 

Změna k 01. 11. 2014; č.j.: SŠ-VL/23/2014/INT 
Schválil: Ing. Vladislav Novotný, ředitel školy 

Dne 10. 10. 2014 s účinností ode dne 01. 11. 2014. 
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5. Učební osnovy 

5.1. Český jazyk a literatura 

Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 

 
Ročník: 1. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je naučit žáky v souladu s jazykovými, 
komunikačními aspolečenskými normami řešit základní životní 
a pracovní situace, vyjadřovat svémyšlenky, zážitky, názory 
a postoje, vyhledávat informace důležité pro osobní iprofesní 
rozvoj, používat je a předávat.Učivo rozvíjí vědomosti 
a dovednosti žáků získané na základní škole s ohledem 
na společenské a profesní zaměření žáků. 
 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

 

 chápali funkci spisovného mateřského jazyka, poznali 
základní jazykové normy a kategorie (s ohledem na výuku 
cizích jazyků), chápali rozdíl mezi spisovným a nespisovným 
vyjadřováním, dokázali rozeznat, kdy je vhodné či nevhodné 
použít určitého tvaru z obou oblastí,  

 rozvíjeli svou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, 

 chápali význam umění pro člověka, znali cenu kulturních 
památek a vážili si jich, 

 uměli využívat poznatků z teorie literatury k hlubšímu 
porozumění uměleckým textům a dovedli vyjádřit vlastní 
zážitek z poznaných uměleckých děl, dokázali být tolerantní 
k názoru druhých, 

 naučili se pracovat samostatně i v týmu, rozvíjeli své 
vyjadřovací dovednosti a schopnosti, 

 porozuměli odbornému i uměleckému textu a interpretovali 
jej, 

 rozvíjeli své čtenářské dovednosti a dovedli umělecký text 
interpretovat, využívat poznatků z literární historie a teorie 
literatury. 
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Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání 
a komunikacev českém jazyce a Estetické vzdělávání. Učivo  
je rozvrženo do tří oblastí. 
 
Oblast mluvnice navazuje na znalosti ze základní školy o základech 
pravopisu,prohlubuje je a upevňuje je, rozvíjí slovní zásobu 
a vyjadřovací schopnosti žáků,aby pochopili rozdíl mezi spisovnou 
a nespisovnou formou. Žáci pracujís jazykovými příručkami, 
Pravidly českého pravopisu. 
 
Oblast slohu se věnuje sestavení jednoduchého vypravování, 
zdokonalování kulturyosobního projevu, správnému, 
srozumitelnému, jasnému a věcnému vyjadřování ajeho použití 
v běžných životních situacích, zdokonalování 
komunikativníchdovedností. Žáci si prohlubují kulturnost 
vyjadřování a vystupování s ohledem nazvolený učební obor. 
 
Oblast literatury je zaměřena na rozlišování základních literárních 
druhů a žánrů nazákladě četby ukázek, upevňování znalostí 
o významných dílech naší i světovéliteratury od nejstarších dob do 
počátku 19. stol. 
 
Výuka českého jazyka a literatury využívá znalostí ze základní školy 
amezipředmětově se doplňuje s předměty občanská nauka, cizí 
jazyk, ICT, odbornépředměty. 

Metody a formy 
výuky: 

Dialog, přednáška, výklad, beseda, řízený rozhovor, samostatná 
a skupinová práce, doplňování, testy, frontální opakování, 
motivace, soutěže. Vyhledávání informací v odborných 
publikacích, učebnicích, na internetu. Četba a interpretace 
konkrétních ukázek z literárních děl; referáty o přečtených knihách 
či zhlédnutých filmech (samostatná vystoupení před spolužáky); 
návštěvamístní knihovny a muzea, filmových a divadelních 
představení; dramatizace uměleckého textu; prohlubování 
čtenářských dovedností. 

Hodnocení žáků: Numerické, slovní, jednotlivců a skupin - diktáty, doplňovací 
cvičení, domácí úkoly, samostatné práce, referáty, slohová cvičení, 
slohové práce 1x ročně, vyhledávání informací v textu.  

Kriteria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU Vlašim. 
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Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence – žáci se vyjadřují přiměřeně k účelu 
jednání v projevech mluvených i psaných, dokážou se vhodně 
prezentovat při oficiálním jednání, umí zpracovávat věcně správně 
a srozumitelně přiměřené texty. 

Sociální kompetence – zodpovědně pracuje samostatně i v týmu. 

Personální kompetence – snaží se o efektivní učení. 

 

Průřezové téma: 

Občan v demokratickéspolečnosti – žáci znají zásady správného 
jednání s lidmi, dokážou se orientovat v nabídce médií, váží si 
materiálních a duchovních hodnot.  

Člověk a svět práce – žáci se naučí písemně a verbálně 
prezentovat při nejrůznějších jednáních. 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

Výsledky vzdělávání Číslo tématu a téma 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 Mluvnice 15 

Žák: 

- v písemném projevu uplatňuje 
znalostičeského pravopisu 

- ověřuje a upevňuje si poznatky 
získané naZŠ 

1. Opakování a upevňování 
vědomostí ze základní školy 

 

 

- orientuje se v soustavě jazyků 2. Původ češtiny a její postavení mezi 
ostatními evropskými jazyky 

 

- v písemném projevu uplatňuje 
znalostičeského pravopisu, 
prohlubuje si je a zdokonaluje 
se 

- používá nejnovější normativní 
příručkyčeského jazyka 

3. Hlavní principy českého pravopisu 

- y/i po obojetných souhláskách 

- pravopis u/ú/ů 

- pravopis skupin bě, vě, pě/ bjevje 

- pravopis skupin mě/mně 

- pravopis předpon s-, z-, vz- 
 a předložek s(e),z(e) 

Pravidla českého pravopisu a práce s nimi 

 

 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 30 - 
 

Výsledky vzdělávání Číslo tématu a téma 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

- rozvíjí slovní zásobu 
a vyjadřovacíschopnosti 

- chápe rozdíl mezi vyjadřováním 
spisovným a nespisovným 

- rozliší na ukázkách spisovný 
jazyk, obecnou češtinu, dialekty 

- ve vlastním projevu volí 
prostředkyadekvátní 
komunikační situaci, používá 
adekvátní SZ včetně příslušné 
odborné terminologie 

4. Slovní zásoba 

- slovo 

- slohové rozvrstvení SZ 

- obohacování SZ 

 

- pracuje s nejnovějšími 
normativními příručkami ČJ 

- rozvíjí praktické dovednosti 
v práci s nimi 

Jazykové příručky, zásady práce s nimi 
 

- pěstuje přesnost a kulturu 
jazyka 

Slova jednoznačná, mnohoznačná, 
synonyma, 

 

- zdokonaluje své vyjadřovací 
schopnosti 

- používá kultivované vyjadřování 

antonyma, homonyma 
 

- zamýšlí se nad významem 
a strukturou slov 

- aplikuje zásady správné výslovnosti 

- prohlubuje si pravopisné 
dovednosti 

Základní způsoby tvoření slov 
 

 Sloh 15 

Žák 

- vysvětlí funkci slohotvorných 
činitelů 

- rozliší funkční styl a v typických 
příkladechslohový útvar 

5. Podstata slohu, slohotvorní činitelé, 
funkční styly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 31 - 
 

Výsledky vzdělávání Číslo tématu a téma 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

- připravuje se na aktivní účast na 
společenském dění 

- vhodně se prezentuje 

- zdokonaluje kulturu osobního 
projevu 

- osvojuje si principy a normy 
kultivovanéhovyjadřování 
a vystupování 

- vhodně formuluje otázky 
a odpovědi 

- učí se vnímat a poslouchat 
partnera 

- argumentuje a obhajuje svá 
stanoviska 

Projevy prostě sdělovací – vyjadřování ve 
sféře prostě sdělovací, při běžném 
společenském styku, běžná komunikace 

 

- vyjadřuje se věcně správně, 
jasně,srozumitelně 

- zjišťuje potřebné informace 
z dostupnýchzdrojů, umí si je 
vybírat, orientovat se v nich 
a přistupovat k nim kriticky 

- má přehled o denním tisku 
a tisku podlesvých zájmů 

Krátké informační útvary 

Zpráva 

Oznámení 
Inzerát a odpověď na něj 
Reklama 

 

- vyjadřuje svými slovy své 
myšlenky,zážitky, názory 
a postoje 

- prokazuje a zdokonaluje své 
vyjadřovacíschopnosti 

- objasní rozdíl mezi vyjadřováním 
spisovnýma nespisovným; ví, 
kdy je (ne)vhodnédaného 
vyjadřování (ne)užít 

- prokazuje věcně správné, jasné 
asrozumitelné vyjadřování 

Projevy prostě sdělovací 
Vypravování 
Vyprávěcí postupy v běžné 
komunikaci, v uměleckém 
projevu, v publicistice  
Stavba vypravování 
Charakteristické jazykové 
prostředky  
Slohová písemná práce 
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Výsledky vzdělávání Číslo tématu a téma 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 
- zopakuje si a aktivizuje své 

estetické dovednosti a znalosti 
ze ZŠ  

- vysvětlí nutnost sebevzdělávání 

 

Literatura  

 
1. Úvod do literárního učiva 1. ročníku, 

plán učiva 
 

Beseda o kulturním životě žáků, 
individuální četba, referáty, mluvní 
cvičení 

 

36 

- orientuje se v nabídce 
kulturních institucí  

- vysvětlí výhody knihoven a jejich 
služeb  

- zjišťuje potřebné informace 
z dostupných zdrojů, umí si je 
vybírat, orientovat se v nich 
a přistupovat k nim kriticky 

 

2. Kulturní instituce v ČR a regionu 

 
Knihovny, jejich služby, noviny, časopisy 
a jiná periodika, internet 

 

 

- vysvětlí charakteristické znaky 
různých literárních textů 
a rozdíly mezi nimi  

- klasifikuje literární druhy podle 
základních druhů a žánrů 

 

3. Základy teorie literatury 
 

Podstata a funkce literatury 
Literární druhy a žánry 

 

- prohloubí si poznatky 
o nestarších dílech 
světové literatury 

- uvědomí si stále aktuální odkaz 
těchto děl 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 
uměleckých děl 

4. Výběr z nejstarších světových literatur  
 

Výběr z řecké mytologie v podání 
současných autorů 

Význam Bible, biblické příběhy v podání 
současných autorů 

 

 

- utřídí si základní poznatky 
o období českéstředověké 
literatury 

- vystihne charakteristické znaky 
různýchliterárních textů 

- vysvětlívýznam osobnosti 
J. Husa 

5. Výběr z české středověké literatury 

 
Nejstarší památky našeho písemnictví, 
dobaVelké Moravy 

Literární památky doby raného 
a vrcholnéhostředověku (legendy, 
duchovní písně, kroniky,satiry) 

Osobnost J. Husa, literatura v době 
husitské 
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Výsledky vzdělávání Číslo tématu a téma 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- uvede významné představitele 
renesančníhoumění 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 
uměleckých děl 

6. Z evropské renesanční literatury 

 
Renesance– nový umělecký a životní 
styl  
Výběr z děl významných renesančních 
autorů 

 

 
- charakterizuje problematiku 

obdobípobělohorského 
- vysvětlí pokrokovost 

a aktuálnostpedagogických 
názorů J. A. Komenského 

- objasní význam ústní lidové 
slovesnosti 

7. Literatura doby pobělohorské  
 

J. A. Komenský 
Význam ústní lidové slovesnosti 
 v 17. a 18. století 

 

 
- uvědomuje si význam práce 

národníchbuditelů 
- chápe společenskou funkci 

divadla 
- prohlubuje si znalosti 

o významnýchpředstavitelích 
české literatury (J. K. Tyl, 
K. J. Erben, K. H. Mácha…) 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 
uměleckých děl 

- interpretuje text a diskutuje 
o něm 

8. Z literaturyčeského národního 
obrození  

 
Charakteristika období 
Význam práce jazykovědců a historiků 
tohoto období 
Úloha českého divadla v době NO 
Romantismus a jeho představitelé 
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Ročník: 2.         Počet hodin: 66 
Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: 

 

Cílem předmětu je naučit žáci v souladu s jazykovými, 
komunikačními a společenskými normami, řešit základní životní 
a pracovní situace, vyjadřovat své myšlenky, zážitky, názory 
a postoje, vyhledávat informace důležité pro osobní i profesní 
rozvoj, používat je a předávat.  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

- Chápali funkci spisovného mateřského jazyka, znali základní 
jazykové normy a kategorie (s ohledem na výuku cizích 
jazyků), chápali rozdíl mezi spisovným a nespisovným 
vyjadřováním, dokázali rozeznat, kdy je vhodné či nevhodné 
použít určitého tvaru z obou oblastí, 

- chápali význam umění pro člověka, znali cenu kulturních 
památek a vážili si jich,  

- uměli využívat poznatků z teorie literatury k hlubšímu 
porozumění uměleckým textům a dovedli vyjádřit vlastní 
zážitek z poznaných uměleckých děl, dokázali být tolerantní 
ke vkusu druhých, 

- dovedli pracovat samostatně i v týmu, rozvíjeli své 
vyjadřovací dovednosti a schopnosti, 

- porozuměli odbornému i uměleckému textu a interpretovali 
jej, 

- rozvíjeli své čtenářské dovednosti a dovedli umělecký text 
interpretovat, využívat poznatků z literární historie a teorie 
literatury. 

Učivo rozvíjí vědomosti a dovednosti žáků s ohledem 
na společenské a profesní zaměření žáků. 

Charakteristika 
učiva: 

 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání 
a komunikace v českém jazyce. Učivo je rozvrženo do tří oblastí. 
 

Oblast mluvnice navazuje na znalosti ze základní školy 
o jednotlivých slovních druzích, prohlubuje je a upevňuje 
s ohledem na jejich využívání v příslušných funkčních stylech 
v návaznosti na zvolený učební obor. 
 

Oblast slohu se věnuje sestavení osobního a úředního dopisu, 
žádosti a jednoduchého popisu se zřetelem ke konkrétnímu 
učebnímu oboru. 
 

Oblast literatury je zaměřena na orientaci v problematice 
literatury 19. stol. (rozlišení znaků realismu a kritického realismu 
na základě četby ukázek), provedení charakteristiky sociální 
a národnostní problematiky v literatuře z přelomu 19. a 20. 
století. 
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Výuka českého jazyka a literatury využívá znalostí ze základní 
školy a mezipředmětově se doplňuje s předměty občanská nauka, 
cizí jazyk, ICT, odborné předměty. 

 

Metody a formy 
výuky: 

Dialog, přednáška, výklad, beseda, řízený rozhovor, samostatná 
a skupinová práce, doplňování, testy, frontální opakování, 
motivace, soutěže. Vyhledávání informací v odborných 
publikacích, učebnicích, na internetu. Četba a interpretace 
konkrétních ukázek z literárních děl; referáty o přečtených 
knihách či zhlédnutých filmech (samostatná vystoupení před 
spolužáky); návštěva místní knihovny a muzea, filmových 
a divadelních představení; dramatizace uměleckého textu; 
prohlubování čtenářských dovedností. 

 

Hodnocení žáků: Numerické, slovní, jednotlivců a skupin - diktáty, doplňovací 
cvičení, domácí úkoly, samostatné práce, referáty, slohová 
cvičení, slohové práce 1x ročně, vyhledávání informací v textu.  

Kriteria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU 
Vlašim. 

Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence– žáci se vyjadřují přiměřeně k účelu 
jednání v projevech mluvených i psaných, dokážou se vhodně 
prezentovat při oficiálním jednání, umí zpracovávat věcně 
správně a srozumitelně přiměřené texty. 

Sociální kompetence– zodpovědně pracuje samostatně i v týmu. 

Personální kompetence– snaží se o efektivní učení. 
 

Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti– žáci znají zásady správného 
jednání s lidmi, dokážou se orientovat v nabídce médií, váží si 
materiálních a duchovních hodnot.  

Člověk a svět práce– žáci se naučí písemně a verbálně se 
prezentovat při nejrůznějších jednáních. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Číslo tématu a téma 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 Mluvnice 
 

Žák: 

- aplikuje znalosti z 1. ročníku, 
zdůvodňuje použití gramatických 
norem 

1. Hlavní principy českého pravopisu 

15 

- objasní zásady spisovné 
výslovnosti a řídí se jimi 

2. Zvukové prostředky a ortoepické 
normy jazyka – jazyková kultura 

 

- v písemném i mluveném projevu 
aplikuje poznatky z tvarosloví 
(průběžně) 

3. Slovní druhy a jejich klasifikace 
 

- charakterizuje podstatná jména, 
vyhledáv textu, rozlišuje druhy 

- vysvětlí tvorbu koncovek 

- používá je správně v písemném 
i mluvenémprojevu 

Podstatná jména 
 

- dokáže charakterizovat přídavná 
jména,vysvětlí rozdíl mezi 
jednotlivými druhy,vysvětlí jejich 
funkci ve větě, umí určovatjejich 
mluvnické kategorie 

- přiřadí přídavná jména ke vzorům 
s ohledemna správnou tvorbu 
koncovek, rozlišuje avytvoří tři 
stupně přídavných jmen 

Přídavná jména 
 

- charakterizuje je, vysvětlí jejich 
funkci ve větě, rozliší jednotlivé 
druhy zájmen – s ohledem na 
jejich pravopisné normy 

Zájmena 
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- charakterizuje tento slovní druh, 
rozliší v textu, rozezná jednotlivé 
druhy, odůvodní koncovky 

- správně je používá v písemném 
i mluvenémprojevu 

Číslovky 
 

- vysvětlí význam sloves, 
charakterizuje je 
s ohledem na jejich slohové 
využití 

- určí základní mluvnické kategorie 
(návaznostna cizí jazyk) 

Slovesa 
 

- objasní na příkladech vztah mezi 
koncovkou sloves v minulém čase 
a jeho podmětem, aplikuje 
v praxi 

Shoda podmětu s přísudkem 
 

- vysvětlí rozdíl mezi ohebnými 
a neohebnými slovními druhy 

- vyjmenuje je a objasní jejich 
funkci ve větě 

Neohebné slovní druhy 
 

 
Sloh 15 

- sestaví jednoduchý úřední dopis 
a žádost, posoudí vhodnost 
obsahu i formy 

Úřední dopis, žádost 
 

- objasní znaky stylu, rozliší 
jednotlivé druhy (hlavně úřední 
dopis – s ohledem na zvolený 
učební obor) 

Styl administrativní 

(úřední dopis, žádost) 

 

- vystihne charakteristické znaky 
těchtoprojevů, rozliší jednotlivé 
typy 

- vysvětlí funkční styl a jeho 
jazykovéprostředky 

Projevy prostě sdělovací, 
administrativní, prakticky odborné 
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Výsledky vzdělávání Číslo tématu a téma 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

- poukáže na přednosti 
kultivovanéhopísemného 
projevu, rozliší použití slov 
z jednotlivých jazykových rovin 

- využívá poznatků z tvarosloví 
a ortografie 

Osobní dopis 
 

- objasní funkci popisu, jeho 
charakteristickéznaky 

- odborně se vyjadřuje o jevech 
svého oboru -terminologie 

Popis 
 

- prokáže znalost základních 
administrativních projevů 
a schopnostaplikace teoretických 
vědomostí v praxi 

- přesně, jasně a srozumitelně 
formulujemyšlenky 

- aplikuje získané vědomosti 
s ohledem naučební obor žáků 

Písemná slohová práce 
 

 
Literatura 36 

Žák: 

- ověřuje si základní učivo 
z 1. ročníku, zejména základní 
literární pojmy v návaznosti na 
konkrétní literární díla 

Opakování z 1. ročníku 
 

- rozpozná charakteristické rysy 
realismu vrůzných druzích umění 

- jmenuje hlavní představitele 
v českéliteratuře v kontextu 
doby, zařadí i světovéautory 
(četba a interpretace textu) 

4. Realismus v české a světové literatuře 
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- vysvětlí znaky kritického realismu 
a významK. Havlíčka Borovského 
pro moderní českou 
žurnalistiku 

- objasní základní znaky fejetonu, 
dokáže jejnajít v současném tisku 

- objasní na příkladech sociální 
problematikudoby, poukáže na 
její realistické zobrazení 

- prokáže znalost rysů realismu na 
základěinterpretace textu 

Kritický realismus v české literatuře 
K. Havlíček Borovský J. Neruda 

 

- prokáže recitační a interpretační 
dovednosti na základě díla 
českých básníků 2. poloviny 
19. stol. 

2. Česká poezie 2. poloviny 19.stol. 
 

- vysvětlí podstatu kritického 
realismu nadílech českých autorů 
z konce 19. stol., 

- objasní specifickou funkci divadla 
na konci 19. stol. 

- prokáže znalost sociální 
problematikytehdejšího venkova 
na základě četbykonkrétních děl, 
porovná se současnýmstavem 

- porovná drama v jevištní a knižní 
podobě 

3. Česká literatura z konce 19. stol. 
 

- porovná zpracování venkovské 
problematiky v próze a dramatu 
(na základě interpretace textu 
pochopí i dějinný kontext) 

- vysvětlí sociální a národnostní 
problematikuna základě poznatků 
z tvorby P. Bezruče 

- objasní antimilitaristický postoj 
v díle F.Šrámka 

4. Česká literatura na přelomu 
19. a 20. stol. 

 

- zařadí jednotlivé autory časově 
i z hlediskauměleckého směru 

- charakterizuje typická díla autorů 
na základěčetby a interpretace 
textu 

5. Souhrnné opakování 
 

 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 40 - 
 

Ročník: 3.         Počet hodin: 66 
Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: 

 

Cílem předmětu je naučit žáci v souladu s jazykovými, 
komunikačními a společenskými normami, řešit základní životní 
a pracovní situace, vyjadřovat své myšlenky, zážitky, názory 
a postoje, vyhledávat informace důležité pro osobní i profesní 
rozvoj, používat je a předávat.  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

- Chápali funkci spisovného mateřského jazyka, znali základní 
jazykové normy a kategorie (s ohledem na výuku cizích 
jazyků), chápali rozdíl mezi spisovným a nespisovným 
vyjadřováním, dokázali rozeznat, kdy je vhodné či nevhodné 
použít určitého tvaru z obou oblastí, 

- chápali význam umění pro člověka, znali cenu kulturních 
památek a vážili si jich,  

- uměli využívat poznatků z teorie literatury k hlubšímu 
porozumění uměleckým textům a dovedli vyjádřit vlastní 
zážitek z poznaných uměleckých děl, dokázali být tolerantní 
ke vkusu druhých, 

- dovedli pracovat samostatně i v týmu, rozvíjeli své 
vyjadřovací dovednosti a schopnosti, 

- porozuměli odbornému i uměleckému textu a interpretovali 
jej, 

- rozvíjeli své čtenářské dovednosti a dovedli umělecký text 
interpretovat, využívat poznatků z literární historie a teorie 
literatury. 

Učivo rozvíjí vědomosti a dovednosti žáků s ohledem 
na společenské a profesní zaměření žáků. 

Charakteristika 
učiva: 

 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání 
a komunikace v českém jazyce. Učivo je rozvrženo do tří oblastí. 

V oblastimluvnice je učivo zaměřeno na prohlubování 
a upevňování znalostí pravopisu s ohledem na praktické využití 
v jednotlivých oborech, rozvíjení vědomostí a dovedností z učiva 
o větě jednoduché a souvětí. 

Oblast slohuse věnuje sestavení životopisu a rozvíjení 
komunikativních dovedností v běžných životních situacích. 

Oblastliteratury je zaměřena na prohloubení znalostí 
o základních literárních druzích a žánrech na základě četby, 
ukázek literárních děl, na charakteristiku české a světové 
literatury od 20. let 20. stol. až do současnosti. 

Učivo předmětu je vhodně propojeno s předměty občanská 
nauka, odborné předměty, cizí jazyky, ICT. 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 41 - 
 

Metody a formy 
výuky: 

Dialog, přednáška, výklad, beseda, řízený rozhovor, samostatná 
a skupinová práce, doplňování, testy, frontální opakování, 
motivace, soutěže.  

Vyhledávání informací v odborných publikacích, učebnicích, na 
internetu.  

Četba a interpretace konkrétních ukázek z literárních děl; 
referáty o přečtených knihách či zhlédnutých filmech 
(samostatná vystoupení před spolužáky); návštěva místní 
knihovny a muzea, filmových a divadelních představení; 
dramatizace uměleckého textu; prohlubování čtenářských 
dovedností. 

 

Hodnocení žáků: Numerické, slovní, jednotlivců a skupin - diktáty, doplňovací 
cvičení, domácí úkoly, samostatné práce, referáty, slohová 
cvičení, slohové práce 1x ročně, vyhledávání informací v textu.  

Kriteria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU 
Vlašim. 

Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence– žáci se vyjadřují přiměřeně k účelu 
jednání v projevech mluvených i psaných, dokážou se vhodně 
prezentovat při oficiálním jednání, umí zpracovávat věcně 
správně a srozumitelně přiměřené texty. 

Sociální kompetence– zodpovědně pracuje samostatně i v týmu. 

Personální kompetence– snaží se o efektivní učení. 
 

Průřezové téma: 

Občan v demokratickéspolečnosti– žáci znají zásady správného 
jednání s lidmi, dokážou se orientovat v nabídce médií, váží  
si materiálních a duchovních hodnot.  

Člověk a svět práce– žáci se naučí písemně a verbálně  
se prezentovat při nejrůznějších jednáních. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Číslo tématu a téma 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 Mluvnice 20 

Žák: 

- pěstuje přesnost a kulturu 
jazyka 

- řídí se zásadami správné 
výslovnosti, v písemném projevu 
uplatňuje zásady českého 
pravopisu 

- rozlišuje spisovný jazyk, obecnou 
češtinu adialekty 

- ve vlastním projevu volí 
prostředky adekvátní 
komunikační situaci 

1. Úvod do učiva 3. ročníku 

2. Procvičování základních znalostí 

Hlavní zásady českého pravopisu 

Souhrnné opakování mluvnického učiva 

Jazyková kultura 

Zvukové prostředky a ortoepické normy 

jazyka 

 

- zdokonaluje se ve znalosti 
jazykovéhosystému 

- odhaluje a odstraňuje jazykové 
a stylizačnínedostatky 

- ovládá a uplatňuje základní 
principy jehovýstavby 

- prohlubuje si znalosti pravopisu, 
jazykovédovednosti 

- orientuje se ve výstavbě textu 

3. Druhy vět 

Druhy vět podle obsahu 

Druhy vět z gramatického a komunikačního 

hlediska 

Druhy vět podle složení 

Shoda přísudku s podmětem 

 

 Sloh 12 

- předvede samostatný slovní 
projev 

- vhodně se prezentuje 

- argumentuje a obhajuje svá 
stanoviska 

- klade otázky a vhodně formuluje 
odpovědi 

- samostatně zpracovává 
informace 

1. Slohová cvičení 

Grafická a formální úprava jednotlivých 

písemných projevů 

Získávání a zpracovávání informací z textu, 

jejich třídění a hodnocení 
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- sestaví životopis 

- vyjadřuje se věcně správně, 
jasně asrozumitelně 

- posoudí kompozici projevu, jeho 
slovní zásobua skladbu 

2. Životopis  

- objasní podstatu výkladu 

- vyjadřuje se věcně správně, 
přesně asrozumitelně 

- odhaluje a odstraňuje jazykové 
a stylizačnínedostatky 

- ovládá a uplatňuje základní 
principy výstavbyvýkladu 

- odborně se vyjadřuje o jevech 
svého oboruv základních 
útvarech odborného stylu 

- zjišťuje si potřebné informace 
z dostupnýchzdrojů, umí si je 
vybírat, orientovat se v nich 
a přistupovat k nim kriticky 

- rozumí obsahu textu i jeho částí 

- pořizuje z odborného textu 
výpisky akonspekty 

3. Výklad 

Techniky a druhy čtení  

Orientace v textu 

 

 Literatura 34 

Žák: 

- prohlubuje svůj zájem 
o literaturu, uvědomuje si 
nutnost sebevzdělávání  

- utřídí si základní znalosti 

1. Přehled literárního učiva 3. ročníku 

Beseda o kulturním životě žáků, 
individuální četba, referáty, mluvní cvičení 

 

- zopakuje si a aktivizuje své 
vědomosti 

Prověrka znalostí  

- vysvětlí vztah literatury 
k politické a hospodářské situaci 
doby 20. a 30. let 

- charakterizuje toto období, 
uvědomí si národní 
povědomí v literatuře 

2. Z literatury mezi 1. a 2. světovou válkou  
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- seznámí se s Haškovým dílem, 
jeho významem 

- samostatně vyhledává 
informace 

- uvede významné představitele 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 
uměleckýchděl 

- vysvětlí hlavní literární směry 
a jejichpředstavitele v kontextu 
doby 

- objasní pojem proletářské 
umění, sociálníbalada, 
poetismus 

- zdokonaluje své recitační 
dovednosti 

Válka v literatuře 20. století  

Jaroslav Hašek 

Výběr z děl autorů české meziválečné 
literatury (poezie, próza, drama) 

 

- vysvětlí význam osobnosti Karla 
Čapka a jehodíla 

- přiblíží pokrokovost a aktuálnost 
názorů K.Čapka a zdůrazní 
Čapkův humanistický a 
protiválečný postoj  

- zajímá se o kvalitní literární díla 

Karel Čapek 

Z dramatické tvorby K. Čapka 

 

- uvědomuje si význam divadla ve 
20. a 30.letech 

- objasní nové prvky v divadelní 
práciVoskovce a Wericha 

- vyjádří vlastní prožitky z daných 
uměleckýchděl 

- aktivně poznává divadlo 
současné a minulé 

3. České divadlo 20. a 30. let 

(avantgardní divadlo, improvizace, alegorie) 

 

- charakterizuje literární tvorbu 
v době 2. světové válce a těsně 
po válce 

4. Česká a světová literatura 
po 2. svět. válce 
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- zajímá se o literární tvorbu 

- uvědomuje si aktuální odkaz 
literárních děl 

- vyjadřuje vlastní prožitky 
z daných uměleckých děl 

- interpretuje text a debatuje 
o něm 

5. Z děl spisovatelů publikujících  
ve 2. polovině 20. století 

 

 
Vypracoval:  Mgr. Jitka Bachová 
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5.2. Německý jazyk 

Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 

Ročník: 1. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem výuky cizímu jazyku je vybavit žáka v návaznosti na základní 
vzdělávání komunikačními dovednostmi, které mu umožní 
dorozumívatse, spolupracovat, vyhledávat, zpracovávat 
a vyměňovat získané informace v rámci běžné konverzace v oblasti 
osobní – s vrstevníkem či přátelskou osobou. 

V prvním ročníku směřuje výuka cizího jazyka k upevnění 
dovednostídosahujících úrovně A1 Společného evropského 
referenčníhorámce. Celkovémnožství osvojených lexikálních 
jednotek je 320. 

Žáci jsou vedeni k samostatnému a odpovědnému jednání ve 
vlastním i veřejném zájmu, k rozvíjení dovedností potřebných 
k vyjednávání, obhájení vlastního stanoviska v cizím jazyce za 
současného respektování stanoviska vrstevníka, k upevňování 
učebních návyků, k samostatnému učení a získávání informací, 
a k zodpovědnosti za vlastní dosažené výsledky při osvojování 
dovedností. 

Na základě získání poznatků o zemích studované jazykové oblasti 
vést žáky k respektování identity, národních tradic a zvyků v těchto 
zemích a k prohlubování vlastní národní identity. 

V rámci řešení komunikativních situací vést žáky k osvojení 
slušnéhochování ve smyslu etikety. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP - Vzdělávání 
a komunikacev cizím jazyce. 

V prvním ročníku je výuka zaměřena na zvládnutí obecné slovní 
zásoby akonverzace v osobní oblasti. Zařazena jsou běžná 
konverzační témata: 

představování, já a moje rodina, kamarádi, bydlení, volný čas 
a koníčky,telefonování, jídlo a pití, dárky, nakupování apod. 

Součástí výuky je získání základních informací o zemích německé 
jazykovéoblasti. 

Při výuce navazují žáci na znalosti získané v předmětu základy 
přírodních věd,český jazyk, občanská nauka. 
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Metody a formy 
výuky: 

Kognitivně komunikativní pojetí výuky. 

Základní používanou metodou je metoda slovní – dialogická 
i monologická,k základním používaným metodám patří metoda 
sdělovací i samostatná prácežáků. Při výuce gramatiky je 
používána metoda deduktivní a srovnávacív kombinaci s výkladem. 
Jsou používány aktivizující didaktické metody (hranírolí, skupinová 
práce, párové rozhovory, samostatné vystoupení 
žáků),multimediální výukové programy a internet. 

Výuka je prakticky orientovaná na řečové dovednosti žáků, 
podporuje jejichsamostatnost a iniciativu. 

V průběhu výuky pracují žáci s učebnicí, pracovními listy, 
magnetofonovýminahrávkami, mapou, časopisy. 

Hodnocení žáků: Žáci jsou hodnoceni v komplexním rozvoji všech čtyř řečových 
dovedností. Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu SOŠ 
a SOU Vlašim. 

Žáci se specifickými poruchami učení jsou hodnoceni s ohledem 
na jejich speciální potřeby. 

Základem je hodnocení interaktivních dovedností v rámci 
rozhovorů i samostatného projevu, ústního i písemného. Hodnotí 
se zvuková stránka jazyka, lexikální rozsah, správná aplikace 
probraných gramatických pravidel s ohledem na pohotovost, 
srozumitelnost a plynulost. V písemné interakci se hodnotí 
grafická stránka jazyka, lexikální rozsah, správná aplikace 
probraných gramatických pravidel s ohledem na srozumitelnost. 
Na závěr každého tematického celku se píše test. 

Součástí hodnocení jsou samostatné domácí práce. 

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a k zodpovědnosti za osvojení 
příslušnýchkomunikativních dovedností. 

Pololetní hodnocení se skládá z hodnocení za jednotlivá čtvrtletí 
a písemné práce(jedna v každém pololetí) – numerické hodnocení. 
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Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Žáci jsou schopni se přiměřeně vyjádřit k účelu jednání 
a v uvedenýchkomunikačních situacích, formulují své myšlenky 
srozumitelně a souvisle, jsouschopni aktivně diskutovat 
s vrstevníky, porozumět sdělení druhých a respektovatjejich 
názory, vytvářejí jednoduché texty na běžná témata. 

Žáci se umí učit, vyhodnocovat vlastní výsledky a odhalovat vlastní 
nedostatky anapravovat je. 

Žáci dokážou pracovat ve skupině i v týmu, společně se podílet na 
realizaci úkolu,zodpovědně plní zadané úkoly. 

Dokážou určit jádro problému, aktivně získávají informace 
potřebné k jeho řešení,volí vhodné prostředky a strategie řešení. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti - žáci jsou schopni se 
přiměřeně vyjadřovat (ústně i písemně) v probraných 
komunikativních situacích osobní oblasti.  

Výuka podporuje rozvoj kognitivních znalostí žáka a rozšiřuje jeho 
celkový rozhled o společnosti, napomáhá rozvíjení jeho osobnosti.  

Žák formuluje své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory 
druhých a přiměřeně na ně reagovat. Žáci pracují samostatně 
i v týmu. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

v průběhu studia si osvojí následující 
jazykové dovednosti: 

- rozlišuje zvukové prostředky 
jazyka 

- odhadne význam jednoduchých 
neznámých výrazů v mluvené 
řeči pronesené pomalu 
a zřetelně 

- porozumí jednoduchým 
projevům rodilých mluvčích 
v pomalém tempu na známé 
téma 

- rozumí frázím, které se vztahují 
k běžným tématům 
každodenního života, 
jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně 

- zachytíhlavní myšlenku 
z vyslechnutého rozhovoru, určí 
počet osob, které mluví atéma 

- rozumí jednoduchým pokynům, 
jsou-lisdělovány jasně 
a srozumitelně 

Řečové dovednosti 

Receptivní 

 

 

 

 

 

 

Poslech s porozuměním 

Čtení s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 50 - 
 

- čte srozumitelně jednoduché 
obecné texty 

- orientuje se v jednoduchém 
textu – osobní dopis, SMS 

- najde v jednoduchém textu 
důležité informace a hlavní 
myšlenky, např. seznamovací 
inzerát, jídelní lístek, televizní 
program aj. 

- rozumí krátkým jednoduchým 
obecným textům, které obsahují 
známou slovní zásobu 

- odhadne význam základních 
neznámých výrazů v osobním 
sdělení na známé téma 

- rozumí nápisům na orientačních 
tabulích v obchodním domě 

- přiměřeně reaguje v běžných 
životních situacích – podá 
informaci a sdělí své stanovisko 
v osobní komunikaci 

- samostatně zformuluje vlastní 
myšlenky ve formě krátkého  
ústního  sdělení  v běžných 
životních situacích – rozhovor 
s vrstevníkem či   známou   
dospělou   osobou  o   rutinních 
záležitostech 

- jednoduchým způsobem 
diskutuje o otázkách 
praktického osobního rázu 

- stručně požádá  o zopakování   
neznámého výrazu,   zopakování   
dotazu   či   zpomalení tempa 
řeči 

- vystoupí veřejně – přečte 
předem nacvičené oznámení 

- samostatně zformuluje vlastní 
myšlenky ve formě krátkého 
sdělení osobního charakteru 

 

Produktivní řečové dovednosti 

Mluvení 

Psaní 
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- vyplnístručný osobní dotazník 

- napíše blahopřání 
k narozeninám 

- napíše SMS zprávu 

- napíše osobní dopis (o sobě, 
o kamarádovi, o rodině, volném 
čase) 

- napíše seznamovací inzerát 

- napíše pozvání na oslavu 
narozenin 

 
 

- vhodně používá základní slovní 
zásobu aobecné fráze 

- používá základní způsoby tvoření 
slovnízásoby – skládání 

- používá přiměřené gramatické 
prostředkyv rámci 
komunikačních situací: časování 
sloves v přítomném čase 
a skloňování podstatných jmen, 
osobních a přivlastňovacích 
zájmen 

- vytvoří větu oznamovací a tázací 
se správnýmslovosledem 

- vytvoří větu se způsobovým 
slovesemv přítomném čase 

- v písemné komunikaci uplatňuje 
správnougrafickou podobu 
jazyka, dodržujepravopisnou 
normu 

- samostatně sestaví formálně 
i obsahověsprávný krátký text 
na základě osnovy – osobní 

Jazykové prostředky 

Slovní zásoba a její tvoření 

Gramatika (Zvukové prostředky jazyka, 

tvarosloví a větná skladba) 

Grafická podoba jazyka a pravopis 

Stylistika a sloh 

(Formální stavba textu, obsahová stavba 

textu) 

 

- písemně zaznamená hlavní     
informaciz vyslechnutého nebo 
přečteného textu 

- přeloží jednoduchý text na 
probrané téma 

- vhodně používá překladové 
slovníky 

Získávání informací 

Techniky překladu 

Práce se slovníkem - členění hesel, 
synonyma,antonyma 

Zvláštnosti německé abecedy 
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Tematické celky 

- zahájí rozhovor s vrstevníkem 

- představí se, uvede své jméno, 
obor, věk,bydliště, adresu, 
koníček 

- vyžádá si informace od osoby, 
které tyká ivyká 

- požádá o vysvětlení neznámého 
výrazu,zopakování dotazu či 
zpomalení tempa řeči 

- používá obraty k zahájení 
a ukončenírozhovoru 

- poděkuje,vyjádří prosbu 

1. Seznamování 

Pozdravy, odpověď na pozdrav 

Poděkování, odpověď na poděkování 

Představování 

Odkud jsme, učební obor, bydliště, koníček, 

věk 

8 

- pojmenuje členy užší i širší 
rodiny 

- poskytne informace o sobě a své 
rodině 

- charakterizuje členy své rodiny, 
sdělí jejichjméno, věk, vlastnosti, 
koníčky, povolání,adresu 

2. Rodina 

KS: Moje rodina, představování 

Členové širší rodiny, jejich charakteristika, 

koníčky, bydliště, věk, příbuzenské vztahy 

7 

- popíše známou i cizí osobu 

- charakterizuje její vlastnosti, 
sdělí její jméno,věk, vlastnosti, 
koníčky, povolání, bydliště 
a telefonní číslo 

- umí napsat krátký dopis o příteli 

3. Kamarádi 

KS: Seznámení s kamarády, charakteristika 

kamaráda, stručný popis (jaký je, věk, 

koníčky, společné zájmy, bydliště, čím se 

kamarád učí atd.) 

Osobní dopis 

7 

- sdělí svou adresu 

- pojmenuje obytné budovy 

- pojmenuje obytné místnosti 
v bytě 

- pojmenuje základní vybavení 
domu a bytu 

- přijme návštěvu v bytě a uvede 
ji, omluví se 

4. Bydlení 

popis bytu, domu, pokoje 

příslušenství, základní vybavení bytu 

nábytek 

KS: Návštěva, omluvy 

7 

 

 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 53 - 
 

Tematické celky 

- pojmenuje různé koníčky 

- sdělí, co ho baví a nebaví 

- sdělí, jak tráví svůj volný čas 

- získá tutéž informaci od druhé 
osoby 

- sdělí tutéž informaci o druhé 
osobě 

- sdělí, co dělá v jednotlivé dny 
v týdnu av kolik hodin 

- domluví si s kamarádem termín, 
vyjádřís termínem souhlas či 
nesouhlas 

- vyhledá v televizním programu 
oblíbený pořad a uvede, v kolik 
hodin začíná 

5. Volný čas, koníčky 

KS: koníčky 

Činnosti volného času 

Časové údaje – hodiny 

Dny v týdnu, měsíce, části dne 

Televizní program 

 

- pojmenuje základní druhy 
potravin a nápojů 

- vyjádří, co snídá, obědvá, večeří 

- orientuje se v jídelním 
a nápojovém lístku 

- objedná pokrm a vyjádří úmysl 
zaplatitv restauraci či u stánku 

6. Jídlo, pití 

Snídaně, oběd, večeře 

Běžné pokrmy 

Jídelní lístek, nabídka u stánku 

KS: Objednávka ve stánku s občerstvením 

8 

- porozumí, kdo telefonuje 

- telefonicky pozve kamaráda na 
oslavunarozenin 

- písemně pozve kamaráda na 
oslavunarozenin, poděkuje 

- vyjádří, jaké dárky kupuje 
rodičům,sourozencům, 
přátelům k narozeninám a proč 

- napíše blahopřání 
k narozeninám 

7. Rodinné oslavy, dárky 

Fráze na zahájení a ukončení telefonického 

hovoru 

Fráze na zahájení a ukončení osobního 
dopisu 

Oslava narozenin, dárky, 

Telefonování, psaní dopisů a blahopřání 

7 
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Tematické celky 

- pojmenuje základní 
potravinářské zboží 

- pojmenuje jednotlivá oddělení 
v obchodnímdomě 

- rozumí informaci na orientační 
tabuli v obchodním domě 
a orientuje se podle nich 

- požádá prodavače o základní 
zboží včetněudání množství 

- zeptá se na cenu 

8. Nakupování 

ŘD: rozhovor, čtení popisek 

Názvy oddělení obchodního domu 

Základní sortiment potravin 

Informační tabule v obchodě – úseky 
oddělenípotravin 

Vyjádření množství a ceny 

KS: nakupování 

7 

- ví, které země patří do německé 
jazykovéoblasti 

- má základní zeměpisné znalosti 
o SRN 

- má základní zeměpisné znalosti 
o Rakousku 

- má základní zeměpisné znalosti 
o Švýcarsku 

- zná nejznámější přejatá slova 
v ČJ a jejichspisovné české 
ekvivalenty 

- porozumí textu v reklamních 
letácích 

9. Reálie 

Přehled zemí německé jazykové oblasti 

Německo 

Rakousko 

Švýcarsko 

Německá slova v češtině 

Jídelní lístek v němčině 

Nakupování v SRN, měna Euro 

8 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem výuky je vybavit žáka dalšími komunikačními dovednostmi, 
které mu umožní dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat, 
zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci běžné 
konverzace v oblasti veřejné – při využívání veřejných služeb. 

Ve druhém ročníku směřuje výuka cizího jazyka k upevnění 
dovedností dosahujících úrovně A2 Společného evropského 
referenčního rámce. Celkové množství osvojených lexikálních 
jednotek je 320. 

Cílem výuky je vybavit žáka dovednostmi potřebnými 
k vyjednávání, obhájení vlastního stanoviska za současného 
respektování stanoviska druhé osoby, rozvíjet u žáků strategii učení 
se cizím jazykům, vést je k samostatnému učení a získávání 
informací, k osvojení dovednosti posoudit věrohodnost informací, 
vytvářet si vlastní úsudek a být schopen je vyjádřit veřejně. 

Na základě získání poznatků o zemích studované jazykové oblasti 
vést žákyk prohlubování vlastní národní identity a k respektování 
identity, národních tradica zvyků v těchto zemích. 

V rámci řešení komunikativních situací vést žáky k osvojení 
slušného chováníve smyslu etikety. 

 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP - Vzdělávání 
a komunikacev cizím jazyce. 

Ve druhém ročníku je výuka zaměřena na zvládnutí obecné slovní 
zásoby akonverzace ve veřejné oblasti - zařazena jsou konverzační 
témata: byt, u lékaře,povolání, sport, škola, cestování. 

Každý tématický celek obsahuje část všeobecnou a jí odpovídající 
část odbornou. 

V každé lekci je zařazena odborná slovní zásoba týkající se daného 
tematického celku – činnosti cukrář, druhy těst, cukroví sladké 
pečivo, použité suroviny, ovoce, zelenina, nápoje, cukrárna 
a výrobna – vybavení provozovny, vybavení kuchyně.  

Žáci se seznámí se systémem odbornéhovzdělávání v oboru cukrář 
v SRN. 

Celkové množství odborné slovní zásoby činí 20 procent. 
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Metody a formy 
výuky: 

Kognitivně komunikativní pojetí výuky. 

Základní používanou metodou je metoda slovní – dialogická 
i monologická,k základním používaným metodám patří metoda 
sdělovací i samostatná prácežáků.   

Při výuce gramatiky je používána metoda deduktivní a srovnávacív 
kombinaci s výkladem. Jsou používány aktivizující didaktické 
metody (hranírolí, skupinová práce, párové rozhovory, samostatné 
vystoupení žáků),multimediální výukové programy a Internet. 

Odborná část výuky je orientovaná na zvládnutí základní slovní 
zásoby v oblastizhotovování oděvů. 

V průběhu výuky pracují žáci s učebnicí, pracovními listy, 
magnetofonovýminahrávkami, Internetem. 

 

Hodnocení žáků: Kritéria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU 
Vlašim. Numerická klasifikace. 

Žáci jsou hodnoceni v komplexním rozvoji všech čtyř řečových 
dovedností. Žácise specifickými poruchami učení jsou hodnoceni 
s ohledem na jejich speciálnípotřeby. 

Základem je hodnocení interaktivních dovedností v rámci 
rozhovorů isamostatného projevu, ústního i písemného. Hodnotí 
se zvuková stránka jazyka,lexikální rozsah, správná aplikace 
probraných gramatických pravidel s ohledemna pohotovost, 
srozumitelnost a plynulost.  

V písemné interakci se hodnotígrafická stránka jazyka, lexikální 
rozsah, správná aplikace probranýchgramatických pravidel 
s ohledem na srozumitelnost. Na závěr každéhotematického celku 
se píše test. Součástí hodnocení jsou samostatné domácí práce. 

Pololetní hodnocení se skládá z hodnocení za jednotlivá čtvrtletí 
a písemné práce (jedna v každém pololetí). 

Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí  
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Žáci jsou schopni se přiměřeně vyjádřit k účelu jednání 
a v uvedených komunikačních situacích, formulují své myšlenky 
srozumitelně a souvisle, jsou schopni porozumět sdělení 
spolužáků a respektovat jejich názory, vytvářejí jednoduché texty 
na obecně odborná témata (strava ve škole, úprava pracoviště).  

Žáci vyhodnocují vlastní výsledky a odhalují vlastní nedostatky 
a napravují je. Žáci pracují ve skupině i v týmu, společně se podílejí 
na realizaci úkolu, zodpovědně plní zadané úkoly. 
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 Dokážouurčit jádro problému, aktivně získávají informace 
potřebné k jeho řešení, volí vhodné prostředky a strategie řešení. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti - žáci se přiměřeně vyjadřují 
(ústně i písemně) k probraným komunikačním situacím, výuka 
podporuje rozvoj kognitivních znalostí žáka a rozšiřuje jeho 
celkový rozhled o oboru, žáci formulují své názory a postoje, jsou 
schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat.  

Člověk a svět práce- žák je schopen popsat pracoviště i pracovní 
dobu včetně zhodnocení kladů a záporů, žák je schopen pracovat 
samostatně a v týmu.  

Informační a komunikační technologie- žák vyhledává 
na internetu informace o zemích dané jazykové oblasti. 

 

 
 
 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 Řečové dovednosti a jazykové prostředky  

Žák: 

- v průběhustudia si osvojí 
následující jazykové dovednosti: 

- odhadne význam neznámých 
výrazů v mluvené řeči 
v pomalejším tempu 

- porozumí jednoduchým 
projevům rodilých mluvčích 
v pomalém tempu 

- rozumí frázím, které se vztahují 
k běžnýmtématům veřejného 
života, jsou-li pronášenyzřetelně 

Řečové dovednosti 

Poslech s porozuměním 
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- zachytí hlavní myšlenky 
z vyslechnutého rozhovoru, určí 
téma a stanovisko jednotlivých 
osob 

- rozumí jednoduchým pokynům 
zprostředkovaným technikou ve 
veřejných budovách – nádražní 
rozhlas, stadion, sportovní 
komentář, předpověď počasí 

- porozumí přiměřeným projevům 
přizpůsobeného obecně 
odborného textu (základní 
informace o cukrářském 
výrobku) 

- najde v jednoduchém obecném 
textu důležitéinformace (vývěsky 
lékaře, jízdní řád, inzerátna byt, 
sportovní výsledky apod.) 

- rozumí nápisům na orientačních 
tabulích veveřejných budovách 
(nádraží, škola, stadionapod.) 

- čte pomalu, správně 
a s porozuměním 
obecněodborné texty, které 
obsahují známou slovnízásobu 

- orientuje se v jednoduchém 
obecně odbornémtextu 

- vybaví si názvy při odborném 
výcviku nejčastěji podávaných 
výrobků pečiva, popíše chuť 
(kyselé, slané, sladké, hořké 
a kombinace) 

- samostatně zformuluje vlastní 
myšlenky ve formě krátkého 
ústního sdělení v běžných 
situacích na veřejnosti – 
u lékaře, na nádraží či 
v dopravním prostředku, 
ubytovně, škole, sportovním 
utkání apod. 

- zdvořile požádá o vysvětlení 
neznáméhovýrazu, zopakování 
dotazu či zpomalenítempa řeči 

 

 

 

 

Čtení s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mluvení 

 

 

 

 

 

 

 

Psaní 
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- vystoupí veřejně – přednese 
s oporou krátké,předem 
nacvičené sdělení na známé 
téma 

- popíše, co se děje, co kdo dělá 

- reaguje v běžných 
a předvídatelných situacíchpři 
konverzaci s kolegy 

- samostatně zformuluje vlastní 
myšlenky veformě krátkého 
sdělení 

- napíše e-mailovou zprávu, 
vyjádří omluvu apoděkování 

- písemně odpoví na inzerát 

- napíše osobní dopis 

- napíše vzkaz pro kolegy v práci 

- napíše popisku k cukrářskému 
výrobku 

 
 

- vhodně používá základní slovní 
zásobu aobecné fráze 

- ovládá a používá základní 
způsoby tvořeníslovní zásoby: 
skládání a odvozování 

- správně používá přiměřené 
gramaticképrostředky v rámci 
komunikačních situací: 
minulý čas sloves, způsobová 
slovesa,předložky vyjadřující 
místo a směr,skloňování 
přídavných jmen 

- správně vytvoří otázky kladené 
ve veřejnésféře 

- v písemné komunikaci uplatňuje 
správnougrafickou podobu 
jazyka, dodržujepravopisnou 
normu 

- používá souvětí souřadné, 
vyjádří následnostdějů 

- samostatně sestaví formálně 
i obsahověsprávný krátký 
obecně odborný text 

Jazykové prostředky 

Slovní zásoba a její tvoření 

 

 

Gramatika (Zvukové prostředky jazyka, 
Tvarosloví a větná skladba) 

 

 

 

 

Grafická podoba jazyka a pravopis 

 

Stylistika a sloh 

(Formální stavba textu, obsahová stavba 

textu) 

P
rů

b
ě

žn
ě 
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- přeloží přiměřený obecně 
odborný text(obsažené suroviny 
ve výrobku) 

- vhodně používá překladové 
slovníky 

Získávání informací 

Techniky překladu  

Práce se slovníkem - členění hesel, 
synonyma, antonyma  

Zvláštnosti německé abecedy 

P
rů

b
ě

žn
ě 

 

 

 

Tematické celky 

 
Žák: 

- pojmenuje základní činnosti 
cukrář 

- používá správně minulý čas 
u běžných sloves 

- vysvětlí, co dělá v rámci OV na 
provozovně 

- vypráví o průběhu pracovního 
dnev přítomném i minulém čase 

1. Základní činnosti cukrář 

Odborná slovní zásoba: činnosti 
cukrář(technologický postup) 

Gramatika:  

Časování sloves v přítomnémčase,  

 

Minulý čas sloves 

7 

- pojmenuje hlavní části obytného 
domu 

- pojmenuje hlavní obytné 
místnosti bytu 

- pojmenuje hlavní kusy nábytku 
v pokoji 

- stručně popíše svůj pokoj 

- pojmenuje nejdůležitější 
součásti pracoviště 

- zná a správně používá předložky 
vyjadřujícímísto a směr 

- vysvětlí, kde se na provozovně 
co nachází 

- vysvětlí, kam se v provozovně co 
dává 

- stručně popíše své pracoviště 

2. Dům 

Můj dům 

Můj byt 

Můj pokoj 

Gramatika:  

Předložky vyjadřující místo a směr 

Naše provozovna (stroje, nábytek, 
místnosti napracovišti, el. spotřebiče) 

12 
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- pojmenuje jednotlivé součásti 
lidského těla 

- sdělí své potíže u lékaře 

- vyjádří, co má dělat pro své 
zdraví 

- telefonicky přivolá pomoc 
kamarádovi 

- správně používá způsobová 
slovesa – vyjádří, co musí, může, 
má, chce, smí dělat pro zdraví 

- ptá se na potraviny a vyjadřuje 
se v číslech (hmotnost) 

- pojmenuje vážené hodnoty, 
ovládá převod jednotek 

 

3. Lidské tělo, zdraví 

Lidské tělo 

U lékaře 

Zdravý životní způsob 

Pomocčlověku v krizové situaci  

Gramatika: 

Způsobová slovesa 

Sortiment - číslovky 

Součásti oděvů pokrývající části těla 

7 

 

- pojmenuje části dne, roční doby 

- vyjádří a popíše svou pracovní 
dobu 

- správně používá člen 
u podstatných jmen látkových 

- pojmenuje základní druhy těst 

- vyjádří, ze kterého těsta se 
obvyklevyrábí určité pečivo 

4. Povolání, průběh pracovního dne 

Části dne, roční doby, sezóna 

Druhy pracovní doby, 

Gramatika:  

Vynechávání členu o podstatných 

jmen látkových 

Druhy těst 

 

7 

 

- pojmenuje různé druhy sportu 

- pojmenuje sportoviště 
a sportovní náčiní 

- charakterizuje svého oblíbeného 
sportovce 

- vyjádří svůj vztah ke sportu 

- pitný režim během sportu 

- vyjmenuje nealkoholické 
a alkoholické nápoje 

5. Sport 

Druhy sportu 

Sportoviště a sportovní náčiní 

Můj oblíbený sportovec 

Gramatika:  

Skloňování přídavných jmen 

Sport a pitný režim 

7 
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- pojmenuje druhy škol v ČR 
a SRN 

- pojmenuješkolní předměty 

- vyjádří, jak je možné řešit 
problémy s prospěchem 

- najdena internetu informace 
o německé škole stejného 
zaměření 

- mázákladní znalosti 
o vzdělávacím systému SRN, 
vysvětlí rozdíly mezi systémem 
v ČR a SRN 

- vyjádří svůj názor na stravu ve 
škole 

- konverzace se zákazníkem 

- přeloží s dopomocí odborný text 

6. Škola 

Rozvrh hodin, předměty, pomůcky 

Jak řešit problémy s prospěchem 

Vzdělávání v potravinářských oborech 
v SRN 

(názvy škol, obory, vyučovací předměty, 

ukončování studia) 

 

Strava ve škole 

 

Cukrárna 

 

Překlad odborného textu 

 

12 

- pojmenuje dopravní prostředky 
a místa, kdese na ně čeká 

- informuje se na odjezd vlaku, 
autobusu, letadla 

- zakoupí jízdenku – letenku do 
cíle své cesty 

- pojmenuje příslušné cestovní 
potřeby 

- pojmenuje barvy včetně odstínů 

- správně vyjádří cíl své cesty 
a zeměpisnoupolohu 

- správně používá tvary 
přídavných jmen připopisu 
oděvu 

- správně skloňuje podstatná 
jména při popisuoděvu 

- pojmenuje druhy ovoce 
a zeleniny 

- příprava salátů 

- přeloží s dopomocí odborný text 

7. Dovolená 

Doprava, dopravní prostředky 

Nádraží, letiště, taxi, jízdenky 

Zeměpisné údaje 

Co si bereme na dovolenou (doklady, 

oblečení, toaletní potřeby, zavazadla) 

Barvy 

Gramatika: 

Předložky v zeměpisných údajích 

Skloňování podstatných jmen v množném 
čísle 

Skloňování přídavných jmen 
v  množném čísle 

 

Běžné i netradiční druhy ovoce a zeleniny 

Saláty 

 

12 

- zopakuje a upevní učivo celého 
školního roku 

8. Opakování učiva 2 
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Ročník: 3. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Ve třetím ročníku směřuje výuka cizího jazyka k upevnění 
dovedností dosahujících úrovně A2 Společného evropského 
referenčního rámce. Žák umí dorozumívat se, spolupracovat, 
vyhledávat, zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci 
běžné konverzace v oblasti cestování a v oblasti pracovní. 

V oblasti pracovní jsou žáci vedeni k vytvoření komunikativní  
dovednosti pro konverzaci se zaměstnavatelem, kolegy i se 
zákazníkem, jednak k ovládnutí všech 
administrativníchúkonůsměřujících 
k pracovnímuuplatněnív EU(žádosto místo, strukturovaný 
životopis). 

Žáci jsou vedeni k samostatnému a odpovědnému jednání ve 
vlastním i veřejném zájmu, k rozvíjení dovednosti potřebné 
k vyjednávání, obhájení vlastního stanoviska v cizím jazyce. 
Žáci jsou vedeni k samostatnému učení a získávání informací, 
k vlastní zodpovědnosti za osvojené dovednosti. 

V rámci řešení komunikativních situací jsou žáci vedeni 
k slušnému chování ve smyslu etikety. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP - Vzdělávání 
a komunikace v cizím jazyce. 

Každý tématický celek obsahuje část všeobecnou a jí odpovídající 
část odbornou. První pololetí je věnováno tématu cestování: 
stanovení cíle cesty, oblečení a potřebné doklady, orientace ve 
městě, ubytování, stravování, případné potíže při cestě.  

Tématický celek je zakončen projektem – plán dovolené.  

V každé lekci je zařazena odborná slovní zásoba týkající se daného 
tématického celku – pečivo, cukrářské výrobky včetně doplňků 
(ozdob), zdravá strava. Žáci navazují na osvojené znalosti 
z odborných předmětů – technologie, druhy těst, příprava, stroje 
a zařízení.  

Druhé pololetí má dvě části: první část je odborná a je orientovaná 
na zvládnutí základní slovní zásoby v oblasti zhotovování 
cukrářského výrobku (překlad odborného textu podle vlastního 
výběru zaměřeného na zhotovení dortu, zákusku a konverzace se 
zákazníkem).  

Druhá část je zaměřena na pracovní uplatnění. Zde využívají žáci 
dovednosti získané v předmětu český jazyk a výpočetní technika. 
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Metody a formy 
výuky: 

Kognitivně komunikativní pojetí výuky. 

Základní používanou metodou je metoda slovní – dialogická 
i monologická,k základním používaným metodám patří metoda 
sdělovací i samostatná prácežáků.  Při výuce gramatiky  
je používána metoda deduktivní a srovnávacív kombinaci 
s výkladem. Jsou používány aktivizující didaktické metody 
(hranírolí, skupinová práce, párové rozhovory, samostatné 
vystoupení žáků),multimediální výukové programy a internet. 

V průběhu výuky pracují žáci s učebnicí, pracovními listy, 
magnetofonovýminahrávkami, odbornými časopisy, katalogy. 

Z organizačních forem se používá hromadné a skupinové 
vyučování, výukav odděleních a domácí práce. 

Exkurze do Rakouska 

Hodnocení žáků: Numerická klasifikace. Kritéria hodnocení vycházejí z Klasifi-
kačního řádu SOŠ a SOU Vlašim. 

Žáci se specifickými poruchami učení jsou hodnoceni s ohledem 
najejich speciální potřeby.Žáci jsou hodnoceni v komplexním 
rozvoji všech čtyř řečových dovedností ústněi písemně. 

Základem je hodnocení interaktivních dovedností v rámci 
rozhovorů i samostatného písemného projevu.  

Při ústní interakci se hodnotí zvuková stránkajazyka, lexikální 
rozsah, správná aplikace probraných gramatických 
pravidels ohledem na samostatnost, pohotovost, srozumitelnost 
a plynulost.  

V písemnéinterakci se hodnotí grafická stránka jazyka, lexikální 
rozsah, správná aplikaceprobraných gramatických pravidel 
s ohledem na rozsah, správnost asrozumitelnost.  

Na závěr každého tematického celku se píše test.V prvním pololetí 
vypracují žákyně projekt – dovolená, ve druhém pololetípřeklad 
odborného textu podle zvoleného tématu. Hodnotí se vypracování 
isamostatná prezentace žáků. 

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. 

Pololetní hodnocení se skládá z hodnocení za jednotlivá čtvrtletí 
a písemné práce(jedna v každém pololetí). 

Součástí hodnocení za druhé pololetí je žádost o zaměstnání 
a strukturovanýživotopis. 
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Přínos předmětu  
pro rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Žáci jsou schopni se přiměřeně vyjádřit k účelu jednání 
a v uvedených komunikačních situacích, formulují své myšlenky 
srozumitelně a souvisle, jsou schopni porozumět sdělení 
spolužáků a respektovat jejich názory. 

Vytvářejí jednoduché texty na obecně odborná témata (školní 
uniformy, úprava pracoviště), dokážou vyhodnocovat vlastní 
výsledky a odhalovat vlastní nedostatky a napravovat je. 

Pracují ve skupině i v týmu, společně se podílí na realizaci úkolu, 
zodpovědně plní zadané úkoly, určí jádro problému, aktivně 
získávají informace potřebné k jeho řešení, volí vhodné prostředky 
a strategie řešení. 

Žák má představu o pracovních nabídkách a dokáže je vyhledat na 
internetu, zná požadavky zaměstnavatelů na přijímané 
zaměstnance, umí sestavit a napsat vlastní životopis a žádost 
o zaměstnání. 

 
Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti- žák se přiměřeně vyjadřuje 
(ústně i písemně) k probraným komunikačním situacím, formuluje 
své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých 
a přiměřeně na ně reagovat, je schopen pracovat samostatně 
a v týmu. 

Člověk a svět práce- žák ovládá slovní zásobu adekvátně 
komunikaci na pracovišti, vyhledá inzerát s nabídkou vhodného 
zaměstnání, reaguje na něj, napíše žádost o místo a vytvoří vlastní 
strukturovaný životopis.  

Informační a komunikační technologie- žák vyhledá na internetu 
i jinde informace o volných místech v zemích dané jazykové 
oblasti. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 Řečové dovednosti a jazykové prostředky  

Žák: 

- odhadnevýznam neznámých 
výrazů v mluvené řeči 
v pomalejším tempu 

- snáze porozumí projevům 
rodilých mluvčíchv pomalém 
tempu na známé téma 

- snáze porozumí frázím, které se 
vztahují k běžným tématům 
veřejného života, jsou-li 
pronášeny zřetelně 

- rozumí jednoduchým 
pokynůmzprostředkovaným 
technikou ve veřejných 
budovách 

- porozumí přiměřeným 
projevůmpřizpůsobeného 
odborného charakteru  

- najde v obecném textu důležité 
informace,např. informace 
o hotelu, informace o 
městě,apod. 

- rozumí nápisům a pokynům na 
orientačníchtabulích v hotelu, 
místním popiskám ve 
městě,plánu města 

- čte plynule, správně 
a s porozuměním 
obecněodborné texty, které 
obsahují známou slovnízásobu 

- orientuje se v jednoduchém 
odborném textu - odhadne 
význam neznámých výrazů 
v psaném krátkém odborném 
textu  

 

Receptivní řečové dovednosti 

Poslech s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtení s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

Mluvení 
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- zdvořile požádá o vysvětlení 
neznáméhovýrazu, zopakování 
dotazu či zpomalenítempa řeči 

- samostatně zformuluje vlastní 
myšlenky ve formě krátkého 
ústního sdělení v běžných 
situacích na veřejnosti – 
v hotelu, v informační kanceláři 

- zdvořile požádá o vysvětlení 
cesty k určitémumístu, vysvětlí 
cestu ve městě 

- telefonicky přivolá pomoc 
v případě nehody 

- popíše, co se stalo, jak došlo 
k nehodě 

- vystoupí veřejně – přednese 
krátké, předemnacvičené 
vystoupení na téma vztahující se 
kekaždodennímu životu, vysvětlí 
své plány ajednání 

- reaguje s dopomocí v rozhovoru 
na odbornétéma v provozovně 

- podá informaci a sdělí 
svéstanovisko 

- popíše cukrářský výrobek, 
jednoduše popíše 
pracovnípostup při jeho 
zhotovení 

- samostatně zformuluje vlastní 
myšlenky veformě rozsáhlejšího 
písemného sdělení: 

- písemně odpoví na inzerát 
s nabídkou zaměstnání 

- napíše úřední dopis 

- napíše vlastní strukturovaný 
životopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaní 
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- vhodně používá obecnou 
i odbornou slovní zásobu a fráze 

- ovládá a používá základní 
způsoby tvoření slovní zásoby: 
skládání, odvozování ad. 

- používá přiměřené gramatické 
prostředky v rámci 
komunikačních situací – minulý 
čas, trpný rod, stupňování 
přídavných jmen a příslovcí, 
podmiňovací způsob 

- používá souvětí podřadné 

- v písemné komunikaci uplatňuje 
správnougrafickou podobu 
jazyka, dodržujepravopisnou 
normu 

- samostatně sestaví formálně 
i obsahověsprávný krátký 
odborný text – popis 
cukrářského výrobku, 
 

Jazykové prostředky 

Slovní zásoba a její tvoření 

Gramatika 

Grafická podoba jazyka a pravopis 

Stylistika a sloh - (Formální stavba textu, 
obsahová stavba textu) 

P
rů

b
ě

žn
ě 

 

- písemně zaznamená hlavní 
informaciz vyslechnutého nebo 
přečteného textu 

- samostatně přeloží jednoduchý 
odborný text 

- s pomocí přeloží složitější 
odborný text vhodně používá 
překladové slovníky 

Získávání informací 

Anotace, výpisky, reprodukce 

Techniky překladu 

Práce se slovníkem – členění hesel, 
synonyma, antonyma  

Práce s odbornými slovníky 

P
rů

b
ě

žn
ě 
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Tematické celky 
 

Žák 

- zopakuje a upevní učivo 
předchozího ročníku 

- vyjadřuje se pohotověji 
a přesněji v běžných 
komunikačních situacích 

- přivolá pomoc v případě nehody, 
stručněpopíše, jak k ní došlo 

- správně používá vhodnou slovní 
zásobu 

1. Cestování – co potřebujeme na cesty 

(Oblečení, doklady, další potřeby)  

(Opakováníučiva z druhého ročníku)  

 

Nehoda 

 

 

Činnosticukráře, cukrářské výrobky včetně 
ozdob, polev, stroje, vlastnosti 

7 

- pojmenuje hlavní orientační 
body ve městě 

- zeptá se na cestu v cizím městě 

- stručně popíše cestu ve známém 
městě podleplánku i bez něj 

- pojmenuje veřejné dopravní 
prostředky astanoviště 

- pojmenuje hlavní stravovací 
zařízení, jejich součásti 
a speciality 

2. Ve městě 

Orientační body ve městě 

Jak se dojde k …? 

Kde je ve městě …? 

Gramatika:  

Vyjadřování směru (vpřed, vzad,vlevo, 
vpravo apod.) 

Cukrárny a stravovací zařízení 

7 

- pojmenuje jednotlivá ubytovací 
zařízení,jejich součásti a základní 
vybavení 

- na základě textu nabídkového 
katalogu vyberevhodné 
ubytování 

- objedná pokoj v hotelu a služby 

- vyplní ubytovací lístek 

- pojmenuje zařízení kuchyně 
(pek. zařízení, el. spotřebiče, 
kuch. nástroje 

- pojmenuje slané a sladké pečivo 

- při charakteristicecukrářských 
výrobků správně 
používápříslovce a přídavná 
jména ve2. a 3.stupni 

3. Ubytování 

Ubytovací zařízení 

Hotelový pokoj 

V recepci, služby v hotelu 

Ubytovací lístek 

Gramatika: 

Stupňování příslovcí a přídavných jmen 

Kuchyně, pečivo 

Vlastnosti 

7 
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- pojmenuje různá zařízení 
veřejného stravování 

- pojmenuje a z nabídky vybere 
občerstvení 

- ovládá fráze používané při 
nakupováníobčerstvení 

- porozumí dotazu prodavače 
a reaguje na něj 

- reaguje přiměřeně v případě 
potíží, přivolápomoc 

- pojmenuje stravovací návyky, 
zdravá výživa, DIA výrobky 

- přeloží krátký odborný text 

4. Stravování 

Možnosti stravování, provozovny  

Nákup ve stánku s občerstvením  

V restauraci 

Potíže na cestách (krádež apod.) 

Režim dne 

7 

 

- zopakuje a upevní osvojené 
znalosti adovednosti (dopravní 
prostředek,ubytování, 
stravování, činnost o dovolené) 

- samostatně vyhledá potřebné 
informace 

- informuje v delším souvislém 
textu o svýchplánech na 
dovolenou 

- vyjádří svůj názor na individuální 
aorganizované cestování 

5. Plánujeme cestu na dovolenou  

Projekt I 

- cíl cesty – názvy států,  

- doprava, dopravní prostředky 

- ubytování 

- stravování 

- činnost o dovolené 

- potřeby a doklady, měna 

- klady a zápory individuální 
a organizovanéturistiky 

10 

 
Komunikace k pracovnímu uplatnění  

- přeloží s dopomocí odborný text 

- pojmenuje prvky cukrářské 
přípravy 

- stručně pojmenuje operace 
postupu zhotovení 

- ovládá fráze pro komunikaci se 
zákazníkempři objednávce 

- při konverzaci se zákazníkem 
správně používápodmiňovací 
způsob 

- porozumí odbornému textu 
v trpném rodě 

6. Práce s odborným textem 

Projekt II: 

- Dorty, zákusky 

- cukrářská příprava 

- technologický postup zhotovení 

- úpravy, dokončování 

Komunikace se zákazníkem  

Gramatika:  

podmiňovací způsob, trpný rod 

14 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 71 - 
 

- pojmenuješkolu a orientuje se 
v českém iněmeckém školském 
systému 

- zhodnotí vlastní vzdělávací cestu 

- vyhledá informace o pracovních 
nabídkách 

- porozumí textu nabídky 

- připraví odpověď na nabídku 
zaměstnání,napíše žádost 
o místo 

- sestaví vlastní strukturovaný 
životopis 

7. Hledáme práci 

Vzdělávání 

Zaměstnání 

Inzeráty 

Motivační dopis 

Úřední dopis  

(příslušné obraty, forma a úprava dopisu) 

Životopis 

(forma, obsah a struktura, kultura 

písemného projevu) 

14 

 
Vypracovala:  Andrea Khaurová, Vendula Kordulová 
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5.3. Anglický jazyk 
 
Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 

Ročník: 1. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je vybavit žáka takovými komunikačními 
dovednostmi, které mu umožní, s přihlédnutím k vymezení 
referenční úrovně A1 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky, dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat, 
zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci běžné 
konverzace v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a profesní.  

Žák je veden, aby se přiměřeně vyjadřoval, vyžádal si informace 
v cizí řeči v rámci témat daných rozsahem učiva, rozuměl známým 
slovům a zcela základním frázím týkajícím se jeho osoby, rodiny 
a blízkého okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, 
jednoduchými frázemi a větami.  

Žák je veden, aby dovedl popsat místo, kde žije a lidi, které zná, 
uměl napsat jednoduchý text na pohlednici a stručný osobní 
dopis, vyplnit formulář obsahující osobní údaje a adresu. 

Celkové množství je 320 osvojených lexikálních jednotek za rok 
a z toho odborná terminologie tvoří nejméně 20% slovní zásoby. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání 
a komunikacev cizím jazyce. 

Ve vztahu k profilu absolventa je zde kladen důraz na zvládnutí 
základní odbornéslovní terminologie a její pohotovou aplikaci 
v praxi. 

V 1. ročníku jsou do učiva zařazeny tematické okruhy, které jsou 
zastoupenykonverzačními tématy: 

Každodenní život: Denní režim, Nakupování, Škola a vzdělávání. 

Osobní a společenský život: Pozdravy a představování, Rodina 
a její členové,Zaměstnání,Volný čas, Bydlení.  

Svět kolem nás: Objednávka v restauraci. 

Každý tematický celek obsahuje část všeobecnou a jí odpovídající 
část odbornou. 
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 Gramatické učivo: zájmena osobní, přivlastňovací, předmětová 
a tázací, neurčitý aurčitý člen, číslovky základní0 – 1000, číslovky 
násobné, množné číslo podstatných jmen, počitatelnost 
a nepočitatelnost podstatných jmen, how much/many, užití some, 
any, no, vazbathereis/are, předložky času a místa, krátká 
příslovce, přítomný čas prostý aprůběhový, infinitiv, rozkaz, zákaz, 
slovosled anglické věty. 

Gramatická i konverzační část učiva je vhodně mezipředmětově 
propojenas odbornými předměty a odborným výcvikem. 

 
Metody a formy 
výuky: 

Výuka je prakticky orientována na řečové dovednosti žáka. Žák je 
stimulován a podporován v zájmu o studium zvoleného jazyka. 
Volbou vhodných metod je podporována jeho sebedůvěra, 
samostatnost, iniciativa, zodpovědnost za vlastní učení 
a schopnost sebehodnocení. 

Do výuky jsou vhodně zařazovány aktivující didaktické metody - 
dramatické prvky, hry, rozhovory, skupinová práce, besedy, 
diskuse, debaty, samostatná vystoupení žáků, scénky, referáty, 
poslech s porozuměním, mediální výukové programy, internet, 
práce se slovníky, cizojazyčné a odborné časopisy, cizojazyčné 
filmy, beletrie, názorné pomůcky pro výuku odborné terminologie, 
křížovky, kvizy, systematické a plánovité sestavování sbírky dílčích 
tematických listů, zábavné materiály, sumativní a formativní 
hodnocení, setkání s rodilým mluvčím, korespondence, 
transformační dril, vlastní práce žáků, plakáty.  

Gramatické učivo vychází z kontextu a opírá se o systém 
mateřského jazyka s oporou o učebnice, pracovní sešity, slovníky 
a jiné učební materiály. 

Hodnocení žáků: Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU Vlašim. 
Při ústním projevu žáka je hodnocena zvuková stránka jazyka 
(výslovnost, intonace, artikulace, přízvuk, vázání slov), lexikální 
rozsah (rozsah slovní zásoby) a správné užití probraných 
gramatických pravidel, stavba věty s ohledem na srozumitelnost, 
plynulost, a autokorekci.  

Při písemném projevu je hodnocena přesnost jazykových 
prostředků a respektování probraných gramatických pravidel, 
lexikální znalosti a syntax věty s ohledem na srozumitelnost. 

Žák je hodnocen za řešení písemných, ústních i komunikativních 
úloh, důraz je kladen zejména na schopnost samostatně aplikovat 
odbornou slovní zásobu v anglickém jazyce na poznatky z praxe 
a naopak. 
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 Žák je hodnocen v komplexním rozvoji řečových dovedností 
s důrazem na postupné zdokonalování. Výsledky učení žáka jsou 
kontrolovány průběžně ústně i písemně, prověřováno je osvojené 
učivo po probraném gramatickém či tematickém celku. Součástí 
hodnocení jsou 2 pololetní písemné práce, dílčí písemné testy, 
diktáty, didaktické testy, frontální prověřování znalostí, domácí 
samostatná příprava, aktivita v hodinách a zájem žáka o předmět. 

Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence 

Oblast komunikativních kompetencí: 

Rozvíjetdovednosti potřebné k učení se, k lepšímu porozumění 
světu, ve kterémžák žije a k prohloubení vědomostí o něm. 

Seznamovatžáka s tradicemi a zvyky jiných národů, oprošťovat od 
předsudkůrasizmu a nesnášenlivosti a vést k prohlubování vlastní 
národní identity. 

Rozvíjet dovednosti potřebné ke sdělení a vyžádání si důležitých 
informací. 

Podporovat tvořivost, samostatnost i práci v týmu, přispívat 
k rozvoji volníchvlastností žáka, rozvíjet nadání a utvářet jeho 
adekvátní sebevědomí a aspiraci. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti- žák jedná s lidmi, vyslechne 
jejich názor a přiměřeně diskutuje na dané téma, vyjadřuje ústně 
i písemně svoje názory v rozsahu osvojené slovní zásoby, jedná 
samostatně a dovede pracovat i v týmu.  

Člověk a svět práce- žák umí přiměřeně pracovat s informacemi, 
vyhledat je, vyhodnotit a použít, umí se představit, sdělit svoje 
záliby, profesi, je schopen popsat pracoviště a některé pracovní 
operace, záliby a jmenovat jiné pracovní příležitosti na trhu práce. 

Člověk a životní prostředí- žák se učí lépe poznávat svět a lépe mu 
porozumět, rozlišuje a hodnotí sociální chování své i jiných 
z hlediska zdraví a životosprávy.  

Informační a komunikační technologie- žák se naučí pracovat 
s elektronickým slovníkem, používat základní a aplikační 
programové vybavení počítače za účelem vyhledávání inzerátů na 
trhu práce, pracovat se vzdělávacími jazykovými programy. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- rozumí mluvenému projevu 
učitele (pokynům v cizím jazyce, 
jednoduchým větám a kratším 
souvislým projevům) 

- rozumí frázím, které se vztahují 
k běžnýmtématům 
každodenního života, jsou-
lisdělovány jasně a srozumitelně 

- zachytí hlavní myšlenky 
z vyslechnutéhorozhovoru, určí 
počet osob, které mluví atéma 
rozhovoru 

- čte nahlasaudioorálně probrané 
texty 

- čte s porozuměním (nahlas 
i potichu) 

- jednoduché texty se známou 
slovní zásobou, orientuje se 
v nich, umí z nich vybrat hlavní 
myšlenky a důležité informace 

- rozumí nápisům na orientačních 
tabulích 

- vhodně používá překladové 
slovníky 

- vyjadřuje se v jednoduchých 
větách v rozsahu probrané slovní 
zásoby a mluvnice v běžných 
životních situacích – rozhovor 
s vrstevníkem či známou 
dospělou osobou 

- tvoří otázky k vyslechnutému 
textu 

 

Řečové dovednosti 

Poslech s porozuměním 

Čtení textu 

Práce s textem 

 

 

 

 

 

 

Produktivní řečové dovednosti 

Ústní vyjadřování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktivní řečové dovednosti 

Písemné vyjadřování 
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- stručně požádá o vysvětlení 
neznáméhovýrazu, zopakování 
dotazu či zpomalenítempa řeči 

- samostatně zformuluje vlastní 
myšlenky ve formě krátkého 
sdělení 

- vyplní stručný osobní dotazník, 

- napíše blahopřání 
k narozeninám, SMS 

- zprávu, krátký osobní dopis 
(o sobě, o kamarádovi, o rodině, 
volném čase) 

- napíše seznamovací inzerát, 
napíše pozvánína oslavu 
narozenin 

- umí přeložit přiměřený text 
v tištěné aelektronické podobě 

- rozlišuje základní jazykové 
prostředky, vyslovuje co nejblíže 
přirozené výslovnosti 

- vhodně používá základní slovní 
zásobu v rozsahu daných 
komunikačních situací 
a tematických okruhů 

- používá základní způsoby tvoření 
slov - skládání 

- používá běžné gramatické 
prostředky a vzorce v rámci 
snadně předvídatelných 

- situací - časování sloves 
v přítomném čase,množné číslo 
podstatných jmen, osobní 
a přivlastňovací zájmena, 
základní číslovky 

- vytvoří větu oznamovací a tázací 
se správným slovosledem 

- vytvoří větu se způsobovým 
slovesemv přítomném čase 

- uplatňuje v písemném projevu 
správnou grafickou podobu 
jazyka 

 

 

 

 

Překlad 

 

 

 

 

Jazykové prostředky: 

Výslovnost 

Slovní zásoba 

Gramatika 

 

 

 

 

 

 

Grafická podoba jazyka a pravopis 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- seznámí se se základy anglické 
výslovnosti anapodobuje 
přirozenou výslovnost 

- bezchybně opíše jednoduchou 
větu 

- po orální přípravě čte 
jednoduché věty nahlas 

- osvojí si základní prvky výstavby 
dialogu 

- osvojí si jednoduché formy 
představovánív rámci pozdravů 
a loučení na formální 
a neformální úrovni 

- zahájírozhovor s vrstevníkem 
představí se,uvede své jméno, 
obor, věk, bydliště, adresu 

- požádá o vysvětlení neznámého 
výrazu,zopakování dotazu či 
sdělení, zpomalenítempa řeči 

- používá obraty k zahájení 
a ukončenírozhovoru 

- dokáže poděkovat, vyjádřit 
prosbu 

- napíše krátký dopis o sobě 
a vyplní formulářobsahující 
osobní údaje a adresu 

- je schopen o sobě podat 
základní informace: 
jméno, věk, povolání, adresu, 
místo původu avyžádat totéž od 
druhých 

- dokáže přiřadit a pojmenovat 
alespoň 10druhů barev včetně 
jejich odstínů 

1. Pozdravy a představování 

Ahoj(Hello!) 

JP- abeceda, spelling 

Naučit se vyslovit vlastní jméno, příjmení 
a bezchybně je opsat. 

Rád Vás poznávám (Nice to meetyou). 

JP – osobní zájmena, přivlastňovací 
zájmena,sloveso „to be", neurčitý 
člen,číslovky 0-20 

Barvy a odstíny – slovní zásoba 

10 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- pamatuje si základní izolované 
komunikativní frazeologie 

- dovede sestavit a napsat 
jednoduchou větu 

- v textu nalezne důležité 
informace 

- rozumí jednoduchým 
cizojazyčnýmpokynům učitele 
v rámci tématu, pokudmluví 
přímo k němu, pečlivě a pomalu 

- pojmenuječleny užší a širší 
rodiny 

- poskytne informace o sobě a své 
rodině 

- získá informace o rodině od jiné 
osoby 

- v řízeném dialogu hovoří 
o členech svojírodiny, o jejich 
fyzickém vzhledu, povaze, 
jejich povolání, zálibách, o tom 
co rodinavlastní 

- nadepíše správně adresu na 
obálku 

- odborná slovní zásoba týkající se 
činnosti cukrář, vybavení 
kuchyně, cukrárna a výrobna 

- používané suroviny, ovoce, 
zelenina, nápoje 

2. Domov a rodina 

Rodina Dawsnových(TheDawsonFam.)  
JP – množ.č.podst.jm., sloveso „havegot“, 
určitý člen, přivlastňovací pád, číslovky 20 
a výše, předložky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukroví a sladké pečivo - slovní zásoba 

Cukrárna a výrobna 

Suroviny 

10 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- správně seřadí slova dle 
základních pravidelstavby věty 
v psaném projevu 

- čte nahlas v pomalém tempu se 
správnouvýslovností 

- ve slovníku vyhledá žádané slovo 
na danétéma 

- rozumí jednoduchým pokynům 
pomaléhomluveného projevu 
rodilého mluvčího 

- domluví si s přítelem schůzku, 
vyjádřís termínem souhlas či 
nesouhlas 

- dotáže se na čas a pojmenuje 
dny, měsíce ačásti dne 

- zcela jednoduchými větami 
hovoří o svémdenním režimu 
a pojmenuje různé koníčky, 
sdělí, co ho baví a nebaví 

- sdělí, jak tráví volný čas a co 
dělá v jednotlivých dnech 
v týdnu a v kolik hodin, získá 
tutéž informaci od druhé osoby 
a napíše o tom jednoduchý, 
krátký, neformální dopis svému 
příteli 

- domluví si s přítelem schůzku, 
vyjádřís termínem souhlas či 
nesouhlas 

 

3. Zaměstnání,volný čas a denní režim 

Den v životě.. ( A Day in theLifeof...)  
JP – přítomný čas prostý, slovosled,  
havegot x have, doplňovací otázky, 
předmětový tvar osobních zájmen, 
rozkazovací způsob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

- uplatňuje v písemném projevu 
správnougrafickou podobu 
a dodržuje základnípravopisné 
normy 

- samostatně přeloží přiměřený 
text 

- dovede zapsat a používat 
číslovky, údaje omnožství 

- jednoduchými a stručnými 
větami zformulujesdělení 
o činnostech ve škole, 
pojmenuješkolní předměty 

- umíříci, jaké předměty má ve 
škole, co hobaví a co ho nebaví, 
v čem je dobrý,vynikající, 
nemožný, jaká je jeho pracovní 
doba na praxi a kde pracuje 

 

4. Vzdělávání, škola a školní činnosti 

Zase je pondělní 
ráno.(It´sMondaymorningagain ) 

JP – číslovky násobné, čas, příslovečné 
určení místa a času, infinitiv,  
užití –ing tvaru,  
sloveso like,  
tvary a lot, very much, quite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

- rozumí jednoduchému 
a pomalémureprodukovanému 
textu rodilého mluvčího 

- sdělí svou adresu, zeptá se 
spolužáka na jeho 

- pojmenuje obytné budovy, 
místnosti v bytě 

- pojmenuje základní vybavení 
bytu a domu 

- přijme návštěvu v bytě, uvede ji, 
nabídnekávu, čaj 

- stručně popíše místo a lidi ze 
svého prostředí,činnost, kterou 
právě dělají 

- napíše stručný a jednoduchý text 
napohlednici, přání 
k narozeninám 

- pojmenuje a ve větách užívá 
znalost min. 5odborných 
činnosti z oboru cukrář 

5. Bydlení a náš byt 

Šťastné narozeniny, babi (Happy 
birthday,Grandma.)  
JP –počitatelná a nepočitatelná podstatná 
jména, some, any, no,  
thereis/are, přítomný čas průběhový 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Činnosti z oboru cukrář – slovní zásoba 

12 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- vhodně využívají odbornou 

slovní zásobu a frazeologii 

- umí zahájit, udržet a ukončit 

rozhovor, pokudse týká 

základních potřeb a jde o věci, 

kterému jsou známé 

- pojmenuje základní druhy 

potravin a nápojůa vyjádří, co 

snídá, obědvá, večeří, objedná si 

a zaplatí v restauraci, orientuje 

se v jídelníma nápojovém lístku 

- vyjádří, jaké dárky kupuje 

rodičům,sourozencům, 

přátelům k narozeninám 

a různým slavnostním 

příležitostem a proč 

- vybaví si názvy při odborném 

výcviku nejčastěji podávaných 

výrobků pečiva, popíše chuť 

(kyselé, slané, sladké, hořké 

a kombinace) 

6. Stravování a nakupování, 

Před večírkem (Beforethe Party) 

JP – this/that, předložky,  
whose/who´s,  
howmuch/many 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Činnosti z oboru cukrář- prohloubit slovní 
zásobu 

12 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je vybavit žáka dalšími komunikačními 
dovednostmi, které mu umožní dorozumívat se, spolupracovat, 
vyhledávat, zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci 
běžné konverzace v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a profesní.  

Ve druhém ročníku směřuje výuka cizího jazyka k osvojení 
dovedností dosahujících úrovně A2 společného evropského 
referenčního rámce. Celkové množství je 320 osvojených 
lexikálních jednotek za rok a z toho odborná terminologie tvoří 
nejméně 20% slovní zásoby.  

Žák je veden, aby se přiměřeně vyjadřoval, vyžádal si informace  
v cizí řeči v rámci témat daných rozsahem učiva, rozuměl frázím  
a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem daných témat, 
dovedl krátce sdělit svoje plány, domluvit si schůzku, sdělit cenu, 
učinit nabídku a poradit s výběrem, napsat neformální, velmi 
jednoduchý dopis o dovolené, rozšiřoval si znalosti o tradicích  
a zvycích jiných národů, posiloval si zdravé vědomí vlastní národní 
identity. 

Žák je veden tak, aby o jazykové výuce přemýšlel a naučil  
se vlastnímu hodnocení, překonával strach z mluvení v cizím 
jazyce, využíval osvojenou odbornou slovní zásobou, aby zvládl 
jednoduchou komunikaci v rámci oboru, uměl se vhodně 
reprezentovat při oficiálním jednání se zahraničním zákazníkem 
a vystupoval v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání 
a komunikacev cizím jazyce. 

Ve 2. ročníku jsou do učiva zařazeny tematické okruhy, které jsou 
zastoupenykonverzačními tématy: 

Každodenní život: Domov a domácí práce 

Osobní a společenský život: Základní životní situace,Volný čas 
a zábava,Nakupování 

Svět kolem nás: Cestování a dovolená 

Každý tematický celek obsahuje část všeobecnou a jí odpovídající 
část odbornou: 

cukrářské činnosti, názvy surovin, výrobků, technologický postup 
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Charakteristika 
učiva: 

Ve vztahu k profilu absolventa je zde kladen důraz na zvládnutí 
základní odbornéslovní terminologie a její pohotovou aplikaci 
v praxi. 

Gramatické učivo: modální slovesa can, must, have to, vazba going 
to, could,shall, may, wouldlike, stupňování přídavných jmen, 
minulý čas prostý aprůběhový, nepravidelná slovesa, řadové 
číslovky, předložky času a místa. 

Gramatická i konverzační část učiva je vhodně mezipředmětově 
propojenas učivem odborných předmětů a odborným výcvikem. 

 

 

 

Metody a formy 
výuky: 

Výuka je prakticky orientována na řečové dovednosti žáka. Žák je 
stimulován a podporován v zájmu o studium zvoleného jazyka. 
Volbou vhodných metod je podporována jeho sebedůvěra, 
samostatnost, iniciativa, zodpovědnost za vlastní učení 
a schopnost sebehodnocení. 

Gramatické učivo vychází z kontextu a opírá se o systém 
mateřského jazyka s oporou o učebnice, pracovní sešity, slovníky 
a jiné učební materiály.  

Do výuky jsou vhodně zařazovány aktivující didaktické metody: 
dramatické prvky, hry, rozhovory, skupinová práce, besedy, 
diskuse, debaty, samostatná vystoupení žáků, scénky, referáty, 
poslech s porozuměním, mediální výukové programy, Internet, 
práce se slovníky, cizojazyčné a odborné časopisy, cizojazyčné 
filmy, beletrie, názorné pomůcky pro výuku odborné terminologie, 
křížovky, kvizy, systematické a plánovité sestavování sbírky dílčích 
tematických listů, zábavné materiály, sumativní a formativní 
hodnocení, setkání s rodilým mluvčím, korespondence, 
transformační dril, vlastní práce žáků, plakáty. 

Hodnocení žáků: Při ústním projevu žáka je hodnocena zvuková stránka jazyka 
(výslovnost,intonace, artikulace, přízvuk, vázání slov), lexikální 
rozsah (rozsah slovní zásoby)a správné užití probraných 
gramatických pravidel, stavba věty s ohledem nasrozumitelnost, 
plynulost a autokorekci.  

Při písemném projevu je hodnocenapřesnost jazykových 
prostředků a respektování probraných gramatických 
pravidel,lexikální znalosti a syntax věty s ohledem na 
srozumitelnost. 

Žák je hodnocen za řešení písemných, ústních i komunikativních 
úloh. Důraz jekladen zejména na schopnost samostatně aplikovat 
odbornou slovní zásobuv anglickém jazyce na poznatky z praxe 
a naopak. 
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Hodnocení žáků: Posuzuje se komplexní rozvojřečových dovedností s důrazem  
na postupné zdokonalování. Výsledky učení žákajsou kontrolovány 
průběžně ústně i písemně, prověřováno je osvojené učivo  
poprobraném gramatickém či tematickém celku. 

Součástí hodnocení jsou 2 pololetní písemné práce, dílčí písemné 
testy, diktáty,didaktické testy, frontální prověřování znalostí, 
domácí samostatná příprava,aktivita v hodinách a zájem žáka 
o předmět. 

Žáci se specifickými poruchami učení jsou hodnoceni s ohledem na 
jejich potřeby.Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu SOŠ 
a SOU Vlašim. 

Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence 

Oblast komunikativních kompetencí - rozvíjet dovednosti 
potřebné k učení se, k lepšímu porozumění světu, ve kterémžák 
žije a k prohloubení vědomostí o něm, seznamovatžáka 
s tradicemi a zvyky jiných národů, oprošťovat od 
předsudkůrasizmu a nesnášenlivosti a vést k prohlubování vlastní 
národní identity.  

Rozvíjet dovednosti potřebné ke sdělení a vyžádání si důležitých 
informací, podporovat tvořivost, samostatnost i práci v týmu, 
přispívat k rozvoji volníchvlastností žáka, rozvíjet nadání a utvářet 
jeho adekvátní sebevědomí a aspiraci 

 

Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti- žák jedná s lidmi, vyslechne 
jejich názor a přiměřeně diskutuje na dané téma, vyjadřuje ústně 
i písemně svoje názory v rozsahu osvojené slovní zásoby, jedná 
samostatně a dovede pracovat i v týmu.  

Člověk a svět práce- žák umí přiměřeně pracovat s informacemi, 
vyhledat je, vyhodnotit a použít, umí se představit, domluvit si po 
telefonu schůzku, sdělit svoje záliby, profesi, je schopen popsat 
pracoviště a některé pracovní operace, záliby a jmenovat jiné 
pracovní příležitosti na trhu práce, jeho komunikační dovednosti 
jsou směrovány k obsluze zákazníka. 

Člověk a životní prostředí- žák se učí lépe poznávat svět a lépe mu 
porozumět, rozlišuje a hodnotí sociální chování své i jiných 
z hlediska zdraví a životosprávy.  

Informační a komunikačnítechnologie- žák se naučí pracovat 
s elektronickým slovníkem, používat základní a aplikační 
programové vybavení počítače za účelem vyhledávání inzerátů na 
trhu práce, pracovat se vzdělávacími jazykovými programy. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- rozumí mluvenému projevu 
učitele (pokynům v cizím jazyce, 
jednoduchým větám a kratším 
souvislým projevům) 

- rozumí pomalým a přiměřeným 
souvislým projevům a krátkým 
rozhovorům rodilých mluvčích 
i s obsahem několika snadno 
odhadnutelných výrazů na 
známé téma 

- zachytí hlavní myšlenky 
z vyslechnutého rozhovoru 

- čte nahlas i potichu audioorálně 
probranétexty 

- čte pomalu, správně 
a s porozuměním obecně 
odborné texty, které obsahují 
známou slovní zásobu 

- orientuje se v jednoduchém 
obecně odborném textu, umí 
z něho vybrat hlavní myšlenky 
a důležité informace 

- odhadne význam neznámých 
výrazů v psaném krátkém 
odborném textu 

- vhodně používá překladové 
slovníky 

- samostatně zformuluje vlastní 
myšlenky veformě krátkého 
ústního sdělení 
v běžnýchsituacích na veřejnosti 

- zdvořile požádá o vysvětlení 
neznáméhovýrazu, zopakování 
dotazu či zpomalenítempa řeči 

- popíše, co se děje, co kdo dělá 

 

Řečové dovednosti: 

Receptivní řečové dovednosti 

Poslech s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

Čtení textu 

Práce s textem 

 

 

 

Produktivní řečové dovednosti  

Ústnívyjadřování 

 

 

 

 

 

Produktivní řečové dovednosti  

 

 

 

 

Písemnévyjadřování 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- reaguje v běžných 
a předvídatelných situacích 
v restauraci při obsluze hosta 

- tvoří otázky k vyslechnutému 
textu a odpovídá na ně 

- umí se zapojit do dialogu s žáky 
a učitelem 

- umí zaznamenat hlavní myšlenky 
a informace z vyslechnutého 
nebo přečteného textu, 
samostatně zformulovat 
s pomocí slovníku vlastní 
myšlenky ve formě krátkého 
písemného sdělení: 

- napíše neformální, krátký dopis 

- umí přeložit přiměřený text 

- rozlišuje základní jazykové 
prostředky, vyslovuje co nejblíže 
přirozené výslovnosti 

- vhodně používá slovní zásobu 
včetně vybrané frazeologie 
v rozsahu daných 
komunikačních situací 
a tematických okruhů 
a vybranou základní odbornou 
slovní zásobou ze svého oboru 

- správně používá běžné 
gramaticképrostředky v rámci 
komunikačních situací 

- uplatňuje v písemném projevu 
správnou grafickou podobu 
jazyka, dodržuje pravopisnou 
formu 

 

 

 

 

 

 

Překlad 

 

Jazykové prostředky: 

 

Výslovnost 

 

Slovní zásoba 

 

Gramatika 

Grafická podoba jazyka a pravopis 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

- systematicky upevňuje správnou 
výslovnost 

- odhaduje význam neznámých 
výrazů podlekontextu 

- zformuluje vlastní myšlenky ve 
forměkrátkého sdělení o svých 
plánech na výlet, potelefonu 
domluví schůzku v obchodním 
domě a pojmenuje důležité 
budovy ve městě 

- jednoduchými větamisdělí, co si 
může, má nebo musí 
koupitv cukrárně 

1. Volný čas a zábava 

Sjednání schůzky 

Čtyři jedou na výlet(Four Go on a Trip) 

JP - modální slovesa CAN,MUST,HAVE TO, 

vazba GOING TO, slovosled anglické věty 

Cukrárna, potraviny– slovní zásoba 

 

 

 

 

12 

- vyslovuje co nejblíže přirozené 
výslovnosti 

- orientuje se ve velmi 
jednoduché vybrané 
frazeologii rodilého mluvčího 

- čte jednoduché odborné texty 
a je samostatněschopen k jeho 
porozumění využít slovník 

- naslouchá pozorně žádosti 
zákazníka apřiměřeně reaguje, 
dovede koupit i 
nabídnoutžádané cukroví 

2. Nakupování 

Jdeme na nákup..?  

(ShallWe Go Shopping?)  

JP – wouldlike, shall, can, could, may, 
budoucí čas, stupňování přídavných jmen, 
one/ones 

 

Nákup cukroví, zákusků– slovní zásoba 

13 

- čte samostatně přiměřený 
neznámý text, např. z časopisu, 
a vyhledá v něm žádané 
informace 

- v psaném projevu samostatně 
dodržuje nové pravopisné 
normy a obměňuje cvičení 

- orientuje se v základních 
geografickýchznalostech o zemi 
daného jazyka a seznámí 
se s jejími základními 
společenskými zvyky a tradicemi 

3. Cestování a dovolená 

Milý René (Dear Renée) 

JP – minulý čas prostý,  

nepravidelná slovesa, ago,  

rozkazovací způsob, řadové číslovky 

Vyprávění o dovolené 

Možnosti cestování 

Základní zeměpisná fakta a společenské 

zvyklosti a tradice Anglie a Ameriky 

15 
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- napíše svoje sdělení o dovolenév 

neformálním dopise o rozsahu 

cca 6 vět, pozdrav příteli 

z dovolené 

(Christmas, New Eve, Easter ) 

 

 

 

 

 

- porozumí přiměřeným, velmi 

krátkýmrozhovorům rodilých 

mluvčí pronášenýchzřetelně, 

velmi pomalým tempem 

a spisovným jazykem 

- seznámí se se slovníkem 

v elektronicképodobě a s jeho 

pomocí samostatně přeloží 

jednoduchý text 

- zvládá velmi krátkou konverzaci 

o tom, jakstrávil den,  

- jak pomáhal doma, 

o nakupování, co viděl na výletě, 

co dělal o prázdninách,  

- jaké zákusky má nejraději, jaká 

zná těsta, dorty 

4. Domov a domácí práce 

Jaký jsi měl den? 

(And HowWasyourDay?) 

JP – minulý čas průběhový,  

předložky času a místa 

 

 

 

 

 

 

 

13 

- pochopí smysl krátkých 

a jednoduchýchjasných zpráv 

a hlášení rodilého mluvčího 

- dotáže se jednoduchými větami 

na cestu asměr 

5. Základní životní situace – dotaz na cestu 

Hledám Ameriku (I´mlookingfor Amerika)  

JP – nepravidelná slovesa, předložky,  

GET, souhrnné opakování gramatiky  

 

13 
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Ročník: 3. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Výuka cizího jazyka směřuje k upevnění dovedností dosahujících 
úrovně A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
Celkové množství je 320 osvojených lexikálních jednotek za rok 
a z toho odborná terminologie tvoří nejméně 20% slovní zásoby. 

Žák se umí dorozumívat, aktivně spolupracovat, vyhledávat, 
zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci běžné 
konverzace v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a profesní. Žáci 
aktivně používají dovednosti potřebné ke sdělení a vyžádání  
si důležitých informací potřebných pro kvalifikovaný výkon 
povolání a pro uplatnění se na trhu práce, ovládají základní 
administrativní úkony směřující k pracovnímu uplatnění v EU 
(žádost o práci, strukturovaný životopis, stížnost). Vyvolat touhu 
po celoživotním vzdělávání v souvislosti s životem v multikulturní 
společnosti. 

Naučit žáka respektovat tradice a zvyky jiných národů, oprostit se 
od předsudků rasizmu a nesnášenlivosti, jednat s vědomím vlastní 
národní identity. Vyzdvihnout samostatnost a aktivitu, hodnotit 
práci v týmu, rozvíjet volní vlastnosti a nadání žáka, jeho adekvátní 
sebevědomí a aspiraci, oceňovattvořivost. 

Vést žáka k zodpovědnosti za svoje rozhodování a k chápání své 
práce jakopříležitosti k seberealizaci. 

Naučit vystupovat sebevědomě a aktivně v cizím jazyce a vybavit 
takovouodbornou slovní zásobou, aby žák uspokojivě zvládl 
komunikaci v rámci oboru. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání 
a komunikacev cizím jazyce. 

Ve 3. ročníku jsou do učiva zařazeny tematické okruhy, které jsou 
zastoupenykonverzačními tématy: 

Každodenní život: Jídlo a stravování, Zaměstnání a práce 

Osobní a společenský život: Můj nejlepší přítel, Zdraví a zdravá 
výživa, zdravýživotní styl 

Svět kolem nás: Evropa a svět – tradice a zvyklosti země 
studovaného jazyka 

Každý tematický celek obsahuje část všeobecnou a jí odpovídající 
částodbornou: 

Technologické postupy v cukrářství, používané stroje, suroviny, 
druhy těst, příprava dortů, zdobení, zařízení výrobny. 

Profesní kariéra – žádost o práci, strukturovaný životopis, stížnost, 
výpověď. 
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Charakteristika 
učiva: 

Ve vztahu k profilu absolventa je zde kladen důraz na zvládnutí 
základní odborné slovní terminologie a její pohotovou aplikaci 
v praxi. 

Gramatické učivo: 

přítomný čas průběhový a prostý, minulý čas prostý, nepravidelná 
slovesa,vyjádření budoucího času, vazba wouldlike, datum, časové 
spojky if, when, while,stupňování přídavných jmen, příslovce, 
počitatelnost a nepočitatelnost podstatnýchjmen, can, could, may, 
should. 

Gramatická i konverzační část učiva je vhodně mezipředmětově 
propojenas učivem odborných předmětů, informační 
a komunikační technologií a odborným výcvikem. 

Metody a formy 
výuky: 

Výuka je prakticky orientována na řečové dovednosti žáka. Žák  
je stimulován a podporován v zájmu o studium zvoleného jazyka. 
Volbou vhodných metod je podporována jeho sebedůvěra, 
samostatnost, iniciativa, zodpovědnost za vlastní učení 
a schopnost sebehodnocení. 

Gramatické učivo vychází z kontextu a opírá se o systém 
mateřského jazyka s oporou o učebnice, pracovní sešity, slovníky 
a jiné učební materiály.  

Do výuky jsou vhodně zařazovány aktivující didaktické metody: 
dramatické prvky, hry, rozhovory, skupinová práce, besedy, 
diskuse, debaty, samostatná vystoupení žáků, scénky, referáty, 
poslech s porozuměním, mediální výukové programy, Internet, 
práce se slovníky, cizojazyčné a odborné časopisy, cizojazyčné 
filmy, beletrie, názorné pomůcky pro výuku odborné terminologie, 
křížovky, kvizy, systematické a plánovité sestavování sbírky dílčích 
tematických listů, zábavné materiály, sumativní a formativní 
hodnocení, setkání s rodilým mluvčím, korespondence, 
transformační dril, vlastní práce žáků. 

Hodnocení žáků: Při ústním projevu žáka je hodnocena zvuková stránka jazyka - 
výslovnost, intonace, artikulace, přízvuk, vázání slov, lexikální 
rozsah (rozsah slovní zásoby) a správné užití probraných 
gramatických pravidel, stavba věty s ohledem na srozumitelnost, 
plynulost, a autokorekci.  

Při písemném projevu je hodnocena přesnost jazykových 
prostředků a respektování probraných gramatických pravidel, 
lexikální znalosti a syntax věty s ohledem na srozumitelnost. Žák  
je hodnocen za řešení písemných, ústních i komunikativních úloh.  

Důraz je kladen zejména na schopnost samostatně aplikovat 
odbornou slovní zásobu v anglickém jazyce na poznatky z praxe 
a naopak.  
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Hodnocení žáků: Posuzuje se komplexní rozvoj řečových dovedností s důrazem na 
postupné zdokonalování. Výsledky učení žáka jsou kontrolovány 
průběžně ústně i písemně, prověřováno je osvojené učivo po 
probraném gramatickém či tematickém celku. Součástí hodnocení 
jsou 2 pololetní písemné práce, dílčí písemné testy, diktáty, 
didaktické testy, frontální prověřování znalostí, domácí samostatná 
příprava, aktivita v hodinách a zájem žáka o předmět. Žáci se 
specifickými poruchami učení jsou hodnoceni s ohledem na jejich 
potřeby. Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu SOŠ 
a SOU Vlašim. 

Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence - žák je schopen přiměřeně se vyjádřit 
a vyžádat si informace cizí řečí v rámci témat daných rozsahem 
učiva, která činí přibližně 320 lexikálních jednotek za rok a z toho 
odborná terminologie tvoří nejméně 20% slovní zásoby, porozumí 
frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem daných 
témat tak, aby vyhověl konkrétním potřebám zákazníka.Umí číst 
krátké jednoduché věty, dovede krátce sdělit svoje plány, domluvit 
si schůzku, sdělit cenu, učinit nabídku a poradit s výběrem, napsat 
neformální velmi jednoduchý dopis o dovolené, zvládá velmi 
krátkou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby 
konverzaci sám udržel. 

Žák se umí vhodně reprezentovat při oficiálním jednání se 
zahraničním zákazníkem, vystupuje v souladu se zásadami kultury 
projevu a chování, naslouchá pozorně druhým, účastní se diskusí, 
vhodně reaguje na připomínky a umí zdůvodnit své názory, 
respektuje osobnost jiných a jiné národní tradice. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti- žák jedná s lidmi, vyslechne 
jejich názor a přiměřeně diskutuje na dané téma, vyjadřuje ústně 
i písemně svoje názory v rozsahu osvojené slovní zásoby, jedná 
samostatně a dovede pracovat i v týmu.  

Člověk a svět práce- žák umí přiměřeně pracovat s informacemi, 
vyhledat je, vyhodnotit a použít, umí se představit, domluvit si po 
telefonu schůzku, sdělit svoje záliby, profesi, je schopen popsat 
pracoviště a některé pracovní operace, záliby a jmenovat jiné 
pracovní příležitosti na trhu práce, jeho komunikační dovednosti 
jsou směrovány k obsluze zákazníka. 

Člověk a životní prostředí- žák se učí lépe poznávat svět a lépe mu 
porozumět, rozlišuje a hodnotí sociální chování své i jiných 
z hlediska zdraví a životosprávy.  

Informační a komunikačnítechnologie- žák se naučí pracovat 
s elektronickým slovníkem, používat základní a aplikační 
programové vybavení počítače za účelem vyhledávání inzerátů na 
trhu práce, pracovat se vzdělávacími jazykovými programy. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- chápe smysl a rozumí 
mluvenému projevu učitele 
i reprodukovanému zřetelnému 
projevu rodilého mluvčího 
v pomalém tempu, který 
obsahuje asi 3% neznámých slov 

- rozumí jednoduchým pokynům 
zprostředkovaným technikou ve 
veřejných budovách 

- čte plynule, správně 
a s porozuměním obecné 
odborné texty, které obsahují 
3% neznámých slov, orientuje se 
v textu, umí z něho vybrat hlavní 
a vedlejší myšlenky a důležité 
informace 

- odhadne význam neznámých 
slov v krátkémodborném textu 
(recepty, pracovní návody) 

- vhodně používá překladové 
a jiné slovníky 

- zdvořile požádá o vysvětlení 
neznámého výrazu, zopakování 
dotazu či zpomalení tempa 

- volně reprodukuje vyslechnutý 
text se známou slovní zásobou 
a mluvnicí 

- samostatně zformuluje vlastní 
myšlenky veformě krátkého 
ústního sdělení 
v běžnýchsituacích na veřejnosti, 
v hotelu, v bance, vobchodě atd. 

- vede dialog v daných situacích, 
umí požádat,ale i podat 
doplňující informace 
(vysvětlenícesty), sdělit své 
stanovisko 

 

 

 

 

 

Produktivní řečové dovednosti 

Ústní vyjadřování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktivní řečové dovednosti 

Písemné vyjadřování 

 

 

Překlad 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

- telefonicky si zajistí rezervaci 
v restauraci,přivolá pomoc 
v případě nehody 

- popíše událost, která se stala 

- samostatně zformuluje vlastní 
myšlenky ve formě rozsáhlejšího 
písemného sdělení 

- napíše pracovní postup (recept), 
písemněodpoví na inzerát 
s nabídkou zaměstnání,napíše 
úřední dopis a vlastní 
strukturovanýživotopis 

- umí přeložit přiměřený text 
v tištěné a elektronické podobě 
(recept, inzerát) 

- rozlišuje základní jazykové 
prostředky, vyslovuje co nejblíže 
přirozené výslovnosti 

- vhodněpoužívá slovní zásobu 
včetně vybrané frazeologie v 
rozsahu daných komunikačních 
situací a tematických okruhů 
a vybranou základní odbornou 
slovní zásobu ze svého oboru 

- ovládá základní způsoby tvoření 
slov a vhodně je využívá pro 
porozumění textu i ve vlastním 
projevu 

- používá běžné gramatické 
prostředky a vzorce v rámci 
komunikačních situací, minulý 
čas, budoucí čas, trpný rod, 
konjunktiv, stupňování příslovcí, 
řadové číslovky 

- uplatňuje v písemném projevu 
správnou grafickou podobu 
jazyka, dodržuje základní 
pravopisné normy 

 

 

 

 

 

Jazykové prostředky: 

Výslovnost 

Slovní zásoba 

Gramatika 

 

 

 

 

 

 

Grafická podoba jazyka a pravopis 
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Tematické celky 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

- vyslovuje co nejblíže přirozené 
výslovnosti 

- osvojuje si další slovní zásobu 

- jednoduchými větami dokáže 
popsat fyzickývzhled osoby a její 
povahové vlastnosti a 
jejíkoníčky, co má, nemá ráda, a 
to v podobě větspojených 
v seznam 

- v řízeném rozhovoru dovede 
podat informacio tom, jaké má 
rád ruční práce a jaké ne, 
kdoz rodiny nebo přátel umí 
péct cukroví, umí vařit,dovede 
připravit zákusky 

 

 

1. Můj nejlepší přítel 

Toto je Ben (Thisis Ben) 

JP – přítomný čas prostý, průběhový, 
osobní apřivlastňovací zájmena, 
stupňování příslovcí 

Ruční práce – slovní zásoba 

15 

 

- čte samostatně 
a s porozuměním přiměřenýtext 
v reprodukované řeči rodilého 
mluvčího, dovede zachytit 
důležité informace 

- dokáže zformulovat vlastní 
myšlenky veformě krátkého 
sdělení a plánované 
budoucnosti o víkendu, 
prázdninách 

- jednoduchými větami klade 
otázky týkající sezvyků českých a 
amerických vánoc,typických jídel 

- samostatně používá vybranou 
slovní zásobuze svého oboru, 
hovoří o vhodnýchmateriálech a 
oblečení, které se obvykle nosí 
v zimě, porovná je s odíváním 
v ostatníchročních obdobích 

2. Evropa a svět 

Tradice a společenské zvyklosti 

Žádný vánoční pudink!  

(No ChristmasPudding!) 

JP – členy, budoucí čas, datum, 
thereis/are,časové spojky when, if, while 

 

 

 

 

 

Vlastnosti textilií a pletené zboží – slovní 
zásoba 

13 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
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in

 

- čte samostatně přiměřený 
neznámý textnapř. z odborného 
časopisu a dovede 
v němvyhledat žádané 
informace 

- osvojuje si nové pravopisné 
normyminulého času 
a v psaném projevu je 
samostatně dodržuje,obměňuje 
cvičení 

- napíše sledem jednotlivých vět 
neformálnídopis na téma: 
oblíbená kniha, film 

- vyjmenuje několik časopisů 
českých izahraničních, které se 
zabývají potravinami, 
cukrářskými výrobky 

3. Věda, technika a umění 

Knihy a já (Books and me)  

JP – minulý čas prostý a průběhový,vztažné 
věty, nepravidelná slovesa 

Seznámit se se základními informacemi 
o Ch. Dickensovi, W. Shakespearovi, 
N. Amstrongovi 

 

 

 

Potravinářské  časopisy a knihy – ukázky 

10 

- aktivně pracuje se slovníkem 
v elektronicképodobě a s jeho 
pomocí dovede 
samostatněpřeložit odborný 
text - recept 

- porozumí přiměřeným souvislým 
projevům akrátkým rozhovorům 
rodilých mluvčíchpronášených 
zřetelně spisovným jazykem 

- pojmenuje vážené hodnoty, 
ovládá převod jednotek 

- sport a pitný režim 

4. Jídlo a stravování, jídelní lístek, recepty 

Guláš pro Katku (Goulashfor Katka)  

JP – počitatelnost a nepočitatelnost 
podstatných jmen, trpný rod,  

vyjadřovánímnožství, hmotnosti 

 

 

 

pitný režim během sportu, nealkoholické 
a alkoholické nápoje 

14 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 
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in

 

- pochopí reprodukovaný projev 
rodilého mluvčího v pomalém 
tempu a dovede odpovědět na 
dotaz celou větou 

- umí zahájit, vést, obměnit 
a ukončit dialog na dané téma, 
požádat a sdělit informaci 

- napíše jednoduchými krátkými 
větami poděkování za pozvání 
na večírek 

- vhodným způsobem ústně 
i písemně pozve přátele na 
večírek, svatbu nebo oslavu 
narozenin, 

- doporučí vhodné oblečení pro 
muže i ženy a vybere vhodné 
módní doplňky 

- pojmenuje několik druhů 
módních doplňků a ví, kde je 
zakoupí 

 

-  

-  

-  

5. Zdravý životní styl a zdravá výživa 

Šílený večírek (A MadTea Party) 

JP – užitísome, any, no, podmiňovací 
způsob, wouldlike, can / could, may 

V obchodním domě – odborná frazeologie 

8 

- písemně napíše svůj 
strukturovaný životopis 

- umí se dotázat na požadované 
pracovní místo a sdělit 
informace o sobě 

- vyplní formulář žádosti o práci 

- slovně i písemně sdělí svou 
stížnost, nespokojenost týkající 
se zakoupeného výrobku 

- napíše stručnými a frázovitými 
větami výpověď 

- pomocí elektronického slovníku 
pochopí inzerát týkající se 
nabídky a poptávky na trhu 
práce 

 

6. Zaměstnání a práce 

Práce pro mě ? (The Job forme?)  

JP – stupňování přídavných jmen, modální 
slovesa, vyjádření budoucího času pomocí 
„going to“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Vypracovala: PhDr. Marie Brunová 
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5.4. Občanská nauka 

Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 
 
Ročník: 1. Počet hodin celkem: 33 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem výuky je připravit žáky na aktivní život v demokratické 
společnosti. Tedy pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků 
tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými aktivními občany, 
kteří si váží demokracie a svobody a aktivně usilují o její zachování, 
vést žáky k tomu, aby jednali zodpovědně a uvážlivě vůči sobě 
i ostatním. Naučit žáky porozumět společnosti a světu, kde žijí, 
uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet a hodnotit 
obklopující realitu, zaujímat stanovisko na základě argumentů. 

Získávat informace z různých zdrojů, kriticky je přijímat, nenechat 
sebou manipulovat. 

Osvojených vědomostí využijí žáci ve styku s jinými lidmi a různými 
institucemi, při řešení otázek svého občanského rozhodování i při 
řešení problémů osobního, právního i sociálního charakteru. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – 
Společenskovědní vzdělávání, Estetické vzdělávání, Vzdělávání 
a komunikace v českém jazyce. Obsahem vzdělávání v prvním 
ročníku jsou tři tematické celky.  

V tematickém celku Člověk v lidském společenství jsou žáci 
vybaveni vědomostmi, které slouží k jejich orientaci v lidském 
společenství, počínaje školní třídou, školou, městem,ve kterém se 
škola nachází, přes velké společenské skupiny až k národnímu 
společenství. Pozornost je věnována postavení žen, národnostních 
menšin, náboženských hnutí. 

Druhý tematický celek tvoří Kultura. Zde se žáci seznámí 
s kulturními památkami i institucemi v regionu. 

Tematický celek Média směřuje k dosažení základní úrovně 
mediální gramotnosti žáků – přijímání a vyhledávání informací 
s odstupem, odhalování způsobu argumentace a manipulativní 
tendence v médiích. 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 98 - 
 

Metody a formy 
výuky: 

Základem výuky je výklad a řízená diskuse žáků k probíranému 
tématu. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a vyjadřování 
vlastních názorů v diskusích. Jsou používány demonstrační metody 
a pomůcky – výukové videoprogramy, žáci pracují samostatně i ve 
skupinách s učebnicí a dalšími učebními texty. Součástí výuky jsou 
besedy s různými hosty, exkurze, návštěvy výstav. 

Hodnocení žáků: Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý školní rok, a to slovně 
i numericky. Kritériahodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SOŠ 
a SOU Vlašim. 

Základem hodnocení je správné používání osvojených pojmů při 
argumentaci asamostatných vystoupeních. Ústní zkoušení 
z probraného učiva, na konci každéhotematického celku didaktický 
test.  

Součástí hodnocení je i hodnocení aktivního přístupu 
a vystupování v diskusích,besedách, při návštěvách různých 
institucí. Nedílnou součástí je hodnocení jednánía chování žáků 
v souladu s osvojovanými principy a zásadami 
společenskéhochování a mezilidských vztahů. 

Hodnocena je práce jednotlivců i skupinové práce. Hodnotí  
se i přístup k plněnístudijních povinností. 

Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence 

Komunikativní kompetence- žáci jsou schopni se přiměřeně 
vyjádřit k účelujednání a v uvedených komunikačních situacích, 
formulují své myšlenkysrozumitelně a souvisle, jsou schopni 
aktivně diskutovat s vrstevníky, porozumětsdělení druhých 
a respektovat jejich názory, vytvářejí jednoduché texty na 
běžnátémata. 

Personální kompetence- žáci se umí učit, vyhodnocovat vlastní 
výsledky aodhalovat vlastní nedostatky a napravovat je, seznámí 
se zásadami vhodnékomunikace s vrstevníky, kolegy, nadřízenými, 
jsou vedeni k zodpovědnémuplnění studijních i pracovních 
povinností. 

Sociální kompetence- žáci dokážou pracovat ve skupině i v týmu, 
společně se podíletna realizaci úkolu, zodpovědně plní zadané 
úkoly, učí se přispívat k vytvářenívstřícných mezilidských vztahů, 
odstraňování diskriminace, řešení konfliktů. 

Řešení pracovních i mimopracovních problémů- dokážou určit 
jádro problému,aktivně získávají informace potřebné k jeho 
řešení, volí vhodné prostředky astrategie řešení, znají instituce, 
které jim s řešením problému mohou pomoci. 
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 Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti- žáci budou schopni se 
přiměřeně vyjadřovat(ústně i písemně) k probraným 
komunikačním situacím. Výuka podporuje rozvojkognitivních 
znalostí žáka a rozšiřuje jeho celkový rozhled o 
společnosti,napomáhá rozvíjení jeho osobnosti. Žák formuluje své 
názory a postoje, je schopenvyslechnout názory druhých a 
přiměřeně na ně reagovat, pracovat samostatně av týmu. 

Člověk a životní prostředí -žák se seznámí s kulturními hodnotami 
v regionu včetněpřírodních památek a je veden k péči o jejich 
zachování. 

Člověk a svět práce- žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni 
zodpovědněrozhodovat o své vzdělávací cestě, uvědoměle 
dodržovat pracovní povinnosti avycházet s budoucími kolegy 
a nadřízenými, aktivně se podílet na fungovánídemokratických 
zásad na pracovišti. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o
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1. Kultura 10 

Žák se orientuje v nabídce: 

- kulturních institucí, popíše 
lidové tradice v regionu 
a vysvětlí poslání různých 
kulturních institucí 

Kulturní instituce v ČR a v regionu 

Ochrana a užívání kulturních hodnot 
Kulturní a přírodní památky v regionu 

 

 

 

 

 

 

 

- popíše vhodné společenské 
chování v dané situaci aplikuje 
zásady společenského chování 

 

Kulturaspolečenského chování, životní styl 

Kvalita mezilidských vztahů, principy 

Komunikace a zvládání konfliktů 

 

 

2. Člověk v lidském společenství 16 

- Popíše strukturu současné lidské 
společnosti, charakterizuje její 
základní složky z hlediska 
sociálního a etnického, dovede 
objasnit, do kterých 
společenských skupin sám patří 

- Vysvětlí, kam by se mohl obrátit, 
když se dostane do sociální 
situace, kterou nezvládne pouze 
vlastními silami 

Lidská společnost a společenské skupiny 

Důležité sociální útvary ve společnosti  

Sociální role a konflikt rolí  

Institucionální pomoc při řešení problémů 

 

 

- objasní funkci a význam rodiny 
projednotlivce i pro společnost 

- objasní, co se rozumí šikanou, 
posoudí jejídůsledky 

- objasní význam dobrých 
sousedských vztahůa solidarity 
v komunitě 

Malé sociální skupiny a vztahy v nich 

Rodina a její význam, vztahy 
mezigeneracemi 

Třída a vrstevníci 

Problémy, zdroje a řešení konfliktů 

Komunita, sousedství 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

- vysvětlí jednotlivé pojmy 
a objasní rozdílymezi nimi 

- objasní na konkrétních 
případech, jak vznikánapětí 
a konflikt mezi majoritou 
a některouz minorit 

- vyvodí z pozorování života 
kolem sebepříčiny sociální 
nerovnosti a chudoby, 
uvedepostupy, jimiž lze do jisté 
míry chudobu řešit 

Velké sociální skupiny a vztahy v nich 

Dav, publikum, populace, veřejnost  

Rasy, etnika, národy, národnosti  

Migranti, azylanti, emigranti  

Solidarita a principy solidarity 

 

- vysvětlí, co se rozumí 
rovnoprávností mužů a žen, 
uvede příklady, kdy je tato 
rovnoprávnost porušována 

Vztahy mezi pohlavími 

Postavení mužů a žen ve společnosti  

Volba životního partnera 

 

- popíše specifika některých 
náboženství,k nimž se hlásí 
obyvatelé ČR a Evropy 

- vysvětlí, čím mohou být 
nebezpečnénáboženské sekty 
a náboženskýfundamentalismus 

Náboženství a církve v současném světě 

Víra a atheismus 

Náboženství a sekty, náboženský 

fundamentalismus 

 

- vysvětlí funkci hromadných 
sdělovacíchprostředků 

- popíše způsoby ovlivňování 
veřejnosti anajde jejich 
konkrétní současné příklady 

- aplikuje kritický odstup 
k médiím, využívájejich nabídku 
pro svou zábavu i 
osobnostnírozvoj 

- objasní principy reklamy 
a způsobovlivňování lidí, 
posoudí její vliv na 
životnízpůsob občanů 

3. Média 

Svobodný přístup k informacím 

Zpravodajství, objektivita zpravodajství 

Menšiny v médiích 

Podstata a principy reklamy 

Etika reklamy a morální kodex reklamy 

7 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 33 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem výuky občanské nauce je připravit žáky na aktivní život 
v demokratické společnosti. Tedy pozitivně ovlivňovat hodnotovou 
orientaci žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými 
aktivními občany, kteří si váží demokracie a svobody a aktivně 
usilují o její zachování.  

Žáci jsou vedeni k tomu, aby cítili potřebu občanské aktivity, 
preferovali demokratické hodnoty a přístupy před 
nedemokratickými, poznali a dokázali odhalovat i stinné stránky 
demokracie. Vést žáky k tomu, aby jednali zodpovědně a uvážlivě 
vůči sobě i ostatním, aby znali a respektovali svá práva i práva 
ostatních občanů. 

Osvojených vědomostí využijí žáci ve styku s jinými lidmi a různými 
institucemi, při řešení otázek svého občanského rozhodování i při 
řešení problémů osobního, právního i sociálního charakteru. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – 
Společenskovědní vzdělávání, Vzdělávání a komunikace v českém 
jazyce. 

Obsahem vzdělávání ve druhém ročníku dva tématické celky. 
V tématickém celku Člověk jako občan jsou žáci vybaveni 
základními občanskými vědomostmi. 

Seznámí se s podstatou a funkcemi státu, základními hodnotami 
a principy demokracie, politickými hnutími apod. 

Druhý tématický celek tvoří Člověk a právo. Žáci se seznamují 
s podstatou právního státu a právní spravedlnosti, se soustavou 
právních institucí a jejich fungováním.  

Dále se seznamují se potřebným právním minimem pro soukromý 
a občanský život (základy práva rodinného, občanského 
i trestního). 

Metody a formy 
výuky: 

Základem výuky je výklad a řízená diskuse žáků k probíranému 
tématu. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a vyjadřování 
vlastních názorů v diskusích.  

Jsou používány demonstrační metody a pomůcky – výukové 
videoprogramy, žáci pracují samostatně i ve skupinách s učebnicí 
a dalšími učebními texty.  

Součástí výuky jsou besedy s různými hosty, exkurze, návštěvy 
státních institucí. 
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Hodnocení žáků: Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý školní rok, a to slovně 
i numericky, kritériahodnocení vychází z Klasifikačního řádu SOŠ  
a SOUVlašim. 

Základem hodnocení je správné používání osvojených pojmů při 
argumentaci asamostatných vystoupeních.  

Ústní zkoušení z probraného učiva, na konci každéhotematického 
celku didaktický test. Příprava a prezentace krátké zprávy 
(aktuality). 

Hodnocena je práce jednotlivců i skupinové práce. Hodnotí  
se i přístup k plněnístudijních povinností. 

Součástí hodnocení je i hodnocení aktivního přístupu 
a vystupování v diskusích,besedách, při návštěvách různých 
institucí. Nedílnou součástí je hodnocení jednánía chování žáků 
v souladu s osvojovanými principy a zásadami 
společenskéhochování a mezilidských vztahů. 

Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence- žáci jsou schopni se přiměřeně 
vyjádřit k účelu jednání a v uvedených komunikačních situacích, 
formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle, jsou schopni 
aktivně diskutovat s vrstevníky, porozumět sdělení druhých 
a respektovat jejich názory, vytvářejí jednoduché texty na běžná 
témata. 

Personální kompetence- žáci se umí učit, vyhodnocovat vlastní 
výsledky a odhalovat vlastní nedostatky a napravovat je, seznámí 
sezásadami vhodné komunikace s vrstevníky, kolegy, nadřízenými, 
jsou vedeni k zodpovědnému plnění studijních i pracovních 
povinností. 

Sociální kompetence- žáci dokážou pracovat ve skupině i v týmu, 
společně se podílet na realizaci úkolu, zodpovědně plní zadané 
úkoly, učí se přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, 
odstraňování diskriminace, řešení konfliktů.  

Řešení pracovních i mimopracovních problémů- dokážou určit 
jádro problému, aktivně získávají informace potřebné k jeho 
řešení, volí vhodné prostředky a strategie řešení, znají instituce, 
které jim s řešením problému mohou pomoci. 
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 Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti- žáci budou schopni  
se přiměřeně vyjadřovat(ústně i písemně) k probraným 
komunikačním situacím. Výuka podporuje rozvojkognitivních 
znalostí žáka a rozšiřuje jeho celkový rozhled o 
společnosti,napomáhá rozvíjení jeho osobnosti. Žák formuluje své 
názory a postoje, je schopenvyslechnout názory druhých a 
přiměřeně na ně reagovat, pracovat samostatně av týmu. 

Člověk a životní prostředí - žák se seznámí s kulturními hodnotami 
v regionuvčetně přírodních památek a je veden k péči o jejich 
zachování. 

Člověk a svět práce- žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni 
zodpovědně rozhodovat o své vzdělávací cestě, uvědoměle 
dodržovat pracovní povinnosti a vycházet s budoucími kolegy 
a nadřízenými, aktivně se podílet na fungování demokratických 
zásad i na pracovišti. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 1. Člověk jako občan 16 

Žák: 

- objasní podstatu 
demokratického a totalitního 
státu 

- objasní úlohu demokratického 
státu 

- popíše český politický systém 

- zná a popíše strukturu veřejné 
správy asamosprávy, objasní 
rozdíly mezi nimi 

- objasní úlohu politických stran 
a svobodnýchvoleb 

Stát 

Vznik a podstata státu 

Funkce státu 

Ústava a politický systém ČR 

Struktura veřejné správy a samosprávy 

Politika, politické strany 

Volby v ČR 

 

 

- charakterizuje demokracii 
a objasní, jakdemokracie 
funguje a jaké má problémy 
(korupce, kriminalita) 

- vysvětlí význam lidských práv, 
která jsouzakotvena v českých 
zákonech, včetně právdětí 

- popíše, kam se obrátí, když jsou 
lidská právaohrožena 

- popíše, jaké vlastnosti by měl 
mít ideálníobčan 
demokratického státu 

Demokracie 

Základní hodnoty a principy demokracie 

Lidská a občanská práva, jejich obhajování 
azneužívání 

Povinnosti občana v demokracii 

Občanská společnost, občanská participace 

Multikulturní soužití 

 

- na příkladech z aktuálního dění 
vyvodí, jaképrojevy je možné 
nazvat politickýmradikalismem 
nebo extremismem a proč 

- posoudí, jaké mají tyto negativní 
jevydůsledky 

- vysvětlí, proč je nevhodné 
propagovat hnutíomezující 
lidská práva a svobodu jiných lidí 

Hrozby demokracie 

Politický radikalismus a extremismus 
neonacismus, rasismus, antisemitismus, 
xenofobie apod.) 

Aktuální česká extremistická scéna  

Teror a terorismus 

 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 106 - 
 

 2. Člověk a právo 16 

- objasní podstatu práva, 
právního státu, právních vztahů 

Právo a spravedlnost, právní stát, právní 
vztahy 

 

- popíše činnost policie, soudů, 
advokacie anotářství apod. 

- dovede vyhledat příslušnou 
právní instituci apomoct při 
řešení konkrétního problému 

Soustava právních institucí v ČR 

Soudy, státní zastupitelství, advokáti, 
Probační a mediační služba, veřejný 
ochránce lidských práv 

 

- objasní, kdy je člověk způsobilý 
k právnímúkonům a má trestní 
odpovědnost 

- popíše, jaké základní závazky 
vyplývajíz vlastnického práva 

- vysvětlí práva a povinnosti 
vyplývající zevztahu mezi dětmi 
a rodiči, mezi manželi, 
vyživovací povinnost 

- vysvětlí význam trestu 

- vysvětlí úkoly orgánů činných 
v trestnímřízení 

- zná a na příkladech vysvětlí 
práva apovinnosti občanů 
v trestním řízení 

- dovede aplikovat postupy 
vhodného jednání, 
stane-li se svědkem nebo obětí 
kriminálníhojednání 

- na příkladech objasní rozdíly 
mezi trestnímzákonem pro 
mládež a pro dospělé 
a odůvodní tyto rozdíly 

Právní minimum 

Občanský zákoník  

Právo vlastnické  

Právo rodinné 

 

 

 

Právo trestní, tresty a ochranná opatření 

Orgány činné v trestním řízení 

Práva a povinnosti občanů v trestním řízení 

 

 

 

 

 

Zákon 218/2003  

(O odpovědnosti mladistvých za 
protiprávní činy a soudnictví ve věcech 
mládeže) 

 

- vysvětlí zásady státní sociální 
politiky 

- ví, kam se obrátit v případě 
sociální nouze apopíše 
jednotlivé kroky 

Státní sociální politika 

Sociální zabezpečení občanů 

1 
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Ročník: 3. Počet hodin celkem: 33 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem výuky občanské nauce je připravit žáky na aktivní život 
v demokratickéspolečnosti. Tedy pozitivně ovlivňovat hodnotovou 
orientaci žáků tak, aby bylislušnými lidmi a informovanými 
aktivními občany, kteří si váží demokracie a svobody a aktivně 
usilují o její zachování.Naučit žáky porozumět společnosti a světu, 
kde žijí, uvědomovat si vlastní identitu,kriticky myslet a hodnotit 
obklopující realitu,zaujímat stanovisko na 
základěargumentů.Získávat informace z různých zdrojů včetně 
internetu, kriticky je přijímat, nenechatsebou manipulovat. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – 
Společenskovědní vzdělávání, Vzdělávání a komunikace v českém 
jazyce. Obsahem vzdělávání ve třetím ročníku jsou dva tematické 
celky. V tematickém celku Významné mezníky v dějinách české 
státnosti jsou žáci vybaveni vědomosti o českých národních 
tradicích a připomenou si nejvýznamnější události nejnovějších 
národních – od vzniku Československa až do jeho rozpadu v roce 
1993.  

Druhý tematický celek Svobodný svět a Evropa jsou zaměřena na 
problémy současného světa. Zde se žáci seznámí s problémem 
globalizace, s problémy zemí třetího světa a ohnisky současných 
konfliktů.  

Na závěr se žáci seznámí se světovými organizacemi – Evropskou 
unií, OSN a NATO, s jejich funkcí, činností a významem pro svět 
i Českou republiku. 

Metody a formy 
výuky: 

Základem výuky je výklad a řízená diskuse žáků k probíranému 
tématu. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a vyjadřování 
vlastních názorů v diskusích. Jsou používány demonstrační metody 
a pomůcky – výukové videoprogramy, žáci pracují samostatně i ve 
skupinách s učebnicí a dalšími učebními texty. Součástí výuky jsou 
besedy s různými hosty, exkurze a samostatné práce žáků. 

Hodnocení žáků: Numerická klasifikace. Kritéria hodnocení vycházejí z Klasifikačního 
řádu SOŠ a SOU Vlašim. 

Základem hodnocení je správné používání osvojených pojmů při 
argumentaci a samostatných vystoupeních. Ústní zkoušení 
z probraného učiva, na konci každéhoetématického celku 
didaktický test.Součástí hodnocení je i hodnocení aktivního 
přístupu a vystupování v diskusích, besedách, při návštěvách 
různých institucí, přístup k plnění studijních povinností. Nedílnou 
součástí je hodnocení jednání a chování žáků v souladu 
s osvojovanými principy a zásadami společenského chování a 
mezilidských vztahů. 
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Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence- žáci jsou schopni se přiměřeně 
vyjádřit k účelujednání a v uvedených komunikačních situacích, 
formulují své myšlenkysrozumitelně a souvisle, jsou schopni 
aktivně diskutovat s vrstevníky, porozumětsdělení druhých 
a respektovat jejich názory, vytvářejí jednoduché texty na 
běžnátémata. 

Personální kompetence- žáci se umí učit, vyhodnocovat vlastní 
výsledky aodhalovat vlastní nedostatky a napravovat je. 

Sociální kompetence- žáci dokážou pracovat ve skupině i v týmu, 
společně se podíletna realizaci úkolu, zodpovědně plní zadané 
úkoly, učí se přispívat k vytvářenívstřícných mezilidských vztahů, 
odstraňování diskriminace, řešení konfliktů. 

Řešenípracovních i mimopracovních problémů- dokážou určit 
jádro problému,aktivně získávají informace potřebné k jeho 
řešení, volí vhodné prostředky astrategie řešení, znají instituce, 
které jim s řešením problému mohou pomoci. 

Komunikace k pracovnímu uplatnění–seznámí se ze zásadami 
vhodné komunikaces vrstevníky, kolegy, nadřízenými, jsou vedeni 
k zodpovědnému plnění studijních ipracovních povinností. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti- žáci budou schopni se 
přiměřeně vyjadřovat(ústně i písemně) k probraným 
komunikačním situacím. Výuka podporuje rozvojkognitivních 
znalostí žáka a rozšiřuje jeho celkový rozhled o 
společnosti,napomáhá rozvíjení jeho osobnosti. Žák formuluje své 
názory a postoje, je schopenvyslechnout názory druhých a 
přiměřeně na ně reagovat, pracovat samostatně av týmu. 

Člověk a životní prostředí - žák se seznámí s kulturními hodnotami 
v regionuvčetně přírodních památek a je veden k péči o jejich 
zachování. 

Člověk a svět práce- žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni 
zodpovědněrozhodovat o své vzdělávací cestě, uvědoměle 
dodržovat pracovní povinnosti avycházet s budoucími kolegy 
a nadřízenými, aktivně se podílet na fungovánídemokratických 
zásad i na pracovišti. 

Informační a komunikační technologie- žáci jsou vedeni k tomu, 
aby přivyhledávání informací používali všechny dostupné zdroje 
včetně Internetu. 

 
 
 
 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 109 - 
 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák 

- popíše státní symboly ČR 
a některé české národní tradice 

- vysvětlí význam událostí, které 
se pojí se státními svátky 
a významnými dny ČR nebo 
Československa 

1. Česká státnost 

Státní a národní symboly 

Národní tradice 

Státní svátky a významné dny ČR 

 

4 

- na základě znalostí o demokracii 
vysvětlí, ve kterých obdobích od 
vzniku ČSR roku 1918 
dosoučasnosti lze režim, jež u 
nás vládl, označit za 
demokratický 

2. Významné mezníky v moderních 
dějinách české státnosti 

VznikČSR, období první republiky 

Významné osobnosti českých 
meziválečnýchdějin 

Meziválečná kultura 

13 

- vysvětlí nacistické snahy 
o likvidaci českéhonároda 
v letech 1939 – 1945, 
uvedekonkrétní příklady 
realizace těchto záměrů 

- objasní formy a způsoby boje 
československých občanů za 
svobodu a vlastuvede některé 
významné osobnosti odboje 
a vysvětlí význam jejich činnosti 

- popíše holocaust a genocidu 
Rómů 

Ztráta samostatnosti České republiky 

2. Světová válka 

Období okupace 

Druhý odboj – formy a význam, vybrané 

osobnosti odboje 

Holocaust a nacismus 
 

- popíše způsoby persekuce 
občanů, kterékomunistický 
režim u nás označil za 
svénepřátele 

- uvede konkrétní příklady boje 
protikomunismu a osobnosti, 
které se dokázaliv tomto boji 
účinně angažovat 

Česká státnost po roce 1945 

Poválečné změny 

Nastolení komunistické diktatury v roce 
1948 

Významné mezníky a padesátých 
a šedesátýchlet 
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- vysvětlí pojem „pražského jara“ 
a jehopodstatu 

- představí některé osobnosti 
„pražského jara“a„sametové 
revoluce“ 

- vysvětlí pojem „sametová 
revoluce“ 

- objasní příčiny, průběh 
a následky rozpadu 
Československa 

Historické mezníky v boji za svobodu 

Pražské jaro 1968 – pokusy o reformu 
režimu,období normalizace, třetí odboj, 
osobnostiPražského jara a třetího odboje 

Listopad 1989 

Rozpad Československa 1993 

 

 3. Soudobý svět a Evropa  12 

 
- pojmenuje globální problémy 

soudobéhosvěta, vysvětlí jejich 
podstatu 

- popíše civilizační sféry 
soudobého světa,uvede příklady 
velmocí, vyspělých států 
arozvojových zemí, posoudí 
jejich úlohu aproblémy 

- charakterizuje hlavní světová 
náboženství 

- na konkrétním aktuálním 
bezpečnostnímnebo jiném 
problému soudobého světa 
vysvětlí, jak problém vznikl, jak 
je řešen aposoudí, jaké má 
perspektivy vývoje 

- uvede příklady globalizace 
a diskutuje oněkterých názorech 
na její důsledky 

Problémy současného světa 

Civilizační sféry: velmoci, vyspělé státy 
a rozvojové země 

Náboženské konflikty jako hrozba míru 
ve světě 

Ohniska konfliktů v soudobém světě, 
příčiny,možnosti řešení 

Co je globalizace, příčiny a 
důsledkyglobalizace 

Trvale udržitelný rozvoj 

 

- popíše skladbu a cíle EU, zná 
orgány EU ajejich poslání 

- objasní postavení ČR v EU, 
posoudí klady azápory členství 
ČR v EU 

- vysvětlí funkci OSN a NATO 

- uvede konkrétní příklady 
činnosti OSN vesvětě při ochraně 
míru 

Evropská unie 

Skladba a cíle EU, orgány EU 

Postavení ČR ve světě, zahraniční politika 
ČR, 

ČR jako člen EU, OSN, NATO 

Činnost OSN a NATO ve světě, symboly, cíle 

a poslání 

4 

 

Vypracoval:  Mgr. Dagmar Jankovská 
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5.5. Matematika 

Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 
 
Ročník: 1. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je naučit žáky: 

efektivně numericky počítat a umět odhadnout výsledek, posoudit 
výsledky řešenívzhledem ke skutečnosti, 

používat a převádět běžně užívané jednotky (délka, plocha, objem, 
čas, hmotnost,rychlost, měna), 

využívat matematických poznatků v praktických úlohách, 
porozumětjednodušším matematickým vyjádřením, 

matematizovat jednoduché reálné situace, 

využívat informace zadané různými způsoby – grafy, tabulky. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – 
Matematické vzdělávání.  

Tematické celky Operace s reálnými čísly, Mocniny a odmocniny, 
Výrazy a jejich úpravy a Práce s daty upevňují a upřesňují znalosti 
žáků ze základní školy.  

Výuka navazuje na znalosti žáků v přírodovědném a ekonomickém 
vzdělávání a v odborném výcviku. Současně jsou tyto základy 
důležité pro matematické vzdělávání ve 2. a 3. ročníku a pro 
některé odborné předměty.  

Pomůcky: kalkulačka, matematické tabulky, přehledy vzorců 

Metody a formy 
výuky: 

Využité metody: 

výklad, rozhovor, diskuse se současnou demonstrací na příkladech 

cvičení – zápis a provádění výpočtů, doplňování 

vyvozování poznatků a jejich aplikace - samostatná práce žáků, 
skupinovápráce,učení druhých 
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Hodnocení žáků: Ústní zkoušení se zápisem na tabuli: 1-2x za pololetí. 

Písemné zkoušení:  

2 pololetní písemní práce (časový rozsah 1 vyučovací hodina  
a 1 vyučovací hodina její analýza) a 4 - 6 krátkých písemných 
zkoušení v jednom pololetí v časový rozsah 10 - 20 minut. 

Slovní hodnocení je uzavřeno hodnocením numerickým. Kritéria 
hodnocenívychází z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU Vlašim. 

Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence, sociální kompetence– pracovat 
samostatně i v týmu,řešit samostatně problémy (plánovat, 
provádět a kontrolovat činnost, porozumětúkolu a určit jádro 
problému), aplikovat základní matematické postupy při 
řešenípraktických úkolů (zvolit odpovídající matematické postupy 
a techniky, využívatrůzné formy grafického znázornění, převody 
jednotek, odhad výsledků). 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce a Člověk a životní prostředí- řešení příkladů 
s tematikouobsaženou v tématech. 

Občan v demokratické společnosti- snaha o rozvoj osobnosti žáků 
vzhledemk profesnímu uplatnění. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- provádí aritmetické operace 
s přirozenými,celými, 
racionálními a desetinnými čísly 

- používá různé zápisy 
racionálních čísel 

- zaokrouhlí desetinné číslo 

- znázorní číslo na číselné ose 

- používá trojčlenku pro výpočet 
přímé anepřímé úměrnosti, 
procent 

- řeší praktické úlohy s využitím 
procentovéhopočtu – zaměření 
úloh dle příslušného 
učebního oboru, cvičení 
z finančnímatematiky 

1. Operace s reálnými čísly 

Přirozená čísla a početní operace v N, 

dělitelnost čísel (2,3,4,5,10) 

Celá čísla a operace s nimi 

Racionální čísla a operace s nimi 

Desetinná čísla a operace s nimi, 

zaokrouhlování 

Absolutní hodnota, znázornění čísel na 
číselnéose 

Intervaly, průnik a sjednocení intervalů 

Procenta 

Trojčlenka (přímá a nepřímá úměrnost) 

Poměr 

Opakování 

 

 

 

 

 

28 

- určí druhou mocninu 
a odmocninu pomocí kalkulačky 

- ovládá početní výkony 
s mocninamis celočíselným 
exponentem 

- zapíše číslo ve zkráceném tvaru 

2. Mocniny a odmocniny 

Druhá mocnina a odmocnina  

Mocniny s přirozeným exponentem 
Mocniny s celočíselným exponentem  

Zápis čísel ve tvaru a .10n  

Cvičení 

5 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

- sestrojí jednodušší konstrukce 
(trojúhelník,rovnoběžník 
a lichoběžník) ze zadaných 
údajů 

- určí obvod a obsah - čtverec, 
obdélník, rovnoběžník, 
lichoběžník, trojúhelník, 
pravidelné mnohoúhelníky 
(s využitím tabulek) 

- určí obvod a obsah kruhu 
a vzájemnoupolohu přímky 
a kružnice 

- užívá pro výpočty Pythagorovu 
větu, orientuje se 
v goniometrických funkcích 

- řeší praktické úlohy z běžného 
života 

3.  Planimetrie 

Základní pojmy a označení  

Trojúhelník, shodnost a podobnost 
trojúhelníků 

Konstrukce trojúhelníku  

Pravoúhlý trojúhelník – Pythagorova věta 
Goniometrické funkce  

Mnohoúhelníky, čtyřúhelníky  

Pravidelné mnohoúhelníky 

Kruh, kružnice  

Opakování 

29 

- vyhledává a zpracovává data, 
porovnává data 

- pracuje s údaji vyjádřenými 
v diagramech, 
grafech a tabulkách 

- určí četnost znaku a aritmetický 
průměr 

4. Práce s daty 

P
rů

b
ěž

n
ě 

- vypracuje v průběhu roku dvě 
hodinové písemné práce, po 
nichž bude následovat jejich 
rozbor 

Písemná práce 4 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je naučit žáky: 

- efektivně numericky počítat a umět odhadnout výsledek, 
posoudit výsledky řešení vzhledem ke skutečnosti, 

- používat a převádět běžně užívané jednotky (délka, plocha, 
objem, čas, hmotnost,rychlost, měna), 

- využívat matematických poznatků v praktických úlohách, 
porozumětjednodušším matematickým vyjádřením, 

- matematizovat jednoduché reálné situace, 

- využívat informace zadané různými způsoby – grafy, tabulky. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – 
Matematické vzdělávání.  

Tematický celek Řešení rovnic a nerovnic je zaměřen na řešení 
lineárních rovnic a nerovnic o jedné neznámé a vyjadřování 
neznámé ze vzorce z oblasti matematického, přírodovědného 
a ekonomického vzdělávání.  

Tematický celek Planimetrie vysvětluje a upřesňuje základní 
geometrické pojmy, zaměřuje se na výpočty obvodů a obsahů 
rovinných obrazců a výpočty z pravoúhlého trojúhelníku a jejich 
využití v praktickém životě.  

Pomůcky: kalkulačky, matematické tabulky 

Metody a formy 
výuky: 

Využité metody: 

- výklad, rozhovor, diskuse se současnou demonstrací na 
příkladech 

- cvičení – zápis a provádění výpočtů, doplňování hodnot 

- vyvozování poznatků a jejich aplikace - samostatná práce 
žáků, skupinová práce,učení druhých 

Hodnocení žáků: Ústní zkoušení se zápisem na tabuli 1-2x za pololetí. 

Písemné zkoušení - 2 pololetní písemné práce (časový rozsah  
1 vyučovací hodinaa 1 vyučovací hodina její analýza)  
a 4 - 6 krátkých písemných zkoušení v jednompololetí v časový 
rozsah 10 až 20 minut. 

Slovní hodnocení je uzavřeno hodnocením numerickým. Kritéria 
hodnocenívychází z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU Vlašim. 
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Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence, sociální kompetence– pracovat 
samostatně i v týmu,řešit samostatně problémy (plánovat, 
provádět a kontrolovat činnost, porozumětúkolu a určit jádro 
problému), aplikovat základní matematické postupy při 
řešenípraktických úkolů (zvolit odpovídající matematické postupy 
a techniky, využívatrůzné formy grafického znázornění, převody 
jednotek, odhad výsledků). 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce a Člověk a životní prostředí- řešení příkladů 
s tematikouobsaženou v tématech. 

Občan v demokratické společnosti- snaha o rozvoj osobnosti žáků 
vzhledemk profesnímu uplatnění. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- vypočítá hodnotu výrazu 

- provádí operace s výrazy 

- rozloží mnohočlen na součin 

- užívá vztahy pro druhou 
mocninu dvojčlenua rozdíl 
druhých mocnin 

- určí podmínky smyslu výrazu 
a s pomocíučitele zjednodušuje 
lomené výrazy aprovádí operace 
s lomenými výrazy 

1. Výrazy a jejich úpravy 

Výrazy, hodnota výrazu 

Početní operace s výrazy (+, -, .) 

Rozklad na součin (vytýkání, rozkladové 

vzorce) 

Lomené výrazy (podmínky, zjednodušování 

lomených výrazů a operace s nimi) 

Souhrnné opakování 

16 

 

- řeší lineární rovnice o 1 
neznámé 

- řeší lineární nerovnice o 1 
neznámé, jeschopen výsledek 
zapsat na číselnou osu 

- řeší jednoduché slovní úlohy, 
s pomocíučitele řeší slovní úlohy 
rovnicí 

- řeší sčítací nebo dosazovací 
metodoujednodušší soustavy 
dvou lineárních rovnic o dvou 
neznámých, s pomocí učitele 
řešíslovní úlohy se vztahem 
k učebnímu oboru 
nebo z běžného života 
soustavou rovnic 

- řeší soustavy lineárních nerovnic 
aznázorňuje výsledek na číselné 
ose a zapíšeho intervalem 

 

2.  Řešení rovnic a nerovnic 

Lineární rovnice o jedné neznámé  

Lineární nerovnice o jedné neznámé  

Slovní úlohy 

Vyjádření neznámé ze vzorce  

Souhrnné opakování 

Řešení rovnic a nerovnic v R 

Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou 

neznámých, slovní úlohy 

Soustavy lineárních nerovnic (dvou 
nerovnic)o jedné neznámé 

Souhrnné opakování 

29 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- řeší slovní úlohy s pomocí  

- učitele rovnicí 

- řeší praktické úlohy ze života 

- převody jednotek z oboru 

3.  Kvadratická rovnice 

Kvadratická rovnice obecná 

Ostatní druhy kvadratických rovnic 

Převody jednotek – opakování 

Souhrnné opakování 

 

17 

 

- vyhledává a zpracovává data, 
porovnává je 

- pracuje s údaji vyjádřenými 
v diagramech, 
grafech a tabulkách 

- určí četnost znaku a aritmetický 
průměr 

4.  Práce s daty 

P
rů

b
ěž

n
ě 

 

- vypracuje v průběhu roku dvě 
hodinové písemné práce, po 
nichž bude následovat jejich 
rozbor 

Písemná práce 4 
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Ročník: 3. Počet hodin celkem: 33 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je naučit žáky: 

- efektivně numericky počítat a umět odhadnout výsledek, 
posoudit výsledky řešenívzhledem ke skutečnosti, 

- používat a převádět běžně užívané jednotky (délka, plocha, 
objem, čas,hmotnost, rychlost, měna), 

- využívat matematických poznatků v praktických úlohách, 
porozumětjednodušším matematickým vyjádřením, 

- matematizovat jednoduché reálné situace, 

- využívat informace zadané různými způsoby – grafy, tabulky. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – 
Matematické vzdělávání. 

Tematický celek Funkce rozvíjí znalosti žáků zejména o funkci 
lineární akvadratické. 

Rozšiřují se znalosti z tematického celku Řešení rovnic a nerovnic 
v R o řešenísoustav lineárních rovnic o dvou neznámých a soustav 
dvou lineárních rovnic ojedné neznámé. 

Stereometrieje zaměřena na výpočty povrchu a objemu těles 
a uplatnění těchtoznalostí v běžném životě. 

Vazby jsou směřovány k ekonomickému a přírodovědnému 
vzdělávání, i k využitípoznatků v odborných předmětech. 

Pomůcky: kalkulačka, matematické tabulky 

Metody a formy 
výuky: 

Využité metody: 

- výklad, rozhovor, diskuse se současnou demonstrací na 
příkladech 

- cvičení – zápis a provádění výpočtů, doplňování hodnot 

- vyvozování poznatků a jejich aplikace - samostatná práce 
žáků, skupinová práce,učení druhých 

Hodnocení žáků: Ústní zkoušení se zápisem na tabuli - 1-2x za pololetí. 

Písemné zkoušení - 2 pololetní písemné práce (časový rozsah 1 
vyučovací hodina a1 vyučovací hodina její analýza) a 4 - 6 krátkých 
písemných zkoušení v jednompololetí v časový rozsah 10 až 20 
minut. 

Slovní hodnocení je uzavřeno hodnocením numerickým. Kritéria 
hodnocenívychází z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU Vlašim. 
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Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence, sociální kompetence– pracovat 
samostatně i v týmu, řešit samostatně problémy (plánovat, 
provádět a kontrolovat činnost, porozumět úkolu a určit jádro 
problému), aplikovat základní matematické postupy při 
řešenípraktických úkolů (zvolit odpovídající matematické postupy 
a techniky, využívatrůzné formy grafického znázornění, převody 
jednotek, odhad výsledků). 

 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce a Člověk a životní prostředí - řešení příkladů 
s tematikouobsaženou v tématech. 

Občan v demokratické společnosti - snaha o rozvoj osobnosti žáků 
vzhledemk profesnímu uplatnění. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- sestrojí graf funkce 

- určí, zda funkce roste nebo klesá 

- využívá poznatky o funkcích 
k řešenípraktických úloh – např. 
spotřeba materiálu,pohonných 
hmot, časová náročnost činností 

1.  Funkce 

Základní pojmy – funkce, definiční obor, 
oborfunkčních hodnot, graf 

Typy funkcí: 

Lineární funkce 

Přímá úměrnost 

Konstantní funkce 

Nepřímá úměrnost 

Kvadratické funkce 

Goniometrické funkce 

Opakování 

14 

- určí vzájemnou polohu bodů, 
přímek a rovin 

- rozlišuje základní tělesa 
a vypočítá jejichpovrch a objem 

- aplikuje poznatky o tělesech 
v praktickýchúlohách, např. 
výpočet objemu, spotřeby 
materiálu na výrobu těles 
(nádoby, střechy, 
různé výrobky daného tvaru), 
hmotnosti 

2.  Výpočet povrchů a objemů těles 

Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin 

Základní tělesa: 

Krychle, kvádr 

Pravidelný hranol 

Válec 

Pravidelný jehlan 

Rotační kužel 

Koule 

Opakování 

15 

- vyhledává a zpracovává data, 
porovnává data 

- pracuje s údaji vyjádřenými 
v diagramech,grafech 
a tabulkách 

- určí četnost znaku a aritmetický 
průměr 

3.  Práce s daty 

 

P
rů

b
ěž

n
ě 

- vypracuje v průběhu roku dvě 
hodinové písemné práce, po 
nichž bude následovat jejich 
rozbor 

Písemná práce  4 

 

 

Vypracoval:  Mgr. Gita Křížková 
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5.6. Chemie 

Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 
 
Ročník: 1., 2. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Přírodní vědy (chemie) přispívají k hlubšímu pochopení 
přírodovědných jevů, pojmů, zákonů, formování žádoucích vztahů 
k životnímu prostředí. Mají umožnit žákům proniknout do dějů, 
které probíhají v živé i neživé přírodě. Vlastním cílem je využívat 
přírodovědeckých poznatků v profesním i odborném životě, umět 
porovnat, popsat a vysvětlit základní přírodní jevy, znát souvislosti 
a postavení člověka v přírodě, být schopen přispět k dodržování 
zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné praxi. 

Charakteristika 
učiva: 

Výuka probíhá v 1. i 2. ročníku dvě vyučovací hodiny týdně, celkem 
66 hodin ve školním roce. Učivo se v 1. ročníku zaměřuje na 
tematické celky, které souvisí s chemickým složením látek, které 
vysvětlují mechanismus chemických vazeb, chemických reakcí 
a seznámí žáky s nejvýznamnějšími chemickými látkami a jejich 
významem pro člověka.  

Dále se zaměřuje na organickou chemii. Ve 2. ročníku se zaměřuje 
na tematické celky, které souvisí s nejdůležitějšími chemickými 
látkami v potravinách, charakterizuje jejich význam pro živé 
organizmy a působení v potravinách.  

Do výuky jsou zařazeny celky, které pomůžou žákům pochopit 
složení potravin a jejich význam v technologii a objasní 
mechanismus technologických změn při vaření, pečení 
i skladování. 

Metody a formy 
výuky: 

Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují 
propojení a návaznost učiva chemie s odbornými předměty, 
zejména s technologií, surovinami a odborným výcvikem.  

Obsah předmětu dává předpoklad, aby žáci uměli využívat 
poznatky chemie a biochemie v praktickém životě, logicky 
uvažovali, analyzovali a řešili jednoduché chemické problémy 
i v návaznosti na technologii. Výuka je vedena formou výkladu, 
nebo řízeného rozhovoru s návazností na znalost žáků. 
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Hodnocení žáků: Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického hodnocení 
a slovního hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního 
řádu SOŠ a SOU Vlašim.  

Hodnocení žáků je prováděno kombinací slovního hodnocení 
a známkování. Známkou je žák hodnocen za samostatnou práci, 
další hodnocení je prováděno na základě písemného i slovního 
opakování jednotlivých učebních celků a jednotlivých témat.  

Písemné opakování je prováděno formou testu, doplňování do 
textu, popisováním nákresů, zadávání úkolů v oblasti aplikace 
přírodovědeckého učiva v oboru. Je sledována průběžně aktivita 
žáka při vyučování. 

Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence– žáci formulují své myšlenky 
srozumitelně, jsou schopni komunikovat pomocí Internetu, 
zpracovávat věcně správně a srozumitelně souvislé texty a jiné 
písemnosti. 

Sociální kompetence- žáci se učí pracovat samostatně i v týmu, 
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly. Žák dokáže veřejně 
prezentovat výsledky své práce. Žák formuluje své názory 
a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých.  

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologiía efektivně pracovat s informacemi - dokážou využívat 
prostředky ICT, získávat informace, využívat je a pracovat s nimi 
v ostatních předmětech a v praktickém životě. 

 

Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti– žáci si uvědomují výhody 
i rizika nových technologií a jejich vliv na život. 

Člověk a životní prostředí– žáci chápou zásadní význam životního 
prostředí pročlověka, jsou seznámeni s negativními dopady 
působení člověka na životníprostředí (likvidace odpadů). 

Informační a komunikační technologie– žáci jsou připraveni pro 
řešenípraktických úkolů vyskytujících se v praxi, ale i v činnostech, 
které dnešní člověkvyužívá v běžném osobním životě. Žáci by měli 
získat pozitivní vztah k výpočetnítechnice a naučit se pružně 
reagovat na novinky ve světě chemických technologií. 
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Ročník: 1. Počet hodin celkem: 66 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- dokáže porovnat fyzikální 
a chemické 

- vlastnosti látek, metody 
oddělování směsí, využití v praxi 

- popíše stavbu atomu, strukturu 
jádra a obalu, podstatu 
radioaktivity 

- zná názvy a symboly vybraných 
prvků 

- popíše vznik chemické vazby 

- vysvětlí podstatu chemické 
reakce, zapíše jednoduchou 
reakci chemickou rovnicí, 
provádí jednoduché 
chemické výpočty 

- vyjádří složení roztoku, připraví 
roztok požadovaného složení 

1.  Obecná chemie 

Klasifikace látek, chemicky čistá látka, 
směsi, dělení směsí. 

Základní částice látek: atomy, molekuly, 
ionty, prvky, sloučeniny. Jádro a obal 
atomu, protonové nukleonové číslo, 
izotopy, orbitaly, valenční orbitaly 

Periodický zákon D. I. Mendělejeva, 
periodická tabulka a její členění. 
Elektronegativita, podmínky vzniku vazby, 
polarita chemické vazby.  

Chemické reakce a jejich zápisy, relativní 
atomová a molekulová hmotnost, látkové 
množství, výpočty z rovnic, hmotnostní 
zlomek, rozpustnost, dělení roztoků, 
výpočet koncentrace 

 

20 

 

- tvoří chemické vzorce a názvy 
vybraných anorganických 
sloučenin, vysvětlí jejich 
vlastnosti 

- charakterizuje vybrané prvky 
a sloučeniny, 

- zhodnotí jejich využití 
v odborném výcviku praxi 
a běžném životě,  

- posoudí vliv na životní prostředí 

2.  Anorganická chemie 

Oxidační číslo, názvosloví oxidů, hydroxidů, 
kyselin a jejich solí. 
 
Obecné vlastnosti anorganických látek 
 
Rizika úniku nebezpečných látek 

 

14 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- zná vlastnosti uhlíku 

- charakterizuje jednotlivé 
skupiny uhlovodíků a jejich 
vybrané deriváty a tvoří jejich 
chemické vzorce a názvy 

- uvede významné zástupce 
organických sloučenin 
a zhodnotí jejich využití  

- vysvětlí význam organických 
sloučenin v technologii   
a objasní jejich vliv na úpravu 
a kvalitu potravin 

- popíše vliv organických 
sloučenin na zdraví člověka a na 
životní prostředí 

 

 

3.  Organická chemie 

Vlastnosti atomu uhlíku 

Základ názvosloví organických sloučenin – 
alkany, alkeny, alkiny, areny a jejich deriváty 

Nejdůležitější organické kyseliny 

Organické sloučeniny v běžném životě 
a odborné praxi 

 

32 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 66 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- dokáže definovat jednotlivé 
skupiny 

- napíše některé jednoduché 
vzorce aminokyselin a porozumí 
uspořádání peptidické vazby 

- vysvětlí biologický význam 
bílkovin a dokáže zdůvodnit 
jejich použití 

- vyjmenuje základní vlastnosti 
tuků a uvede rozdělení tuků do 
skupin 

- dokáže popsat změny tuků při 
zpracování a skladování 

- objasní význam sacharidů pro 
člověka, dokáže popsat 
nejdůležitější sacharidy a uvede 
jejich použití v praxi 

1.  Chemie v potravinách 1 

Aminokyseliny, charakteristika, význam, 
použití. 

Peptidická vazba – vznik, význam 

Bílkoviny – charakteristika, výskyt, 
biologický význam, vlastnosti, použití. 

Tuky – charakteristika, biologický význam, 
výskyt a použití a jejich změny 

Sacharidy – jednotlivé skupiny a zástupci 
sacharidů, charakteristika a použití, jejich 
biologický význam a změny při zpracování. 

22 

 

- dokáže vyjmenovat jednotlivé 
vitamíny 

- je schopen posoudit význam 
vitamínů pro člověka a uvést 
jejich použití 

- vyjmenuje některé minerální 
látky a ty dokáže zařadit do 
daných skupin 

- je schopen vysvětlit význam 
minerálních látek pro člověka 

- zdůvodní význam vody 
v potravinářství a dokáže 
zdůvodnit význam aktivity vody 
v potravinách pro výrobu 

2.  Chemie v potravinách 2 

Vitamíny – rozdělení vitamínů, jejich 
charakteristika a význam pro člověka, 
výskyt a použití 

Minerální látky – základní charakteristika 
a rozdělení, jejich význam pro člověka 
a změny při zpracování 

Voda v potravinářství – charakteristika 
pitné vody a minerální vody, její výskyt 
v potravinách a význam při zpracování 
potravin 

Aromatické látky – vonné a chuťové látky, 
jejich jednoduché rozdělení, význam pro 
výrobu a zpracování, použití 

22 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- objasní použití barviv při výrobě 
a dokáže charakterizovat 
některá nejběžněji používaná 
barviva 

- vysvětlí enzymové hnědnutí 
potravin a objasní jeho 
nevýhody 

- je schopen vlastními slovy 
vysvětlit škodlivost toxických 
látek v potravinách 

- vyjmenuje používané aditivní 
látky v praxi a vysvětlí jejich 
význam pro potraviny 

charakterizuje pojem 
kontaminující látka a je schopen 
vysvětlit jejich vliv na potraviny 
a zdraví člověka 

 

 

3.  Chemie v potravinách 3 

Barviva – charakteristika základních skupin 
barviv používaných v potravinářství, 
význam a použití.  

Enzymové hnědnutí – charakteristika 
a nevýhody 

Antinutriční a toxické látky – jejich vliv na 
potraviny a člověka 

Aditivní látky – jednotlivé druhy a skupiny, 
jejich charakteristika a použití v praxi – 
látky upravující údržnost, aróma, barvu, 
texturu a jiné 

Kontaminující látky – jejich charakteristika, 
vliv na potraviny a člověka, výskyt, 
kontaminace potravin 

22 

 

Vypracoval: Mgr. Milan Dvořák 
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Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 

Učební osnova předmětu 

EKOLOGIE 

Ročník: 1. Počet hodin celkem: 33 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Ekologie přispívá k hlubšímu pochopení vztahů v přírodě samé 
a také vztahů mezi přírodou a člověkem. Má umožnit žákům lépe 
proniknout do tajů v přírodě a tím ji pochopit a lépe se k ní chovat. 
Cílem je využít získaných poznatků v profesním i osobním životě, 
umět se ekologicky chovat a to nejen na pracovišti, ale 
i v domácím prostředí. Být schopen dodržovat určité zásady 
ekologického chování ve svém životě 

Charakteristika 
učiva: 

Výuka probíhá v období 1. ročníku, jednou vyučovací hodinou 
týdně. Učivo se zaměřuje na užití základních pojmů v ekologii, 
jejich vysvětlením a významem. Žáci se seznámí se vznikem života, 
základními podmínkami a vztahy v přírodě samé. Neméně 
důležitým tématem se stává vztah člověka k přírodě a jeho vliv na 
přírodu. Jsou zdůrazněny témata ochrany přírody a zákony, které 
ochranou přírody zabývají. 

Metody a formy 
výuky: 

Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují 
propojení učiva ekologie s praktickým životem. Výuka je vedena 
formou výkladu nebo řízeného rozhovoru s návazností na znalost 
žáků, ale i skupinovou formou, kdy žáci zpracovávají samostatně 
zadané úkoly a sami řeší problematiku těchto úkolů a pak se 
formou diskuze některé úkoly hodnotí. Součástí výuky je také 
zpracování seminárních prací s následnou prezentací, exkurze do 
Podblanického ekocentra Vlašim. 

 

 

 

Hodnocení žáků: Písemné zkoušení v závěru každého tematického celku, ústní 
zkoušení, individuální a kolektivní hodnocení samostatné práce 
zadané ve vyučovací hodině, presentace pololetní písemně 
zpracované seminární práce (vypracované s použitím odborné  
literatury,  časopisů   a Internetu)  a  její vyhodnocení. 

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý školní rok, a to slovně 
i numericky. Kritériahodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SOŠ 
a SOU Vlašim. 
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Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence 

Komunikativní kompetence žáci v předmětu ekologie řeší 
problematiku přírodních zákonů a vztahů v přírodě a vysvětlují, jak 
člověk přírodu dokáže ohrožovat a proč ji má chránit.  

Svá řešení prezentují, vysvětlí je a obhajují před spolužáky, reagují 
na jejich dotazy.  

To vede k rozvíjení schopnosti formulovat myšlenky srozumitelně 
a vyjadřovat se přiměřeně komunikační situaci v ústním projevu. 

Sociální kompetence: žáci jsou schopni v hodinách při řešení 
odborného problému pracovat v týmu a podílet se na realizaci 
společných pracovních činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené 
úkoly, uznávat autoritu nadřízených, přispívat k vytváření 
vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, 
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. 

 

 Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí:tvoří v předmětu chemie zejména tyto 
oblasti „Ekologie člověka“ v tematickém celku „Přírodní látky ve 
výživě“ s problematikou koncentrace škodlivin v potravním řetězci 
a dále význam zdravé životosprávy.  

Další oblastí je „Životní prostředí“ se zaměřením na půdní 
a klimatické podmínky a jejich vliv na kvalitu potravin, ochrana 
přírody, prostředí a krajiny, likvidace odpadních látek a účinky 
a likvidace toxických látek, ropných produktů, produktů jaderných 
reakcí a likvidace plastů.  

Tyto oblasti jsou realizovány formou prezentace žáků 
v PowerPointu a diskusí. 

Informační a komunikační technologie:v předmětu ekologie jde 
zejména o využití softwaru pro tvorbu presentací a využití 
Internetu k dalšímu vzdělávání a získání informací pro tvorbu 
seminární práce a referátů hledáním podkladů na internetu. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

Ročník: 1. Počet hodin celkem: 33 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- dokáže definovat jednotlivé 
ekologické pojmy 

- objasní základní životní projevy 
rostlin a živočichů 

- vysvětlí a charakterizuje 
abiotické a biotické faktory 

- dokáže přiřadit, doplnit 
a reprodukovat potravinové 
řetězce 

- rozliší a specifikuje krajinu 
a dokáže ji charakterizovat 

1.  Základy ekologie 

- základní ekologické pojmy, původ 
života, první životní projevy, buňka, 

- základní znaky rostlin a živočichů 
a jejich projevy života, 

- podmínky života v přírodě, 

-  abiotické a biotické faktory, 

-  společenstva, ekosystémy,  

- potravinové řetězce, 

- krajina 

- druhy krajin kolem nás a význam. 

 

 

 

14 

 

- vysvětlí vliv růstu lidské 
populace na přírodu 

- objasní vliv člověka na přírodu 
a diskutuje o následcích, 
případně o nápravách 

- charakterizuje vliv prostředí na 
zdraví člověka a popíše 
zdravotní rizika 

2.  Nauka o životním prostředí 

- vývoj člověka, růst lidské populace, 

- vliv člověka na ovzduší, vodu 
a půdu 

- možnosti ochrany přírody a 
napravení škody způsobené 
člověkem, 

- zdraví lidí a životní prostředí 

- vlivy prostředí na zdraví,  

- škodliviny a jejich množství, které 
ovlivňují zdraví a zdravotní rizika. 

 

10 

-  

- dokáže charakterizovat území 
České republiky 

3. Životní prostředí České republiky 

- charakteristika území, klima,  

obyvatelstvo, 

9 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- vysvětlí a objasní znečišťování 
přírody člověkem 

- diskutuje o problémech člověk 
a příroda v ČR 

- uvede klady a zápory vztahů 
člověka k přírodě 

- dokáže se orientovat 
v základních zákonech 
o ochraně přírody v ČR 

- objasní definice institucí pro 
ochranu přírody 

- napíše referát o CHKO v ČR 
a jeho význam pro společnost 

- zná běžné druhy chráněných 
rostlin a živočichů 

 

- doprava a znečistění složek 
prostředí, 

- ovzduší, voda, lesy, půda, odpady, 

- ochrana přírody a krajiny 

- přehled institucí a zákonů, CHKO 
Blaník,  

- chránění živočichové a rostliny. 

 

 

Vypracoval: Mgr. Gita Křížková 
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5.7. Tělesná výchova 

Obor vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 
 
Ročník: 1., 2., 3. Počet hodin celkem: 96 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem výuky je získat kladný vztah ke zdravému způsobu života 
a pocit radosti z provádění tělesné činnosti. Vést žáky k dosažení 
sportovní a pohybové gramotnosti. Vychovávat a směrovat žáky 
k celoživotnímu provádění pohybových aktivit a rozvoji pozitivních 
vlastností osobnosti. Naučit žáky porozumět zvyšování 
a kultivování své fyzické zdatnosti a pohybového projevu. 
Uvědomit si vliv různých pracovních podmínek na svůj organizmus 
a důležitost kompenzačních aktivit. Vést žáky k čestnému jednání 
i v civilním životě.  Zdůraznit nejenom fyzický, ale i psychický, 
estetický a sociální význam pohybových činností. Prohlubovat 
hygienické a zdravotní zásady, návyky v situacích ohrožení, 
zvládnout základy první pomoci. Žáci se učí správně reagovat 
v modelových situacích. 

Tělesná výchova by měla pomocí přiměřených prostředků žáky 
kultivovat v pohybových projevech a zlepšovat jejich tělesný 
vzhled. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání 
pro zdraví. Obsahem výuky tělesné výchovy je teoretická 
a praktická průprava, nácvik vybraných atletických disciplín, 
sportovních a míčových her, sportovní gymnastiky, úpolů, lyžování 
a bruslení. 

Nedílnou součástí jsou pohybové a drobné hry spolu s kondičními, 
protahovacími, vyrovnávacími, relaxačními, pořadovými cvičeními. 
Důraz kladen na dodržování zásad hygieny, bezpečnosti, péče 
a ochrany zdraví. Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími 
předměty, odborným výcvikem. 

Metody a formy 
výuky: 

Základem výuky je vzájemná spolupráce učitele a žáka, používání 
demonstračních a výkladových metod, názorná ukázka, využití 
vlastních zkušeností, skupinové vyučování (práce v družstvech). 
Nácvik probíhá od jednoduššího ke složitějšímu, důraz kladen na 
bezpečnost, dodržování hygienických norem. Výuka probíhá 
formou individuálního a skupinového učení. 
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Metody a formy 
výuky: 

Součástí výuky jsou školní i mimoškolní soutěže, herně turistické 
pochody, přednášky, besedy, sportovní kroužky, školní kola 
v různých soutěžích, které jsou průpravou pro středoškolské 
sportovní soutěže v regionu. 

Hodnocení žáků: Hodnocení žáků podle snahy, přístupu, aktivity, samostatnosti, 
zvyšování osobní úrovně. Pomocí bodovacích tabulek, 
výkonnostních limitů, kontrolní měření výkonnosti. 

Slovní hodnocení, numerické hodnocení. 

Kritéria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU 
Vlašim. 

Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence – Žáci jsou schopni se vyjadřovat 
a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování při 
pohybových aktivitách. 

 

Personální kompetence – žáci jsou připraveni reálně posuzovat 
své fyzické a dušení možnosti, odhadovat výsledky svého jednání 
a chování v různých situacích a pečovat o svůj tělesný rozvoj, 
odhadovat výsledky svého jednání v různých situacích. 

 

Sociální kompetence – žáci jsou schopni práce v týmu, odpovědně 
plnit svěřené úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských 
vztahů. 

 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií  
–žáci dokážouvyužívat technologií pro získání informací 
k předmětu a jejich zpracování. 

 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti –výuka rozšiřuje celkový 
rozhled žáka, napomáhá rozvoji osobnosti. 

- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů 

- odpovědnost, tolerance, morálka, etika 
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Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Člověk a svět práce–žáci jsou vedení k tomu, aby byli schopni 
uvědoměle dodržovat pracovní povinnosti, dokázali respektovat 
nadřízeného. 

 

Informační a komunikační technologie – žáci umí vyhledávat 
informace ze světa sportu, zajímají se o ně a učí se je správně 
vyhodnocovat. 

 

Člověk a životní prostředí – výuka směřuje žáky k odpovědnému 
vztahu k prostředí, ve kterém žijí. 

- vytváření vztahu k živé a neživé přírodě 

- ekologie člověka 

- ochrana přírody a prostředí 

- učit se poznávat svět a lépe mu rozumět 

 

Péče o zdraví –žáci jsou vedeni rozeznat činitele ovlivňující zdraví 
a životní styl, pracovní podmínky, rizikové chování, znají faktory 
poškozující zdraví, zvládají zodpovědnost za zdraví. 

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti 

- mimořádné události, živelné pohromy a krizové 
situace, ochrana obyvatelstva, základy první pomoci 
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Ročník: 1. Počet hodin:33 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- volí správnou výstroj dle 
klimatických podmínek 

- se chová tak, aby neohrozil 
zdraví své, ani svých spolužáků 

- dodržuje základní hygienické 
a bezpečnostní normy 

- poskytne první pomoc sobě 
a jiným 

1. Hygiena a bezpečnost 

Bezpečnost a hygiena 

Teoretické poznatky 

Význam pohybu pro zdraví 

Odborné názvosloví 

Pravidla soutěží, her a závodů 

 

 

 

 

1 

 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, 
rychlost, vytrvalost, pohyblivost 

- umí uplatňovat zásady 
sportovního tréninku, chová se 
v přírodě ekologicky 

- uplatňuje základní techniku 
vybraných atletických disciplín 

- ovládá pravidla atletických 
disciplín 

- porozumí škodlivosti dopingu 
- zlepšuje své absolutní i relativní 

výkony 

2. Atletika 

Speciálníběžecká cvičení 

- rychlostní a vytrvalostní běhy (100 m, 
800m, 1500 m), technika nízkého 
startu, atletická abeceda,  

- hod granátem, vrh koulí (3 a 5kg),  

- skok do dálky a do výšky 

- metodika, odrazy a odpichy 

 Pohybové testy, měření výkonů 

8 

 
- používá týmové herní činnosti 
- zlepší se v základních herních 

činnostech jednotlivce 
- dává své schopnosti ve prospěch 

kolektivu 
- rozliší jednání fair-play 
- řídí se pravidly vybraných her 
- zná základní taktické požadavky 

her 
- chápe signalizaci rozhodčího 

a řídí se jí 
- nebojí se konfrontace 
- zlepší svůj herní projev ze 

základní školy 
- sleduje výkony jednotlivců 

a týmů 

3. Sportovní hry 

Kopaná 
přihrávka, zpracování, střelba 
 

Softbal 
házení, chytání, odpal, pohyb, obrana, hra 
 

Košíková 
dribling, střelba, přihrávky, dvojtakt, hra 

 

Volejbal 
odbíjení vrchní, spodní, podání vrchní, 
útočný úder, útok na síti, bloky, příjem 
míče, hra 

 

Ostatní 
sálová kopaná, florbal, nohejbal, vybíjená, 
drobné pohybové hry - závodivé, 
motivační, štafetové 

13 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- ovládá jízdu vpřed, vzad, 
překládání, zastavení 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti  

- uvědomuje si význam 
pravidelného pohybu v přírodě 
na zvyšování svých pohybových 
dovedností 

4. Bruslení 

Hry na ledě 

 

2 

 

- je schopen sladit jednotlivé dílčí 
pohyby do celku 

- je schopen uvolňovacích 
a relaxačních cvičení 

- zná zásady dopomoci 
a záchrany, umí ji poskytnout 

- sestaví jednoduché pohybové 
vazby 

- zlepšuje prostorovou orientaci 

- zlepšuje rytmické a hudební 
vnímání 

5. Gymnastika, cvičení s hudbou 

Cvičení na nářadí 

Šplh na laně a na tyči 

Prostná 

Aerobik, kalanetika 

Švihadla 

6 

-  

- uvědomí si důležitost rozcvičení 
a protažení před i po tělesném 
výkonu 

- vnímá pozitivně nutnost 
posilování a protahování 
zanedbaných svalových skupin 

- uvědomuje si důležitost relaxace 

- nezneužívá svých silových 
dispozic 

- respektuje soupeře 

- rozliší jednání fair-play od 
nesportovního jednání 

- pozná ukazatele své tělesné 
zdatnosti 

6.Tělesná cvičení, úpoly, posilovací cvičení 

 

Silový víceboj 

Tlaky s činkou, trojskok, sed-leh, shyby 

Trojskok z místa, lehy sedy, hod plným 
míčem 

Kondiční cvičení 

Posilování 

Pády, přetahy, přetlaky, nošení, zvedání 

3 
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Ročník: 2. Počet hodin:33 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- se chová tak, aby neohrozil 
zdraví své, ani svých spolužáků 

- dodržuje základní hygienické 
a bezpečnostní normy 

 

1. Hygiena a bezpečnost 

Bezpečnost a hygiena 

Význam pohybu pro zdraví 

Odborné názvosloví 

 

 

 

1 

 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, 
rychlost, vytrvalost, pohyblivost 

- umí uplatňovat zásady 
sportovního tréninku 

- uplatňuje základní techniku 
vybraných atletických disciplín 

- ovládá pravidla atletických 
disciplín 

- porozumí škodlivosti dopingu 

- chová se v přírodě ekologicky 

2. Atletika 

Speciálníběžecká cvičení 

- běhy 100 m, 200m, 400m, 1500 (D), 
3000 (CH), fartlek, 

- technika nízkého startu, atletická 
abeceda,  

- hod granátem, vrh koulí (3 a 5kg),  

- skok do dálky a do výšky 

 

8 

 

- zlepší se v základních herních 
činnostech jednotlivce oproti 
1. ročníku 

- dává své schopnosti ve prospěch 
kolektivu 

- rozliší jednání fair-play 

- řídí se pravidly vybraných her 

- zná základní taktické požadavky 
her 

- chápe signalizaci rozhodčího 
a řídí se jí 

- zlepší svůj herní projev oproti 
1. ročníku 

 

3. Sportovní hry 

Kopaná 
přihrávka, zpracování, střelba 
 

Softbal 
házení, chytání, odpal, pohyb, obrana, hra 
 

Košíková 
dribling, střelba, přihrávky, dvojtakt, hra 

 

Volejbal 
odbíjení vrchní, spodní, podání vrchní, 
útočný úder, útok na síti, bloky, příjem 
míče, hra 

 

Ostatní 
sálová kopaná, florbal, nohejbal, vybíjená, 
drobné pohybové hry - závodivé, 
motivační, štafetové 

13 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- pozná chybně a správně 
prováděnou činnost 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti 

- dokáže si porovnat svou 
výkonnost oproti předešlému 
ročníku 

- uvědomuje si prospěšnost 
pohybu v přírodě 

 

4. Bruslení 

Hry na ledě 

 

2 

 

- je schopen sladit jednotlivé dílčí 
pohyby do celku, koordinuje své 
pohyby na vyšší úrovni 

- je schopen uvolňovacích 
a relaxačních cvičení 

- zná zásady dopomoci 
a záchrany, umí ji poskytnout 

- sestaví jednoduché pohybové 
vazby 

 

5. Gymnastika, cvičení s hudbou 

Cvičení na nářadí, prostná, hrazda, 
přeskok, kladina 

Šplh na laně a na tyči 

Aerobik, kalanetika, strečink 

 

6 

-  

- uvědomí si důležitost rozcvičení 
a protažení před i po tělesném 
výkonu 

- vnímá pozitivně nutnost 
posilování a protahování 
zanedbaných svalových skupin 

- rozliší jednání fair-play od 
nesportovního jednání 

- pozná ukazatele své tělesné 
zdatnosti 

6.Tělesná cvičení, úpoly, posilovací cvičení 

 

Silový víceboj 

Tlaky s činkou, trojskok, sed-leh, shyby 

Trojskok z místa, lehy sedy, hod plným 
míčem 

Kondiční cvičení 

Posilování 

 

3 
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Ročník: 3. Počet hodin:30 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- dodržuje základní hygienické 
a bezpečnostní normy 

- se chová tak, aby neohrozil 
zdraví své, ani svých spolužáků 

- zvládá poskytnutí první pomoci 

1. Hygiena a bezpečnost 

Bezpečnost a hygiena 

Význam pohybu pro zdraví 

Odborné názvosloví 

 

 

 

 

1 

 

- umí uplatňovat zásady 
sportovního tréninku,  

- chová se v přírodě ekologicky 

- uplatňuje základní techniku 
vybraných atletických disciplín 

- porozumí škodlivosti dopingu 

- zlepšuje své absolutní i relativní 
výkony oproti 1. a 2. ročníku 

2. Atletika 

Speciálníběžecká cvičení 

- běhy (100 m, 800 m, 1500 m, 
3000 m),  

- technika nízkého startu, atletická 
abeceda,  

- hod granátem, vrh koulí (4 a 6kg),  

- skok do dálky a do výšky 

 

8 

 
- používá týmové herní činnosti 
- zlepší se v základních herních 

činnostech jednotlivce 
- dává své schopnosti ve prospěch 

kolektivu 
- rozliší jednání fair-play 
- řídí se pravidly vybraných her 
- zná základní taktické požadavky 

her 
- chápe signalizaci rozhodčího 

a řídí se jí 
- nebojí se konfrontace 
- zlepší svůj herní projev ze 

základní školy 
- sleduje výkony jednotlivců 

a týmů 

3. Sportovní hry 

Kopaná 
přihrávka, zpracování, střelba 
 

Softbal 
házení, chytání, odpal, pohyb, obrana, hra 
 

Košíková 
dribling, střelba, přihrávky, dvojtakt, hra 

 

Volejbal 
odbíjení vrchní, spodní, podání vrchní, 
útočný úder, útok na síti, bloky, příjem 
míče, hra 

 

Ostatní 
sálová kopaná, florbal, nohejbal, vybíjená, 
drobné pohybové hry - závodivé, 
motivační, štafetové 

13 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- ovládá jízdu vpřed, vzad, 
překládání, zastavení 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti  

- dokáže si porovnat svou 
výkonnost oproti předešlým 
ročníkům 

4. Bruslení 

Hry na ledě 

 

2 

 

- je schopen sladit jednotlivé dílčí 
pohyby do celku 

- je schopen uvolňovacích 
a relaxačních cvičení 

- umí poskytnout první pomoc 

- sestaví jednoduché pohybové 
vazby 

- zlepšuje prostorovou orientaci 

- zlepšuje rytmické a hudební 
vnímání 

5. Gymnastika, cvičení s hudbou 

Cvičení na nářadí, hrazda, akrobacie, prvky 
moderní gymnastiky 

Šplh na laně a na tyči s přírazem a bez 
přírazu 

 

6 

-  

- uvědomí si důležitost rozcvičení 
a protažení před i po tělesném 
výkonu 

- vnímá pozitivně nutnost 
posilování a protahování  

- uvědomuje si důležitost relaxace 

- nezneužívá svých silových 
dispozic 

- dokáže si porovnat svou 
výkonnost oproti minulým 
ročníkům 

6.Tělesná cvičení, úpoly, posilovací cvičení 

 

Silový víceboj 

Tlaky s činkou, trojskok, sed-leh, shyby 

Trojskok z místa, lehy sedy, hod plným 
míčem 

Kondiční cvičení, posilovací cvičení, 
relaxační cvičení, kompenzační a zdravotní 
cvičení 

Testování tělesné zdatnosti 

3 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Jarmila Vaníčková 
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5.8. Informatika 

Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 

Ročník: 1. Počet hodin celkem: 33 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Naučit žáky porozumět základním pojmům z oblasti výpočetní 
techniky, seznámit je s vývojovými trendy. Naučit žáky samostatně 
obsluhovat počítač a jeho periferie, používat na uživatelské úrovni 
operační systém Windows, pracovat se základním kancelářským 
softwarem a dalším běžným aplikačním programovým vybavením. 
Zvládnout efektivní práci s informacemi (vyhledávat a zpracovávat 
informace), komunikovat elektronickou poštou. Naučit žáky 
operativně uplatňovat získané vědomosti v praktickém životě 
(hledání zaměstnání, účtování apod.). Naučit žáky pracovat 
s odbornou literaturou a nápovědou, používat správnou 
terminologii. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP – Vzdělávání 
v informačních akomunikačních technologiích. 

Obsah učiva je zaměřen na systematické seznámení 
s hardwarovou konfigurací,využití softwarového vybavení 
počítače. Přináší informace o počítačových virech aantivirové 
ochraně, o možnosti jejich šíření. Seznamuje s autorskými právy 
a jejichporušováním.  

Seznamuje i s různými operačními systémy, zejména 
s pracís operačním systémem Windows. Je zaměřen na vytváření 
dokumentů v programuMicrosoft Word a využití Internetu, 
vyhledávání informací a práce s nimi,komunikaci pomocí 
Internetu. 

Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími odbornými 
předměty a výukoucizích jazyků. 

Metody a formy 
výuky: 

Metody výuky – výklad, řízený rozhovor, práce s odborným 
textem, vyhledáváníodborných informací. 

Velký důraz je kladen na samostatnou práci s výpočetní technikou. 
Při výuce jevyužíván dataprojektor a různé názorné pomůcky. 
Učivo tematických celků je probíráno od jednoduššího 
k náročnějšímu – formouspirály. Tímto neustálým opakováním 
úkonů a používáním dovedností se omezízapomínání a naopak se 
budou postupně rozvíjet a „nabalovat“ další znalosti adovednosti. 
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Hodnocení žáků: Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického hodnocení 
a slovního hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního 
řádu SOŠ a SOU Vlašim. Slovně je žák hodnocen v průběhu každé 
vyučovací hodiny za samostatné nebo skupinové zpracování úkolů 
na počítači. Známkou je žák ohodnocen za samostatné vytvoření 
práce většího rozsahu na dané téma (např. pozvánka, vizitka, 
jídelní lístek apod.). Hodnotí se i přístup k plnění zadaných úkolů. 
Žáci se učí kriticky hodnotit výsledky své práce. Práce se veřejně 
prezentují na veřejnosti (nástěnky, Den otevřených dveří školy). 

Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence – žáci formulují své myšlenky 
srozumitelně, jsou schopni komunikovat pomocí Internetu, 
zpracovávat věcně správně a srozumitelně souvislé texty a jiné 
písemnosti. 

Sociální kompetence - žáci se učí pracovat samostatně i v týmu, 
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly. Žák dokáže veřejně 
prezentovat výsledky své práce. Žák formuluje své názory 
a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých.  

Kompetence využívat prostředky informačních a 
komunikačníchtechnologií a efektivně pracovat s informacemi - 
dokážou využívat prostředky informační a komunikační techniky, 
získávat informace, využívat je a pracovat s nimi v ostatních 
předmětech a v praktickém životě. 

 

Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti – žáci si uvědomují výhody 
i rizika (autorská práva, viry) práce s počítačem. 

Člověk a životní prostředí – žáci chápou zásadní význam životního 
prostředí pro člověka, jsou seznámeni s negativními dopady 
působení člověka na životní prostředí (likvidace odpadů). 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou připraveni pro 
řešení praktických úkolů vyskytujících se v praxi, ale i v činnostech, 
které dnešní člověk využívá v běžném osobním životě. Žáci by měli 
získat pozitivní vztah k výpočetní technice a naučit se pružně 
reagovat na novinky ve světě informačních technologií. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- charakterizuje jednotlivé 
komponentypočítače a jejich 
specifické funkce 

- vysvětlí principy digitálního 
záznamuinformací, jednotky 

- získané informace uplatňuje 
např. při koupiosobního 
počítače a jeho periferií 

- samostatně zapne, vypne 
počítač a jehoperiferie, detekuje 
chyby, vyměňuje 
spotřební materiál 

- dokáže propojit a využít 
propojení počítače 
s dalšími zařízeními (digitální 
fotoaparátapod.) 

1.  Osobní počítač 

Historie počítačů – první počítač, 
vývojpočítačů 

Bity a bajty, digitální zařízení 

Části a díly počítače (hardware) 

- části počítačové sestavy – skříň 
 počítače,zapnutí a vypnutí 
 počítače, monitor, klávesnice, myš 

- díly počítače – jejich funkce 
 a současnéparametry (procesor, 
 paměť, sběrnice,základní deska 
 počítače, pevný disk,disketová 
 mechanika, CD-ROM a DVD-ROM, 
 zvuková karta, rozhraní, grafická
 karta a monitor, skříně počítače 
 a napájecízdroj, síťová karta, 
 faxmodem, zapojeníkabelů do 
 počítače) 

Tiskárny – nastavení kvality tisku, ovladač, 
typy tiskáren 

Skenery– princip funkce, druhy skenerů  

Digitální fotografie 

 

 

 

3 

 

- vysvětlí pojem program 

- dokáže nainstalovat, 
aktualizovat program 

2.  Software a jeho nastavení 

- softwarové firmy 

- program, jeho označení a verze 
 programu 

- aktualizace programu 

- OEM software 

- instalace programu 

- lokalizace programu 

1 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- vysvětlí, jak se viry šíří, jak se 
viry prakticky projevují 

- dokáže zjistit přítomnost viru 
v počítači aodstranit jej 

- interpretuje možnosti a výhody, 
ale i rizikapráce s počítačem 

3.  Počítačové viry a antivirová ochrana 

- typy virů 

- šíření virů 

-  antivirové programy 

1 

 

- interpretuje možnosti a výhody, 
ale i a omezení (zejména 
technických a technologických) 
spojených s používáním 
výpočetní techniky 

4.  Autorská práva 

- porušování autorských práv 

- zabezpečení dat před zneužitím 

1 

 

- vyjmenuje operační systémy 

- přizpůsobí si prostředí 
operačního systému 

- dodržuje bezpečnostní pravidla 
při používánípočítače 
(aktualizace operačního 
systému,ochrana proti virům) 

- vysvětlí strukturu dat a možnosti 
jejichuložení 

- orientuje se v systému adresářů 

- vyhledává, kopíruje, 
přejmenovává,přesouvá, maže, 
rozlišuje základní typysouborů 

5.  Operační systémy 

- obecně o operačních systémech 

- srovnání operačních systémů 

- soubor, adresář, stromová struktura 

 

Windows 2000, XP, Vista 

- pracovní plocha 

- okno, operace s okny 

- spuštění programu 

- průzkumník 

- schránka – základní operace 

- konfigurace Windows – pracovní 
 plochy,hlavního panelu, ovládací 
 panely 

- tiskárny a konfigurace tisku 

4 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- interpretuje a dodržuje pravidla 
pro úpravudokumentů, 
typografická a estetická pravidla 

- formátuje písmo, odstavce, 
stránky 

- kopíruje, přesouvá text 

- vytváří obsahy, rejstříky, 
seznamy 

- využívá a vytváří styly 

- používá a vytváří šablony 

- vkládá další objekty do textu 
a edituje je 

- vytváří a upravuje tabulky 

- používá další vestavěné nástroje 
(kontrolapravopisu, automatické 
opravy) 

- vkládá nestandardní znaky 

- zadává tisk dokumentu 
s požadovanýmivlastnostmi 

6.   Microsoft WORD – textový procesor 

- popis prostředí 

- práce se souborem 

- formát písma a odstavce 

- schránka 

- čáry a ohraničení 

- tabulky 

- automatické číslování a odrážky 

- hledání a nahrazování textu 
 v dokumentu 

- automatické opravy 

- kontrola pravopisu 

- vložení symbolu do dokumentu 

- záhlaví a zápatí, číslování stránek 

- styly 

- vkládání a úprava grafických objektů 

- tvorba obsahu a rejstříku 

- tisk 

15 

 

- vysvětlí specifika práce v síti, 
včetně rizik 

- využívá  možností  sítě  a pracuje 
s jejímiprostředky 

7.   Počítačové sítě 

- co je to počítačová síť 

- topologie sítí 

- koncepce sítí 

1 

 

- dokáže popsat strukturu 
Internetu a vysvětlit 
související pojmy 

- pracuje s internetovým 
prohlížečem 

- volí vhodné informační zdroje 
k vyhledávání požadovaných 
informací 

8.   Celosvětová počítačová síť Internet 

- historie 

- připojení k Internetu 

- internetový prohlížeč 

- vyhledávání v Internetu 

5 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- vyhledává, hodnotí, třídí 
a zpracováváinformace 

- třídí, analyzuje, vyhodnocuje 
a dálezpracovává informace 

- zaznamenává a uchovává 
textové, grafické inumerické 
informace 
způsobemumožňujícím jejich 
rychlé vyhledávání avyužití 

- kriticky posuzuje kvalitu 
informačníchzdrojů 

- interpretuje správně získané 
informace avýsledky jejich 
zpracování 

- rozumí běžným i odborným 
grafickyztvárněným informacím 
(schémata, grafyapod.) 

- při práci respektuje platné etické 
a právnínormy (ochrana 
autorských práv) 

 

 

-  ukládání dat z Internetu do počítače 

 

 

- samostatně komunikuje 
elektronickoupoštou 

- zasílá E-mail i s přílohou, či 
naopak přijímáa následně 
otevírá E-mail 

- využívá další funkce poštovního 
klienta 

- používá další běžné prostředky 
online aoffline komunikace 
a výměny dat 

9.   E-mail a počítačová pošta 

- poštovní aplikace Microsoft Outlook 

- další možnosti a služby Internetu 

2 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 33 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Naučit žáky samostatně pracovat s dalším základním kancelářským 
softwarem (Excel, PowerPoint) a dalším běžným aplikačním 
programovým vybavením. Žák je veden tak, aby po osvojení 
dalších nových poznatků (i s využitím učiva prvního ročníku) byl 
schopen v daném programu vytvořit projekt na zvolené téma, 
specifické dle oboru, pro nějž si dovede vyhledat a zpracovat 
informace z daného oboru. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP – Vzdělávání 
v informačních akomunikačních technologiích. 

Vytváření tabulek, grafů v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. 
Seznámení sezáklady počítačové grafiky. Práce s programem 
ZonerPhoto Studio. Informaceo principech a postupu při vytváření 
úspěšné prezentace. Vyhledávání podkladů protvorbu prezentace. 
Tvorba prezentace v programu Microsoft PowerPoint. Poznatky z 
předmětu jsou propojovány s dalšími odbornými předměty a 
výukou cizíchjazyků. 

Metody a formy 
výuky: 

Metody výuky – výklad, řízený rozhovor, práce s odborným 
textem, vyhledáváníodborných informací. 

Velký důraz je kladen na samostatnou práci s výpočetní technikou. 
Při výuce jevyužíván dataprojektor a různé názorné pomůcky.  

Učivo tematických celků je probíráno od jednoduššího 
k náročnějšímu – formouspirály. Tímto neustálým opakováním 
úkonů a používáním dovedností se omezízapomínání a naopak se 
budou postupně rozvíjet a „nabalovat“ další znalosti adovednosti. 

Hodnocení žáků: Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického hodnocení 
a slovního hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního 
řádu SOŠ a SOU Vlašim.  

Slovně je žák hodnocen v průběhu každé vyučovací hodiny  
za samostatné nebo skupinové zpracování úkolů na počítači.  

Známkou je žák ohodnocen za samostatné vytvoření práce většího 
rozsahu na dané téma (např. pozvánka, vizitka, jídelní lístek 
apod.). Hodnotí se i přístup k plnění zadaných úkolů. Žáci se učí 
kriticky hodnotit výsledky své práce. Práce se veřejně prezentují  
na veřejnosti (nástěnky, Den otevřených dveří školy). 
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Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence – žáci formulují své myšlenky 
srozumitelně, jsou schopni komunikovat pomocí internetu, 
zpracovávat věcně správně a srozumitelně souvislé texty a jiné 
písemnosti. 

Sociální kompetence - žáci se učí pracovat samostatně i v týmu, 
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly. Žák dokáže veřejně 
prezentovat výsledky své práce. Žák formuluje své názory 
a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých.  

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a efektivně pracovat s informacemi - dokážou využívat 
prostředky informační a komunikační techniky, získávat 
informace, využívat je a pracovat s nimi v ostatních předmětech 
a v praktickém životě. 

 

Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti – žáci si uvědomují výhody 
i rizika (autorská práva, viry) práce s počítačem. 

Člověk a životní prostředí – žáci chápou zásadní význam životního 
prostředí pro člověka, jsou seznámeni s negativními dopady 
působení člověka na životní prostředí (likvidace odpadů). 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou připraveni pro 
řešení praktických úkolů vyskytujících se v praxi, ale i v činnostech, 
které dnešní člověk využívá v běžném osobním životě. Žáci by měli 
získat pozitivní vztah k výpočetní technice a naučit se pružně 
reagovat na novinky ve světě informačních technologií. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- dokáže objasnit principy a uvést 
oblasti použití tabulkových 
kalkulátorů 

- specifikuje strukturu tabulek 
(buňka, list,sešit) 

- ovládá adresaci buněk 

- správně používá relativní 
a absolutní adresu 

- správněpoužívá různé způsoby 
formátování (grafické 
formátování buněk, 
formátováníobsahu buněk, 
automatické a podmíněné 
formátování) 

- edituje, vyhledává, filtruje, třídí 
data 

- pro výpočty v buňkách používá 
vestavěnévzorce a funkce 
a programuje vlastní funkce 

- nastaví dokument pro tisk 

- vytváří a edituje grafy 

1.  Microsoft Excel – tabulkový procesor 

- vytvoření nového sešitu 

- uložení pracovního sešitu 

- vložení údajů do buňky 

- přepsání údajů v buňce 

- přesouvání a kopírování údajů 

- grafická úprava buňky 

- komentáře 

- vzorce a funkce 

- úprava pracovního sešitu (vložení, 
skrytí řádků, sloupců, změna šířky) 

- práce s listy 

- řazení údajů 

- filtrování údajů 

- grafy 

- příprava tisku, tisk 

- propojení tabulky Excelu s Wordem 

 

15 

 

- charakterizuje základní pojmy 
a principy počítačové grafiky 
(rastrová a vektorová grafika, 
rozlišení) 

- tvoří a upravuje grafické 
soubory 

- vysvětlí hlavní typy grafických 
formátů, vlastnosti, použití 

 

2.  ZonerPhoto Studio 

- práce s grafickými programy 

- ovládání programu ZonerPhoto Studio 

- zpracování grafických souborů 

 

5 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- vysvětlí, co je to prezentace, 
k čemu slouží 

- připraví si podklady pro 
zpracování úspěšné 
prezentace 

- vytváří prezentaci pomocí 
průvodce 

- vytváří prezentaci na návrhové 
šabloně 

- vkládá do prezentace tabulky, 
obrázky, grafy, zvuky, hudbu 

- formátuje text i ostatní prvky 
prezentace 

- nastaví střídání snímků a různé 
efektystřídání snímků 

- veřejně prezentuje svoji práci 

3.  PowerPoint 

- spuštění programu 

- co je to prezentace, k čemu slouží 

- principyúspěšné prezentace, příprava 
podkladů pro prezentaci 

- vytváření nové prezentace pomocí 
průvodce 

- pohyb po prezentaci 

- řazení snímků 

- doplňování tabulek a grafiky, zvuků, 
hudby 

- celková úprava prezentace – barevná 
schémata, pozadí snímků, formátování 
textua ostatních prvků 

- doplňování efektů – nastavení 
animací,nastavování efektu střídání 
snímků 

- předvádění prezentace, export 
prezentace 

 

13 
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Ročník: 3. Počet hodin celkem: 33 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Naučit žáky operativně pracovat s informacemi (vyhledávat 
a zpracovávat informace), komunikovat pomocí Internetu. Naučit 
je uplatňovat získané vědomosti v praktickém životě (hledání 
zaměstnání, účtování apod.), umět pracovat s odbornou 
literaturou a nápovědou.  

Velký důraz je kladen na samostatné zpracovávání projektů pod 
vedením učitele. Při řešení jednotlivých projektů budou žáci 
využívat znalostí a vědomostí nabytých v prvních dvou ročnících 
přípravy. 

Cílem je, aby se žák v závěru studia orientoval na trhu práce  
– vyhledával informace o nabídkách práce, uměl kontaktovat 
zaměstnavatele, připravil odpověď na nabídku o zaměstnání, 
vytvářel strukturovaný životopis atd. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP – Vzdělávání 
v informačních akomunikačních technologiích. 

Využití informačních a komunikačních technologií v praxi. 
Vyhledávání informací a práce s nimi. Zpracovávání věcně 
správných, srozumitelných, souvislých textů a jiných písemností 
(strukturovaný životopis, vyplňování formuláře, aj.).  

Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími odbornými 
předměty a výukou cizích jazyků. 

Metody a formy 
výuky: 

Metody výuky – výklad, řízený rozhovor, diskuse, práce 
s odborným textem,vyhledávání odborných informací. 

Velký důraz je kladen na samostatnou práci s výpočetní technikou. 
Pro názorné ukázky je využíváno dataprojektoru. Praktická cvičení 
jsou zaměřená na získávání nových poznatků a také na upevňování 
vědomostí nabytých v prvních dvou ročnících přípravy. 

 

Hodnocení žáků: Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického hodnocení 
a slovního hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního 
řádu SOŠ a SOU Vlašim. Slovně je žák hodnocen v průběhu každé 
vyučovací hodiny za samostatné nebo skupinové zpracování úkolů 
na počítači. Známkou je žák ohodnocen za samostatné vytvoření 
práce většího rozsahu na dané téma. 

Žáci se učí kriticky hodnotit výsledky své práce. Práce se veřejně 
prezentují na veřejnosti (nástěnky, Den otevřených dveří školy aj.). 
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Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence– žáci jsou schopni porozumět zadání 
úkolu, určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 
problému, navrhnout, vysvětlit nebo zdůvodnit způsob řešení, 
popř. varianty řešení.  

Formulují své myšlenky srozumitelně. Jsou schopni komunikovat 
pomocí Internetu, zpracovávat věcně správně a srozumitelně 
souvislé texty a jiné písemnosti (strukturovaný životopis, 
vyplňovat formuláře, aj.). 

Sociální kompetence- žáci se učí pracovat samostatně i v týmu, 
přijímat a plnitodpovědně svěřené úkoly. 

Řešení pracovních i mimopracovních problémů– žáci aktivně 
využívají své poznatky k řešení těchto problémů. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění– žáci jsou schopni aplikovat 
získané informace v praxi, využívat informační a komunikační 
techniku k řešení životních problémů. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologiía efektivně pracovat s informacemi - žáci dokážou 
využívat prostředky informační a komunikační techniky, získávat 
informace, využívat je a pracovat s nimi v ostatních předmětech 
a v praktickém životě. 

 

Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti–žáci si uvědomují výhody 
i rizika (autorská práva, viry) práce s počítačem. Žák formuluje své 
názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých.  

Dokáže pracovat samostatně i v týmu, plnit zodpovědně úkoly. 
Pomocí získaných informací se dovede orientovat ve společnosti, 
uvědomí si vlastní identitu. Osvojí si kritické myšlení, bude 
schopen objektivně hodnotit obklopující realitu, stane  
se informovaným aktivním občanem.  

Člověk a svět práce– žák dokáže řešit situace souvisejících 
s hledáním zaměstnání, kontaktu se zaměstnavatelem, s úřady 
apod. 

Informační a komunikační technologie– žáci jsou připraveni pro 
řešení praktických úkolů vyskytujících se v praxi, ale i v činnostech, 
které dnešní člověk využívá v běžném osobním životě. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- vyhledává na Internetu 
informace o nabídkách 
zaměstnání a dalšího vzdělání 

- pomocí Internetu kontaktuje 
zaměstnavatelea úřad práce 

- zvládne v programu Microsoft 
Wordpřipravit odpověď na 
nabídku o zaměstnání 

- vyhledává na internetu 
potřebné informace 
týkající se pracovního poměru 

- vytváří v programu Microsoft 
Word strukturovaný životopis 

1.  Využití informační a komunikační 
 technologie v praxi 

 

Projekt na téma: „Aktuální nabídka 
a poptávka na trhu práce v našem 
regionu.“ 

 

11 

 

- v programu Microsoft Excel 
řeší jednoduché výpočty 
výsledkuhospodaření 

- řeší jednoduché kalkulace 
ceny 

- řeší jednoduché výpočty 
mezd 

- řeší jednoduché příklady 
výpočtu daněz přidané 
hodnoty a daně z příjmu 

- vypočte sociální a zdravotní 
pojištění 

 

Projekt na téma: „Radosti a starosti 
podnikatele, aneb jak si poradit 
s evidencí majetku, výsledky 
hospodaření, daněmi, mzdami atd.“ 

6 

- vysvětlí funkci masových médií, 
aplikujekritický přístup k nim 
a využívá jejichnabídku pro svou 
práci, osobní rozvoj i zábavu 

- posoudí vliv médií a reklamy  
na životní styljedince a na péči 
o své zdraví 

 

Projekt na téma: „Vliv masových 
médií na životní styl jedince, místo 
reklamy v životě člověka.“ 

3 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- eviduje pohyb zásob ve skladu 

- pracuje s normami a odbornou 
literaturou 

- dokáže přijmout objednávku,   
kalkulovatcenu 

 

Projekt na téma: „Skladové 
hospodářství (pohyb materiálu ve 
skladu, kalkulace ceny).“ 

10 

 

- vyhotovuje písemnosti spojené 
s obchodním a stravovacím 
systémem věcně, jazykově 
a formálně správně, ve shodě 
s normalizovanou úpravou 
písemností 

 

Sestavení úředního dopisu ohledně 
objednávky zboží. 

3 

 

Vypracoval: Ing. Milan Páleník 
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5.9. Ekonomika 

Obor vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 
 
Ročník: 3. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Žák získá základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky, které mu 
umožní efektivní jednání a hospodárné chování při studiu 
i v reálném životě. Žák se naučí vyhledávat ekonomické informace 
v legislativě, orientovat se v konkrétních právních normách, které 
se týkají podnikání, pracovně-právních vztahů a daňové politiky. 

Žák porozumí základním ekonomickým pojmům nezbytným pro 
každého občana a získá poznatky potřebné pro samostatné 
podnikání v oboru. Žák získá základní informace o zákonech  
- Občanský zákoník, Živnostenský zákon. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Ekonomické 
vzdělávání. 

V tématickém celku Základy tržní ekonomiky se žák seznámí se 
základnímiekonomickými pojmy, podmínkami pro vznik trhu, 
zákony trhu a fungovánímtržního mechanismu. 

V druhém tematickém celku Podnikání, podnikatel se žák seznámí 
s podmínkamipro samostatné podnikání, zejména podle 
Živnostenského zákona a s povinnostmipodnikatele vůči státu. 

Obsah předmětu využívá poznatků i z obsahového okruhu RVP- 
Společenskovědnívzdělávání. Obsah učiva mezipředmětově souvisí 
s předmětem občanská nauka. 

Metody a formy 
výuky: 

Výklad, beseda, práce s odbornou literaturou a tiskem. 

Využití individuální práce i práce ve skupinách. 

Využití pomůcek - Občanský zákoník, Živnostenský zákon, 
Obchodní zákoník. 

Hodnocení žáků: Pro hodnocení vědomostí a dovedností je průběžně využíváno 
ústní a písemné zkoušení – hodnocení slovní a numerické, kritéria 
hodnocení vychází z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU Vlašim. 
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Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence – vyjadřovat se přiměřeně 
v projevech písemných iústních, vhodně se prezentovat. 

Personální kompetence - kriticky hodnotit výsledky své práce, 
přijímat radu oddruhých. 

Sociální kompetence – plnit odpovědně zadané úkoly. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – informace o občanské 
gramotnosti v oblastiekonomie a financování, k usnadnění 
rozhodování při profesní orientaci a dalšímvzdělávání. 

Člověk a svět práce- informace k dobrému uplatnění absolventů 
na trhu práce,základy pro vstup do samostatného podnikání. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- správně používá a aplikuje 
v praxi základní ekonomické 
pojmy 

- posoudí vliv ceny na nabídku 
a poptávku 

1. Základy tržní ekonomiky 

Potřeby 

Spotřeba, statky, služby, životní úroveň 

Výrobní faktory 

Trh 

Cena 

Zákony trhu 

Tržní rovnováha 

Selhání trhu, zásahy vlády 

Tržní mechanismus, tržní subjekty 

 

 

 

 

16 

 

- popíše základní prvky právních 
norem propodnikání, dovede 
charakterizovat jejichzákladní 
znaky 

- posoudí vhodné právní formy 
podnikání proobor 

- komentuje jednotlivé kroky při 
zakládání a přiukončení živnosti 

- orientuje se v náležitostech 
a přílohách 
žádostio živnostenské podnikání 

- orientuje se v obchodním 
zákoníku aživnostenském 
zákoně 

- vyhledá potřebné informace 
v právníchnormách či zákonech 
a zná základnípovinnosti 
podnikatele vůči státu 

2. Podnikání, podnikatel 

Podnikání - základní pojmy 
podleobchodního zákoníku 

Fyzická a právnická osoba – 
právnísubjektivita a právní odpovědnost 

Podnikatelský záměr 

Podnikání podle ŽZ - typy živností 

Povinnosti živnostníka vůči státu 

Ukončení živnostenského podnikání 

Obchodní společnosti - typy, vznik, zánik 

Typy obchodních společností 

Družstva 

17 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- vyhledá informace o nabídkách 
zaměstnání avzdělávání, ví jak 
postupovat při 
vyhledávánípřípadného 
zaměstnavatele 

- ví jak postupovat při jednání na 
úřadu práce 

- připraví odpověď na nabídku 
zaměstnání 

- uplatní znalosti o náležitostech 
pracovnísmlouvy při jednání se 
zaměstnavatelem přiuzavírání 
a ukončování pracovního 
poměru 

- orientuje se v právech 
a povinnostechzaměstnanců 

- popíše hierarchii zaměstnanců 
v organizaci,jejich práva 
a povinnosti 

- určí specifika pracovního poměru 
ve svémoboru 

- orientuje se na trhu práce, zná 
funkce úřadůpráce, orientuje se 
v možnostech 
rekvalifikacea uplatnění na trhu 
práce 

- odlišuje jednotlivé druhy 
způsobených škod ajejich 
náhradu 

- zná jednotlivé předpisy, které 
určují a definujíodpovědnost za 
škodu 

- orientuje se v náležitostech 
dohody o hmotnéodpovědnosti, 
je schopen vyhledat 
potřebnéinformace 

- na příkladech vysvětlí a porovná 
druhyodpovědnosti za škody ze 
strany 
zaměstnancea zaměstnavatele 

3. Pracovně-právní vztahy 

Pracovní poměr – vznik 

Pracovní smlouva 

Životopis 

Ukončení pracovního poměru 

Povinnosti a práva zaměstnanců 
a zaměstnavatelů 

Chování člověka v krizových situacích 

Organizace pracoviště, pracovní doba 

Trh práce 

Nezaměstnanost 

Funkceúřadů práce, personální agentury 

Rekvalifikace 

Druhyškod, možnosti, 
předcházení,odpovědnost 

18 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- orientuje se v platebním styku 

- vyplňuje doklady související 
s pohybem peněz 

- řeší jednoduché výpočty mezd 

- orientuje se v daňové soustavě, 
zná různédruhy daní 

- řeší jednoduché příklady 
výpočtu daněz příjmu 

- zná význam pojištění, orientuje 
sev produktech pojišťovacího 
trhu 

- vypočte sociální a zdravotní 
pojištění 

- vysvětlí úlohu státního rozpočtu 

4. Peníze, mzdy, daně, pojištění 

České bankovky a mince – ochranné znaky 

Bankovní služby 

Běžný účet – založení, dispozice 

Bankovní úvěry 

Platební styk 

Mzdy– základní pojmy 

Složení hrubé mzdy 

Mzdová politika, valorizace, 
životníminimum 

Daňová soustava 

Daň z příjmu 

Pojištění – zákonné a smluvní 

Státní rozpočet – příjmy, výdaje, deficit 

15 

 

Vypracoval:  Ing. Kamila Nováková 
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5.10. Odborné kreslení 

Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 
 
Ročník: 1. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem vyučovacího předmětu je umožnit si znalosti a dovednosti 
dekorativního umění. Předmět poskytuje žákům zvládnout 
dovednosti dekorativního umění, nutné při výrobě cukrářských 
výrobků, které musí být zdobeny v souladu s estetickými 
požadavky. Odborné kreslení rozvíjí tvořivou představivost žáků, 
jejich smysl pro harmonii barev a estetické cítění. Obsahem 
vyučovacího předmětu je také využít získané vědomosti v praxi 
zejména v odborném výcviku při dekorování cukrářských výrobků. 

 
Charakteristika 
učiva: 

Výuka probíhá v prvním ročníku, 2 vyučovací hodiny týdně, celkem 
66 vyučovacích hodin. Učivo navazuje zejména na předmět 
technologie a odborný výcvik. Výuka směřuje k tomu, aby žák 
ovládal kreslířské dovednosti a techniky při dekoraci výrobků 
a dovedl utvářet výrobek podle vlastní představivosti, vyjádřil 
ozdobou účel výrobku a prokazoval manuální zručnost při dekoraci 
cukrářských výrobků. 

 
Metody a formy 
výuky: 

Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují 
propojenost a návaznost na jednotlivé odborné předměty, 
zejména technologie a odborného výcviku.   

Vyučující používá praktické ukázky zdobení, do výuky jsou 
zařazovány ukázky PowerPointu s fotografiemi cukrářských 
výrobků ze soutěží a prezentací nových technik zdobení. Pro výuku 
se používají učebnice, fólie, fotografie, data projektor, prezentace 
PowerPointu, videokazety, DVD přehrávač, DVD. 

Výuka je vedena formou názorných ukázek s návazností na znalost 
žáků, jsou využívány názorné pomůcky a ukázky náčrtů a výkresů, 
do výuky je zařazený tematický celek a specifické učivo. Součástí 
výuky je také forma řízeného rozhovoru a samostatná práce  
s jeho následnou prezentací. 
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Hodnocení žáků: Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického hodnocení 
a slovního hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního 
řádu SOŠ a SOU Vlašim.  

Slovně je žák hodnocen v průběhu každé vyučovací hodiny za 
samostatné nebo skupinové zpracování úkolů. Hodnotí se i přístup 
k plnění zadaných úkolů. Žáci se učí kriticky hodnotit výsledky své 
práce. Práce se veřejně prezentují na veřejnosti (soutěže, nástěnky, 
Den otevřených dveří školy aj.). 

Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence– žáci v předmětu odborné kreslení 
řeší zadané odborné problémy. Navrhnou vhodné zdobení a písmo 
pro určitý druh výrobku, charakterizují výhody a uvedou, jak 
ovlivní kvalitu výrobku, své řešení prezentují a obhajují je před 
spolužáky, reagují na jejich dotazy. To vede k rozvíjení schopnosti 
formulovat myšlenky srozumitelně a vyjadřovat se přiměřeně 
komunikační situaci v ústním projevu.  

Sociální kompetence–žáci jsou schopni při řešení odborného 
problému pracovat v týmu, dovedou společně řešit zadané úkoly 
a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat 
a odpovědně plnit svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených, 
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů 
a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům 
a stereotypům v přístupu k jiným lidem. Žák dokáže veřejně 
prezentovat výsledky své práce. Žák formuluje své názory 
a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých.  

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a efektivně pracovat s informacemi–při vyhledávání 
informací a hledání nových zdobících technologií pro cukrářské 
výrobky se žáci naučí pracovat s osobním počítačem a s dalšími 
prostředky informačních a komunikačních technologií, získávat 
informace z otevřených zdrojů, zejména pak z Internetu 
a pracovat s nimi. 

Personální kompetence–přítomnost žáků na odborných 
seminářích a jejich spolupráce s technology při ukázce nových 
trendů zdobících technik učí žáky, jak se chovat v různých 
situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků svých znalostí 
a dovedností i ze strany jiných lidí, adekvátně reagovat, přijímat 
radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní 
zdraví.  
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Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
–zadávání samostatných úkolů, hledání řešení problémových 
situací, analýza problému ve volbě použít různé zdobení vede 
u žáků ke schopnosti uplatňovat při řešení problémů různé 
metody myšlení a myšlenkové operace. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění–odbornými exkurzemi 
v cukrárnách získávají žáci přehled o možnostech uplatnění  
na trhu práce v daném oboru a povolání, mají reálnou představu 
o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru. 

 

Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti–v předmětu odborné kreslení 
je realizováno formou diskuze o využití nových technologií 
zdobení a jejich vliv na cenovou politiku cukrářských výrobků.  

Člověk a životní prostředí– tvoří v předmětu odborné kreslení 
zejména v oblasti „Ekologie člověka“ s problematikou koncentrace 
škodlivých látek v potravním řetězci a význam zdravé životosprávy. 
Tyto oblasti jsou realizovány formou přednášek a diskusí. 

Informační a komunikační technologie– tvoří v předmětu 
odborné kreslenízejménavyužití softwaru pro představu nových 
zdobících technik a využití Internetu k dalšímu vzdělání a získávání 
informací při hledání podkladů. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- ovládá volnou rukou 
jednoduché linie 

- dovede vyrobit papírový sáček 

 

1.  Jednotahové linie 

- linievodorovné, kolmé a šikmé 
- kombinace linií 
- výroba papírových sáčků 

 

 

 

10 

- sestaví ozdobné pásy s různými 
motivy 

- vybere vhodný pás k dané 
ozdobě 

2.  Ornamentální prvky a ozdobné pásy 

- cvičení ozdobných pásů 
- cvičení ornamentálních prvků 

10 

- ovládá hůlkové a psací písmo 

- dovede rozestavit písmo do 
dané plochy 

3.  Písmo 

- hůlkové 

- psací 
- sestavování slov a textu 

10 

- ovládá plošné a ozdobné písmo 

- sestaví monogram a vepíše jej 
do dané plochy 

4.  Písmo řezané 

- plošné ozdobné monogramy 

12 

- rozdělí stejnoměrně plochu 
kulatých, čtvercových 
a obdélníkových dortů 

- vysvětlí zásady symetrického 
a asymetrického dělení ploch 

 

5.  Dělení 

- dělení a zdobení kruhové 
a obdélníkové plochy 

12 

- ovládá techniku zdobení okrajů 
cukrářských výrobků 

- stylizuje vhodnou ozdobu 
k danému tématu 

6.   Zdobení 

- stylizační ozdoby z dostupných 
cukrářských hmot 

- figurální kresba 

 

12 

 

Vypracoval: Monika Vöglerová 
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5.11. Suroviny 

Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 

Ročník: 1., 2., 3.  Počet hodin celkem: 162 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout žákům ucelený soubor poznatků 
o základních surovinách, pomocných látkách a přísadách 
používaných v cukrářské výrobě, o jejich původu, složení, 
vlastnostech, použití, o zásadách správného ošetřování 
a skladování potravin. Předmět vede žáky k pochopení významu 
racionální výživy pro zdraví člověka.  

Obsah předmětu usiluje o to, aby žáci získané vědomosti využili 
v odborných předmětech, zejména v technologii a odborném 
výcviku, při výběru vhodných surovin pro daný výrobek a zvolenou 
technologii jeho výroby, dále při senzorickém hodnocení 
a určování optimálních podmínek skladování surovin. 

Charakteristika 
učiva: 

Výuka probíhá v prvním ročníku 2 vyučovací hodiny týdně,  
ve druhém ročníku 2 vyučovací hodiny týdně a ve třetím  
1 vyučovací hodinu týdně, celkem 165 vyučovacích hodin.  

Učivo je propojeno na předměty chemie, technologie a odborný 
výcvik. Zaměřuje se na tematické celky, které souvisí s fyziologií 
výživy, hygienickými předpisy a nejdůležitějšími surovinami 
v cukrářské výrobě a jejich významem a použitím v technologii 
výroby.  

Do výuky jsou zařazeny také nové suroviny, jejich složení 
a technologický význam a suroviny důležité pro zdravou výživu.  

Metody a formy 
výuky: 

Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují 
propojení a návaznost učiva jednotlivých odborných předmětů, 
zejména technologie a odborného výcviku.  

Vyučující používá praktické ukázky vzorků surovin, do výuky jsou 
zařazovány exkurze, přednášky a odborné semináře s ukázkou 
použití nových surovin a polotovarů.  

 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 165 - 
 

 Při výuce jsou používány učebnice, tabulky, grafy, fotografie, 
schémata, dataprojektor, prezentace PowerPoint, videokazety, 
vzorky surovin, receptury, normy, ukázky obalových materiálů.  

Výuka je vedena formou výkladu s návazností na znalost žáků, jsou 
využívány názorné pomůcky a praktické ukázky jednotlivých druhů 
surovin.  

Výuka je vedena metodou problémové situace a řešení problému, 
kdy žák využívá svých předchozích vědomostí a zkušeností, 
součástí výuky je také forma řízeného rozhovoru, skupinová 
a samostatná práce a práce s informacemi. 

Hodnocení žáků: Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý školní rok, a to slovně 
i numericky. Kritériahodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SOŠ 
a SOU Vlašim. 

Písemné zkoušení v závěru každého tematického celku, ústní 
zkoušení, individuální a kolektivní hodnocení samostatné práce 
zavedené ve vyučovací hodině. 

Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence 

Komunikativní kompetence: žáci v předmětu suroviny řeší zadané 
odborné problémy, zvolí vhodné suroviny pro určitý druh výrobku, 
charakterizují vlastnosti surovin a jejich vliv na kvalitu výrobku, své 
řešení prezentují, vysvětlí je a obhajují před spolužáky, reagují na 
jejich dotazy.  

To vede k rozvíjení schopnosti formulovat myšlenky srozumitelně 
a vyjadřovat se přiměřeně komunikační situaci v ústním projevu. 
Písemné zpracování seminární práce s využitím vlastních znalostí, 
internetu a odborné literatury učí žáky formulovat své myšlenky 
srozumitelně a souvisle, písemně zpracovávat odborná témata 
a různé pracovní materiály.  

Personální kompetence: účast žáků na odborných seminářích 
a jejich spolupráce s technology při ukázce vlastností a využití 
nových surovin, učí žáky, jak se chovat v různých situacích, učí je 
přijímat hodnocení výsledků svých znalostí a dovedností i ze 
strany jiných lidí, adekvátně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále 
se vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní zdraví.  

Sociální kompetence:žáci jsou schopni při řešení odborného 
problému pracovat v týmu, dovedou společně řešit zadané úkoly 
a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat 
a odpovědně plnit svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených, 
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů 
a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům 
a stereotypům v přístupu k jiným lidem. 
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 Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní 
problémy:zadávání samostatných úkolů, hledání řešení 
problémových situací ve, vztahu k výživě lidí, vlastnostem surovin, 
a technologii, při řešení odborných technologických úkolů jako je 
řešení problémových situací při volbě vhodné suroviny a určení 
množství potřebných surovin pro daný výrobek, nahrazení 
suroviny, která chybí jinou, uplatňovat při řešení problémů různé 
metody myšlení a myšlenkové operace. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a efektivně pracovat s informacemi:při vyhledávání informací pro 
zpracování seminárních prací se žáci naučí pracovat s osobním 
počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 
technologií, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak 
z Internetu a pracovat s nimi. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění:odbornými exkurzemi 
v cukrárnách získávají žáci přehled o možnostech uplatnění  
na trhu práce v daném oboru a povolání, mají reálnou představu 
o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti:téma je v předmětu suroviny 
realizováno v tematickém celku "Základy výživy" formou referátu 
se zaměřením na realizaci výživové politiky státu a diskuze 
o dostupnosti cukrářských výrobků a dalších potravin jednotlivým 
skupinám obyvatelstva u nás a v jiných zemích světa.  

V tematickém celku "Hodnocení jakosti cukrářských výrobků" 
a "Požadavky kladené na suroviny a hotové výrobky" diskutuji 
o zodpovědnosti pracovníků cukráren vůči spotřebitelům 
a o dodržování norem a legislativních návaznostech - sankcích.  

Člověk a životni prostředí:téma je realizováno v předmětu 
suroviny na kvalitu životního prostředí se zaměřením na půdní 
a klimatické podmínky, jejich vliv na kvalitu surovin.  

Dále do tohoto okruhu patří tematický celek "Potravinářská 
prvovýroba", což je ve vztahu k ekologii člověka problematika 
koncentrace škodlivých látek v potravním řetězci a význam zdravé 
životosprávy. Tyto oblasti jsou realizovány formou seminárních 
prací žáků, přednášek a diskusí. 

Informační a komunikační technologie:tvoří v předmětu 
surovinyzejménavyužití softwaru pro tvorbu žákovských projektů 
a využití internetu k dalšímu vzdělání a získávání informací a při 
tvorbě seminárních prací a referátů při hledání podkladů na 
Internetu. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

Ročník: 1. Počet hodin celkem: 66 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- objasní úkoly potravinářského 
průmyslu 

- vyjmenuje základní živiny pro 
vývoj, růst člověka a zachování 
všech životních pochodů 

- vysvětlí význam základních živin 
pro život 

- vysvětlí význam doplňujících 
látek a vody pro lidský 
organismus 

1.  Složení a vlastnosti potravin 

- potravinářský průmysl, 

- složení a vlastnosti potravin, 

- význam živin, 

- druhy a popis bílkovin, cukrů,  

- minerálních látek, vitamínů,  

- stopových prvků a vody 

 

 

15 

 

- uvede význam racionální výživy 
a zásady správné výživy 

- vysvětlí energetickou 
a biologickou hodnotu potravin 

- objasní význam výživy při léčbě 
některých chorob 

 

2.  Základy výživy 

- zásady správné výživy, 

- druhy výživy, 

- energetická a biologická hodnota 
potravin 

- výživová doporučení 

6 

-  

- popíše látky nezbytné pro výživu 
osob 

- objasní fungování trávicí 
soustavy 

- umí popsat části trávicí soustavy 

- vysvětlí význam metabolismu 
a trávení 

3. Metabolismus živin 

- látky pro výživu organismu 

- trávicí soustava 

- popis trávicího ústrojí 

- metabolismus, trávení 

 
 

6 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

-  

- popíše látky nezbytné pro výživu 
osob 

- popíše výrobu řepného cukru 
a charakterizuje rozdíly v použití 
a skladování 

- zvolí správný způsob skladování 

- vyjmenuje druhy sladidel 
a vysvětlí jejich význam 

- rozliší druhy medu a popíše jeho 
použití 

4. Cukry a jiná sladidla 

- výroba cukru, druhy, vlastnosti 

- umělá sladidla 

- použití cukru, náhradních sladidel 
a medu v cukrářské výrobě 

 

12 

-  

- popíše látky nezbytné pro výživu 
osob 

- rozliší jednotlivé druhy obilovin, 
uvede jejich vlastnosti 

- zná složení obilného zrna 

- určí jednotlivé druhy mouk 

- popíše výrobu mouky a uvede 
chemické složení mouky 

- popíše zásady správného 
skladování a vysvětlí, jak 
předcházet nežádoucím 
změnám a škůdcům 

5. Obiloviny, mouka 

- druhy obilovin, výroba, zpracování 

- druhy mouky a její výroba 

- skladování mouky, vady 

- škůdci obilí 

 
 

6 

-  

- určí druhy škrobu 

- popíše výrobu škrobu a vybere 
vhodné druhy k použití 
v cukrářské výrobě 

- definuje pojem škrobový sirup, 
uvede jeho použití a význam 

6. Škroby 

- druhy škrobu 

- výroba škrobu 

- škrobový sirup 

 

 

10 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

-  

- zná chemické složení 
a vlastnosti vajec 

- vysvětlí technologický význam 

- zná zásady správného 
skladování 

- vysvětlí význam pasterizace 
a sušení vajec 

- zdůvodní význam vajec 
u cukrářských výrobků 

7. Vejce 

- složení 

- třídění, uchovávání a vady 

- použití vajec v cukrářské výrobě 

- hygienické vytloukání 

 

11 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

Ročník: 2. Počet hodin celkem: 66 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- vyjmenuje druhy mléka 

- objasní význam jednotlivých 
složek mléka ve výživě 

- popíše způsob získávání 
a úpravy mléka 

- objasní princip pasterizace 
a úpravy tučnosti mléka 

- uvede druhy mléčných výrobků 
a jejich výrobu 

- vybere správný mléčný výrobek 
pro určitý druh výrobku 

1.  Mléko, smetana a mléčné výrobky 

- druhy mléka 

- chemické složení mléka 

- ošetření a úprava mléka 

- použití mléka a mléčných výrobků 
v cukrářské výrobě 

- výrobky z mléka – smetana, tvaroh, 
sýry 

 

 

10 

 

- uvede rozdíly mezi rostlinnými 
a živočišnými tuky z hlediska 
složení a výživy 

- popíše výrobu olejů, zná zásady 
správného skladování 

- popíše výrobu másla, vysvětlí 
význam másla v cukrářské 
výrobě 

- rozliší druhy upravených tuků, 
zná jejich vlastnosti 

- použije správný tuk pro určitý 
cukrářský výrobek 

2.  Tuky 

- rostlinné a živočišné tuky, složení, 
význam, použití 

- máslo, výroba, druhy, skladování 

- upravené tuky 

16 

-  

- vysvětlí požadavky na kvalitu 
vody 

3. Voda 

- význam a úspora vody 

 

2 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

-  

- umí zařadit ovoce do 
jednotlivých skupin 

- objasní význam ovoce ve výživě 

- zná význam a způsoby 
konzervace 

- umí navrhnout vhodný druh 
ovoce podle typu výrobku 

- popíše výrobu ovocných 
produktů 

4. Ovoce a ovocné produkty 

- druhy ovoce 

- ovoce v cukrářské výrobě 

- druhy konzervace ovoce 

- ovocné produkty 

 

9 

-  

- charakterizuje jednotlivé druhy 
jádrovin 

- zná chemické složení jádrovin 

- vybere vhodný druh jádrovin na 
přípravu náplně nebo zdobení 
výrobku 

- zná správné podmínky 
skladování 

5. Jádroviny 

- druhy a složení jádrovin 

- použití a význam jádrovin 

- skladování jádrovin 

 

 
 

5 

-  

- vysvětlí pěstování kakaových 
bobů a fermentaci 

- popíše výrobu kakaové hmoty 
a kakaového prášku 

- objasní výrobu čokolády 
a pojem temperace,  

- zná použití v cukrářské výrobě 

6. Kakao a čokoláda 

- základní kakaová hmota 

- výroba kakaového prášku 

- výroba čokolády a její použití 

 

6 

-  

- popíše jednotlivé druhy 

- objasní význam pochutin 
v cukrářské výrobě 

- popíše zpracování kávy, čaje, 
koření 

- vybere vhodný druh koření do 
těst a náplní 

7. Pochutiny 

- druhy a význam 

- káva, čaj 

- koření 

 

6 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

-  

- popíše druhy alkoholických 
nápojů 

- vysvětlí použití ve výrobě 

- popíše použití octa a tresti 

8. Nápoje 

- nealkoholické a alkoholické nápoje, 

- ocet a tresti 

7 

-  

- popíše jednotlivé druhy  

- vysvětlí pojem želírovací 
schopnost 

- aplikuje správné prostředky do 
výrobků 

9. Želírovací prostředky 

- druhy a vlastnosti 

- použití v cukrářské výrobě 

5 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

Ročník: 3. Počet hodin celkem: 30 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- popíše výrobu droždí 

- uvede složení a vlastnosti droždí  

- objasní vliv droždí na jakost 
kynutých těst a výrobků 

- objasní zásady skladování droždí 

- vyjmenuje chemické kypřící 
prostředky a uvede jejich použití 

- vysvětlí podstatu fyzikálního 
kypření těst a uvede jeho použití 

- navrhne vhodný druh kypření 
podle typu těsta a výrobku 

1.  Kypřící prostředky 

- biologické 

- chemické 

- fyzikální 

- droždí a chemické kypřící 
prostředky 

 

5 

 

- prokáže a vysvětlí význam 
nových surovin v cukrářské 
výrobě 

- rozčlení jednotlivé druhy surovin 
na určitý druh výroby 

- popíše jejich použití ve výrobě 

2.  Nové druhy surovin 

- zásady správné výživy, 

- rychlošlehací prostředky 

- směsi na výrobu surovin 
a polotovarů 

- zmrzlinové přípravky 

- ostatní suroviny 

12 

-  

- vysvětlí důvody používání 
chemikálií v cukrářské výrobě 

- určí jejich výskyt a použití 
v potravinářství 

- zdůvodní význam náhradních 
sladidel 

3. Chemikálie v cukrářské výrobě 

- kyseliny 

- konzervační látky 

 
 

3 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

-  

- popíše látky nezbytné pro výživu 
osob 

- uvede výskyt barviv v přírodě 

- popíše použití barviv 
v potravinářství 

 

4. Potravinářská barviva 

- přírodní a syntetická barviva 

- použití a označení barviv 

4 

-  

- rozčlení obaly podle materiálu 
a použití 

- popíše správné označování 
cukrářských balených výrobků 
a polotovarů 

- uvede funkční a hygienické 
důvody obalů. 

5. Obalové materiály 

- druhy  

- význam obalů 

 
 

6 

Vypracoval: Jaroslava Kršková 
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5.12. Stroje a zařízení 

Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 
 
Ročník: 2. a 3. Počet hodin celkem: 66 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout žákům ucelený soubor poznatků 
o používání strojů a strojního zařízení v cukrárenském 
a pekařském provozu. 

Obsah předmětu vede k využití získaných vědomostí v odborných 
předmětech, zejména v technologii a v odborném výcviku 
a umožňuje zvládnout praktickou obsluhu strojů a strojního 
zařízení v cukrárenských provozech. 

 
Charakteristika 
učiva: 

Výuka probíhá ve druhém a třetím ročníku 1 vyučovací hodinu 
týdně, celkem 66 vyučovacích hodin. Učivo navazuje zejména na 
předmět technologie a komunikuje s odborným výcvikem. 
Zaměřuje se na tématické celky, které vedou žáky k získání 
znalostí o správné obsluze a čištění, základní údržbě strojů, 
zařízení a strojních linek a jejich využití v cukrářských provozech. 
Klade se důraz na bezpečnost práce a na hospodárné zacházení 
i využití strojních technologií. 

Metody a formy 
výuky: 

Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují 
propojení a návaznost učiva jednotlivých odborných předmětů, 
zejména předmětů technologie a odborného výcviku.  
Do výuky jsou zařazovány exkurze, přednášky a odborné semináře 
s ukázkou použití zejména nového strojního zařízení do cukráren 
a pekáren. 

Mezi materiálně didaktické prostředky patří učebnice, tabulky, 
grafy, fotografie, schémata, technické výkresy, dataprojektor, 
prezentace PowerPoint, videokazety. 

Výuka je vedena formou výkladu s návazností na znalost žáků, jsou 
využívány názorné pomůcky a ukázky strojního zařízení, do výuky 
je zařazováno samostatné řešení úkolů, součástí výuky je také 
forma řízeného rozhovoru, skupinová a samostatná práce a práce 
s informacemi. 
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Hodnocení žáků: Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického hodnocení 
a slovního hodnocení. Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního 
řádu SOŠ a SOU Vlašim.  

Slovně je žák hodnocen v průběhu každé vyučovací hodiny  
za samostatné nebo skupinové zpracování úkolů. Hodnotí  
se i přístup k plnění zadaných úkolů. Žáci se učí kriticky hodnotit 
výsledky své práce. Práce se veřejně prezentují na veřejnosti 
(soutěže, nástěnky, Den otevřených dveří školy aj.). 

Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence– žáci v předmětu stroje a zařízení řeší 
zadané odborné problémy. Navrhnou vhodné technologické 
zařízení pro určitý druh výrobku a podmínky výroby, charakterizují 
výhody a uvedou, jak ovlivní kvalitu výrobku, své řešení prezentují 
a obhajují je před spolužáky, reagují na jejich dotazy. To vede 
k rozvíjení schopnosti formulovat myšlenky srozumitelně 
a vyjadřovat se přiměřeně komunikační situaci v ústním projevu.  

 

Sociální kompetence– žáci jsou schopni při řešení odborného 
problému pracovat v týmu, dovedou společně řešit zadané úkoly 
a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat 
a odpovědně plnit svěřené úkoly. Dovedou uznávat autoritu 
nadřízených, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů 
a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům  
a stereotypům v přístupu k jiným lidem. 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a efektivně pracovat s informacemi – při vyhledávání 
informací a nových technických řešení pro cukrářskou výrobu se 
žáci naučí pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky 
informačních a komunikačních technologií, získávat informace 
z otevřených zdrojů, zejména pak z Internetu a pracovat s nimi. 

 

Personální kompetence– přítomnost žáků na odborných 
seminářích a jejich spolupráce s technology při ukázce nových 
strojů, zařízení a strojních technologií pro cukrářskou výrobu učí 
žáky, jak se chovat v různých situacích, učí je přijímat hodnocení 
výsledků svých znalostí a dovedností i ze strany jiných lidí, 
adekvátně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat, 
pečovat o své fyzické i duševní zdraví.  
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Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
– zadávání samostatných úkolů, hledání řešení problémových 
situací, analýza problému ve volbě nahrazení strojního zařízení 
jiným vede u žáků ke schopnosti uplatňovat při řešení problémů 
různé metody myšlení a myšlenkové operace. 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění–odbornými exkurzemi 
v cukrárnách získávají žáci přehled o možnostech uplatnění  
na trhu práce v daném oboru a povolání, mají reálnou představu 
o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru. 

 

Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti – v předmětu stroje a zařízení 
je realizováno formou diskuze o využití nových technologií a jejich 
vliv na cenovou politiku cukrářských výrobků.  

Člověk a životní prostředí– tvoří v předmětu stroje a zařízení 
zejména v oblasti „Ekologie člověka“ s problematikou koncentrace 
škodlivých látek v potravním řetězci a význam zdravé životosprávy. 
Tyto oblasti jsou realizovány formou přednášek a diskusí. 

Informační a komunikační technologie– tvoří v předmětu stroje 
a zařízení zejménavyužití softwaru pro představu nových 
technologiích a využití Internetu k dalšímu vzdělání a získávání 
informací při hledání podkladů. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

Ročník: 2. Počet hodin celkem: 33 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- zná zásady bezpečnosti při práci 
v cukrárnách a zásady první 
pomoci 

- vysvětlí význam a princip 
používání mycích strojů 

 

1.  Zásady bezpečnosti práce 

- úrazy na pracovišti 
- stroje na čištění a mytí 

 

 

 

3 

- vyjmenuje a popíše nejčastěji 
používané obaly 

- objasní způsoby ukládání 
balených surovin 

- vysvětlí princip pneumatická 
doprava 

- zná zařízení pro manipulaci 
s balenými surovinami 

- vysvětlí princip vážících zařízení 

- vyjmenuje druhy a použití 
dopravníků 

- vyjmenuje druhy vah 

2.  Stroje a zařízení pro skladování 
 a dopravu 

- stroje a zařízení pro skladování 
balených surovin 

- stroje a zařízení pro skladování 
volně ložených surovin 

- pneumatická doprava sypkých 
a tekutých surovin 

- mechanická dopravní zařízeníváhy 

 

8 

-  

- vysvětlí princip a použití různých 
druhů šlehacích a mísících strojů 

- vysvětlí rozdělení a princip třecí 
stroje 

- popíše mixéry a charakterizuje 
použití v cukrářském provozu 

- popíše princip tabulovacího 
stroje a jeho využití 

3.  Stroje na přípravu těst a hmot I. 

- periodické, mísící a šlehací stroje 

- třecí stroje 

- mixéry 

- tabulovací stroj 

8 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- vysvětlí princip dělících 
a tužících strojů 

- charakterizuje typy periodických 
a kontinuální dělících strojů 
podle tvaru základního řezu 
a podle hmotnosti klonků 

- popíše stříkací stroje, zná jejich 
jednotlivé části a popíše způsob 
jejich čištění 

- popíše roztírače plátů a vysvětlí 
jejich funkci 

- vyjmenuje jednotlivé části 
plnících strojů a uvede příklady 
k jejich použití  

- vysvětlí princip odřezávací stroje  

- charakterizuje typy a využití 
rozvalovacích strojů 

- vysvětlí funkci a jednotlivé části 
rozvalovacího stroje 

- popíše princip rozvalování 

- popíše automatický rozbalovací 
stroj a vysvětlí výhody 
v cukrárenském provozu 

4.  Stroje na přípravu těst a hmot II. 

- dělící a kontinuální tužící stroje 

- stříkací – trezírovací stroje 

- roztírače plátů 

- plnící stroje 

- odřezávací stroje – strunovka 

- rozvalovací stroje 

8 

 

- popíše rozkrajovač korpusů 
a zná jednotlivé části 

- vysvětlí funkci a princip 
máčecích strojů 

- popíše stroje pro konečnou 
úpravu výrobků 

- vysvětlí funkci a význam strojů 
na balení 

5.  Stroje na zpracování korpusů a výrobků 

- rozkrajovač korpusů 

- máčecí stroje a zařízení 

- stroje na konečnou úpravu výrobků 

- automatické a poloautomatické 
balícístroje 

 

6 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

Ročník: 3. Počet hodin celkem: 33 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- popíše varné zařízení a vysvětlí 
jejich využití v cukrářském 
provozu 

- popíše zařízení pro smažení 
koblih a dalších tvarů 
smaženého pečiva 

- popíše pece sázecí, boxové, 
etážové a rotační 

- vysvětlí různé způsoby přenosu 
tepla 

- vyjmenuje jejich části a popíše 
doplňková zařízení pecí 

1.  Zařízení pro tepelnou úpravu 

- varná zařízení 
- smažící zařízení 
- pece 

 

 

12 

- vysvětlí princip činnosti 
chladících zařízení: 
kompresorové a absorpční 

- popíše jednotlivé typy chladících 
zařízení 

- popíše zařízení pro chlazení 
a mražení 

- vysvětlí princip zmrazování 
zmrzlin ve výrobnících zmrzlin 

- uvede hygienické zásady pro 
výrobu zmrzlin ve výrobnících 

2.  Chladící zařízení a výrobníky zmrzlin 

- zařízení pro úpravu 
vzduchuchlazení a mražení 

- výrobníky zmrzlin 

 

6 

-  

- vysvětlí princip klimatizačních 
zařízení 

- vysvětlí význam a využití 
kynáren v periodické 
i kontinuální výrobě 

 

4. Klimatizační zařízení, princip 
klimatizace pro kynutí vytvarovaných 
těst 

 

3 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

 

- vysvětlí princip dělících 
a tužících strojů 

- vysvětlí princip 
mechanizovaných linek 

- charakterizuje funkci výrobních 
linek na výrobu listových 
a pevných těst, koblihů, perníků 
a oplatek,  

- chleba,  

- běžného a jemného pečiva 

- popíše jednotlivé části 
výrobních linek 

- uvede jejich výhody 

4.   Komplexně mechanizované výrobní 
linky 

- automatické linky na výrobu 
cukrářských a pekařských těst 
a hmot 

8 

 

- popíše rozkrajovač korpusů 
a zná jednotlivé části 

- vysvětlí funkci a princip 
máčecích strojů 

- popíše stroje pro konečnou 
úpravu výrobků 

- vysvětlí funkci a význam strojů 
na balení 

5.  Vývoj a perspektivy strojního vybavení 

- Strojní vybavení 
pekárenskocukrárenských 
provozoven 

4 

 

 

Vypracoval: Monika Vöglerová 
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5.13. Technologie 

Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 

Ročník: 1. Počet hodin celkem: 99 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout žákům znalosti o správné úpravě  
a přípravě surovin, jejich využití při přípravě cukrářských těst, 
hmot, náplní a zmrzlin, ručním a strojovém tvarování výrobků, 
pečení a dohotovování cukrářských výrobků, včetně estetického 
ztvárnění. Obsah předmětu technologie vede k využití znalostí  
z předmětů matematika, chemie, suroviny, stroje a zařízení, 
odborné kreslení a žáci je aplikují především v odborném výcviku. 

Charakteristika 
učiva: 

Výuka probíhá v prvním ročníku 3 vyučovací hodiny týdně, ve 
druhém ročníku 2,5 hodiny týdně, ve třetím ročníku 3,5 hodiny 
týdně, celkem 298 vyučovacích hodin.  

Učivo navazuje zejména na odborný výcvik a komunikuje  
s ostatními odbornými předměty. Zaměřuje se na konkrétní 
technologické postupy, procesy při výrobě těst, hmot, náplní, 
polev a ozdob, kontrolu jakosti surovin, polotovarů a hotových 
výrobků a vedení provozní evidence. Žáci získají teoretické znalosti 
o principech technologického zpracování surovin pro cukrářské 
výrobky a o technologických postupech při rukodělné i strojně 
průmyslové cukrářské výrobě. Do výuky jsou zařazeny základní 
informace o používání strojů a strojního zařízení při výrobě 
cukrářských výrobků 
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Metody a formy 
výuky: 

Výuka je vedena formou výkladu s návazností na znalost žáků, jsou 
využívány názorné pomůcky a ukázky technologického zařízení. 
Výuka je vedena metodou problémové situace  
a řešení problému, kdy žák využívá svých předchozích vědomostí  
a zkušeností. Do výuky je zařazováno samostatné řešení 
technologických výpočtů, součástí výuky je také forma řízeného 
rozhovoru, skupinová a samostatná práce a práce s informacemi. 

Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují 
propojení a návaznost učiva jednotlivých odborných předmětů, 
zejména předmětů suroviny, stroje a zařízení, odborného kreslení 
a zejména odborného výcviku. Do výuky jsou zařazovány exkurze, 
a odborné semináře zaměřené na nové technologie. Při výuce  
se využívají materiálně didaktické prostředky - učebnice, tabulky, 
grafy, fotografie, schémata, propagační materiály firem  
se zaměřením na technologii, receptury, normy, technologické 
postupy, data projektor, prezentace Powerpoint, videokazety, 
ukázky obalových materiálů. 

 Hodnocení žáků: Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického hodnocení 
a slovního hodnocení. Písemné zkoušení v závěru každého 
tématického celku, ústní zkoušení, individuální a kolektivní 
hodnocení samostatné práce zadané ve vyučovací hodině. Kritéria 
hodnocení vychází z Klasifikačního řádu SOŠ a SOU Vlašim. Práce 
se veřejně prezentují na veřejnosti (soutěže, nástěnky, Den 
otevřených dveří aj.) 
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Přínos předmětu pro 
rozvoj klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence - žáci v předmětu technologie řeší 
technologické výpočty a odborné problémy, zvolí vhodné suroviny 
pro určitý druh výrobku, charakterizují vlastnosti surovin a jejich 
vliv na kvalitu výrobku, své řešení prezentují a obhajují je před 
spolužáky, reagují na jejich dotazy.  
 
Sociální kompetence - žáci jsou schopni při řešení odborného 
technologického problému pracovat v týmu, dovedou společně 
řešit zadané vytváření vstřícných mezilidských vztahů  
a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům  
a stereotypům v přístupu k jiným lidem. 
 
Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
- zadávání samostatných úkolů, hledání řešení problémových 
situací - ve vztahu k výživě lidí, vlastnostem surovin, a technologií, 
vede u žáků ke schopnosti uplatňovat při řešení problémů různé 
metody myšlení a myšlenkové operace. 
 
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií  
a efektivně pracovat s informacemi - při vyhledávání informací 
pro zpracování žákovského projektu se žáci naučí pracovat  
s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních  
a komunikačních technologií, získávat informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z internetu a pracovat s nimi. 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění - odbornými exkurzemi  
v cukrárnách získávají žáci přehled o možnostech uplatnění na trhu 
práce v daném oboru a povolání, mají reálnou představu  
o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru. 

 

 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 185 - 
 

Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Průřezové téma: 

Občan v demokratické společnosti - v předmětu technologie je 
realizováno formou referátu se zaměřením na realizaci výživové 
politiky státu a diskuze o dostupnosti cukrářských výrobků  
a dalších potravin jednotlivým skupinám obyvatelstva u nás  
a v jiných zemích světa. V tematickém celku "Hodnocení jakosti 
cukrářských výrobků" diskutují o zodpovědnosti pracovníků 
cukráren vůči spotřebitelům a o dodržování norem a legislativních 
návaznostech - sankcích.  
 
Člověk a životni prostředí - tvoří v předmětu technologie zejména 
tyto oblasti "Ekologie člověka" s problematikou koncentrace 
škodlivých látek v potravním řetězci a význam zdravé životosprávy. 
Tyto oblasti jsou realizovány formou seminárních prací žáků, 
přednášek a diskusí. 
 
Informačnía komunikační technologie - tvoří v předmětu 
technologiezejménavyužití softwaru pro tvorbu žákovských 
projektů a využití internetu k dalšímu vzdělání a získávání 
informací a při tvorbě seminárních prací a referátů při hledání 
podkladů na internetu. 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- popíše vývoj cukrářské výroby 

- popíše význam hygieny 
a sanitace v provozu 

- vyjmenuje metody používané 
při hodnocení cukrářských 
výrobků 

- zná zásady bezpečnosti při práci 
v cukrárnách a zásady první 
pomoci 

- objasní pojem HACCP 

- ovládá technologické 
a technické názvosloví 

1. Úvod do předmětu 

Historie cukrářské výroby 

Hygiena a sanitace 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Systém HACCP 

 

12 

 

- rozumí výpočtům, umí vypočítat 
ztráty a výtěžnost 

2. Propočty receptur cukrářských 
výrobků 

Výpočty 

8 

 

- určí druhy rozvarů a popíše 
jednotlivé zkoušky 

- uvede přípravu a technologické 
postupy jednotlivých cukerných 
hmot a past 

3. Úprava cukru vařením 

Druhy cukerných rozvarů 

Vaření 

Zkoušky, 

Fondán, karamel, kulér, kandys 

Griliáš 

Jádrové pasty 

9 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

- rozdělí polevy do správných 
kategorií 

- popíše výrobu jednotlivých 
polev 

- vysvětlí postupy použití a jejich 
význam 

4. Polevy 

Rozdělení polev 

Výroba a použití 

11 

- rozdělí náplně do jednotlivých 
kategorií 

- objasní jejich význam 

- uvede surovinové složení 
jednotlivých náplní 

- popíše technologické postupy 
náplní 

- zařadí náplně do správné 
skupiny podle trvanlivosti, 
použití a surovinového složení 

-  popíše správné hygienické 
návyky při výrobě  
a zpracování a použití náplní 

5. Náplně 

Rozdělení a význam 

Výroba 

Použití 

 

9 

 

- vyjmenuje suroviny pro výrobu 
těst a vysvětlí jejich vliv na 
kvalitu hotových výrobků 

- zná technologické postupy 
výroby, na příkladu popíše 
konkrétní technologický postup 

- vysvětlí pravidla přípravy těst, 
jejich zpracování  
a dohotovení 

- objasní teplotu pečení 

- vysvětlí postupy plnění 
a zdobení 

- uvede správnou trvanlivost 
a hmotnost jednotlivých 
výrobků 

 

 

6. Pevná tuková těsta 

Suroviny 

Technologické postupy 

Výrobky 

 

10 
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- uvede sortiment čajového 
pečiva 

- vyjmenuje suroviny pro výrobu 
těst a vysvětlí jejich vliv na 
kvalitu hotových výrobků 

- zná technologické postupy 
výroby, na příkladu popíše 
konkrétní technologický postup 

- vysvětlí pravidla přípravy těst, 
jejich zpracování  
a dohotovení 

- objasní teplotu pečení 

- vysvětlí postupy plnění 
a zdobení 

- uvede sortiment čajového 
a pařížského pečiva 

- vyjmenuje suroviny pro výrobu 
těst a vysvětlí jejich vliv na 
kvalitu hotových výrobků 

- zná technologické postupy 
výroby, na příkladu popíše 
konkrétní technologický postup 

- vysvětlí pravidla přípravy těst, 
jejich zpracování a dohotovení 

- obhájí teplotu pečení a vysvětlí 
postupy plnění a zdobení 

 

7. Třené linecké těsto a čajové pečivo, 
čajové a pařížské pečivo 

Sortiment 

Suroviny 

Technologické postupy 

Výrobky 

 

5 

 

- popíše charakteristické znaky 
pálené hmoty 

- vyjmenuje jednotlivé suroviny 
a jejich úpravu před 
zpracováním 

- popíše technologický postup, 
tvarování a pečení základní 
pálené hmoty, hmoty z Palmixu 
a instantní mouky 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
hmotnosti a trvanlivosti 

- analyzuje vady korpusů z pálené 
hmoty a navrhne možné řešení 
nápravy 

8. Pálená hmota 

Charakteristika suroviny 

Technologické postupy 

Výrobky 

Vady 

 

8 
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- popíše charakteristické znaky 
listového těsta 

- objasní nasakování a bobtnání 
lepku ve vodánku 

- uvede význam a vlastnosti 
surovin 

- umí připravit těsto ručním 
i strojním způsobem 

- vysvětlí význam rozvalování 
těsta 

- uvede způsoby tvarování 

- stanoví teplotu pečení a objasní 
pochody při pečení 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
hmotnosti a trvanlivosti 

- analyzuje vady korpusů 
a navrhne možné řešení nápravy 

9. Listové těsto 

Charakteristika 

Procesy probíhající v těstu 

Suroviny 

Strojní a ruční výroba 

Výrobky 

Vady 

 

 

8 

- rozdělí roztoky s následným 
odůvodněním 

- vysvětlí pojem koagulace 

- popíše pojem šlehatelnost 

- vysvětlí vlivy působící na 
šlehatelnost roztoků 

 

10. Koloidy 

Pravé a nepravé roztoky 

Tvorba pěny 

 

6 

Žák: 

- objasní charakteristické znaky 
pro jednotlivé šlehané hmoty 
a uspořádá je podle názvu 
a technologického postupu 

- vyjmenuje suroviny pro dílčí 
šlehané hmoty 

- popíše jejich úpravu před 
vlastním zpracováním 

- popíše výrobní postupy 
jednotlivých hmot, tvarování 
a zvolí správnou teplotu pečení 

- uvede možnosti plnění náplněmi 
a dohotovení 

- analyzuje vady korpusů 
a navrhne možné řešení nápravy 

11. Šlehané hmoty a výrobky 

Lehká šlehaná hmota 

Nahřívaná šlehaná hmota 

Charakteristika 

Rozdělení 

Suroviny 

Technologické postupy 

Výrobky 

Vady 

 

 

13 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 83 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- objasní charakteristické znaky 
pro jednotlivé šlehané hmoty 
a uspořádá je podle názvu 
a technologického postupu 

- vyjmenuje suroviny pro dílčí 
šlehané hmoty 

- popíše jejich úpravu před 
vlastním zpracováním 

- popíše výrobní postupy 
jednotlivých hmot, tvarování 
a zvolí správnou teplotu pečení 

- uvede možnosti plnění náplněmi 
a dohotovení 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
hmotnosti a trvanlivosti 

- analyzuje vady korpusů 
a navrhne možné řešení nápravy 

1. Šlehané hmoty a výrobky 

 

Šlehaná hmota s RP a moučnou směsí 

 

Těžká šlehaná hmota 

 

Zvláštní šlehaná hmota 

 

Charakteristika, rozdělení 

Suroviny 

Technologické postupy 

Výrobky 

Vady 

 

 

15 

 

- vyjmenuje suroviny pro třené 
hmoty 

- vysvětlí rozdíl mezi šleháním 
a třením 

- popíše technologické postupy 

- zná způsoby tvarování 

- rozdělí výrobky na plněné 
a neplněné 

- umí použít správný druh náplně 
do třených hmot 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
hmotnosti a trvanlivosti 

-  

-  

2. Třené hmoty 

Příprava a úprava surovin před 
zpracováním 

Technologický postup 

Výrobky z třených hmot 

10 
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- vyjmenuje suroviny vhodné pro 
výrobu jádrových hmot a popíše 
jejich úpravu před použitím 

- rozdělí hmoty podle 
technologických postupů 

- popíše technologický postup 
a zdůvodní význam odležení  

- vysvětlí procesy probíhající při 
odležení a pečení 

- vyjmenuje výrobky z jádrových 
hmot 

- analyzuje vady korpusů 
a navrhne možné řešení nápravy 

- umí použít správný druh náplně 
a zvolit vhodnou polevu.  

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
hmotnosti a trvanlivosti 

3. Jádrové hmoty 

Suroviny 

Rozdělení 

Výroba jádrové hmoty 

Odležení a pečení 

Výrobky 

Vady 

10 

 

- uvede charakteristické znaky 
pro smetanové výrobky a obhájí 
jejich atraktivitu u zákazníka 

- určí podmínky pro kvalitu 
a stabilitu ušlehané smetany 

- popíše jednotlivé technologické 
postupy u dílčích náplní 

- kategorizuje náplně na vařené 
a nevařené a umí je použít do 
korpusů z různých hmot 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
hmotnosti a trvanlivosti 

4. Smetanové výrobky 

Charakteristika 

Podmínky šlehatelnost smetany 

Smetanové náplně 

Technologické postupy 

Výrobky 

 

10 
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- vysvětlí význam ozdob a zdobení 
cukrářských výrobků 

- seřadí ozdoby podle použitých 
surovin 

- dokáže kombinovat ozdoby 
vzájemně mezi sebou  

- aplikuje ozdobu na správný druh 
výrobku 

- vyjmenuje suroviny vhodné pro 
výrobu hmot na ozdoby 

- popíše jednotlivé technologické 
postupy výroby ozdob 

5. Ozdoby 

Význam ozdob 

Rozdělení 

Suroviny 

Technologické postupy 

 

10 

 

- objasní význam speciálních 
cukrovinek a rozdělí je podle 
trvanlivosti 

- popíše technologické postupy 
orientálních a čokoládových 
smetanových cukrovinek 

6. Speciální výrobky 

Rozdělení 

Orientální cukrovinky 

Smetanové výrobky 

Čokoládové cukrovinky 

 

8 

Žák: 

- popíše historii perníkářství  

- vyjmenuje suroviny a uvede 
jejich úpravu před zpracováním 

- popíše výrobu invertního cukru, 
vysvětlí pojem neutralizace 

- vysvětlí pravidla přípravy těst, 
jejich zpracování a dohotovení 

- obhájí teplotu pečení 

- vysvětlí postupy plnění, zdobení 
a dohotovení 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
hmotnosti a trvanlivosti 

7. Medové perníkové těsto 

Historie perníku 

Suroviny, druhy perníkových těst 

Výroba invertního cukru, neutralizace 

Odležení a pečení 

Výrobky 

10 
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- vyjmenuje druhy kynutých těst 
a sortiment z nich 

- popíše suroviny na výrobu 
kynutého pečiva a - vysvětlí 
jejich vliv na kvalitu hotových 
výrobků 

- zná technologický postup výroby 
vánočkového, koláčového 
a koblihového těsta 

- osvojí si technologické postupy 
výroby, na příkladu popíše 
konkrétní technologický postup 

- vysvětlí pravidla přípravy těsta, 
jejich zpracování a dohotovení 

- vysvětlí změny při kynutí těsta 
a výrobků 

- vysvětlí postupy plnění 
a dohotovování výrobků před 
tepelnou úpravou 

- vysvětlí pravidla a postup 
osazování výrobků na plechy 
a jejich dokynutí 

- zná způsoby balení a skladování 
pečiva z kynutých těst 

8. Kynutá těsta 10 
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Ročník: 3. Počet hodin celkem: 116 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- vyjmenuje druhy kynutých těst 
a sortiment z nich 

- popíše suroviny na výrobu 
listového kynutého těsta 
a vysvětlí vliv na kvalitu 
hotových výrobků 

- zná technologický postup výroby 
plundrových koláčů, pagáčů 

- osvojí si technologické postupy 
výroby, na příkladu popíše 
konkrétní technologický postup 

- vysvětlí pravidla přípravy těsta, 
jejich zpracování a dohotovení 

- vysvětlí změny při kynutí těsta 
a výrobků 

- vysvětlí postupy plnění 
a dohotovování výrobků před 
tepelnou úpravou 

- vysvětlí pravidla a postup 
osazování výrobků na plechy 
a jejich dokynutí 

- zná způsoby balení a skladování 
pečiva z listového-kynutého 
těsta 

1. Listové kynuté těsto (Plundrové) 

Historie cukrářské výroby 

 

 

8 

 

- charakterizuje význam dietních 
výrobků v cukrářském oboru 

- rozdělí diety podle výživy 
nemocných 

- popíše technologické postupy 
výrobků jednotlivých diet, 
doplní vhodně jejich úpravu 
a podávání 

2. DIA výrobky 

Význam 

Dělení diet 

Výrobky 

 

7 
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- vyjmenuje suroviny vhodné 
k výrobě a - popíše jejich úpravu 
před zpracováním 

- ovládá hygienické normy 
a požadavky na jakost 
a označování zmrzlin podle 
druhu 

- seřadí zmrzliny podle složení 
surovin a ovládá technologické 
postupy 

- vysvětlí požadavky kladené na 
zmrzliny z hlediska chemického 
a mikrobiálního 

3. Zmrzliny 

Suroviny 

Hygienické normy při výrobě 

Druhy zmrzlin 

Mikrobiální a chemické požadavky na 
zmrzliny 

10 

 

- uvede význam restauračních 
moučníků ve stravě a výživě 
člověka 

- rozdělí moučníky podle 
technologie výroby a způsobů 
podávání 

- popíše jednotlivé technologické 
postupy 

- ovládá názvosloví restauračního 
provozu 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
úpravy před hostem 

-  

4. Restaurační moučníky 

Charakteristika 

Rozdělení 

Výrobky 

35 

 

- vyjmenuje suroviny vhodné pro 
výrobu 

- popíše technologický postup 
výroby 

- popíše pečící kleště k pečení 
oplatek 

- uvede konečnou úpravu 

5. Oplatky 

Suroviny 

Výroba 

Dohotovení 

10 
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- vyjmenuje metody používané 
při hodnocení cukrářských 
výrobků 

- objasní pojem HACCP 

- dokáže stanovit kritické body 

6. Hodnocení jakosti cukrářských 
výrobků 

Metody hodnocení 

HACCP systém 

 

10 

 

- vybere vhodné vybavení do 
cukrářského provozu 

- popíše význam hygieny 
a sanitace v cukrářských 
provozech 

- zná zásady bezpečnosti při práci 
v cukrárnách a zásady první 
pomoci 

7. Zařízení provozoven 

Vybavení cukrářských provozů 

Hygiena výroby 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

10 

 

- popíše význam balení a druhy 
obalových materiálů 

- vysvětlí příčiny stárnutí výrobků 

- ovládá způsoby konzervace 

- vyjmenuje způsoby 
prodlužování trvanlivosti 

8. Požadavky kladené na suroviny 
a hotové výrobky 

Význam balení 

Příčiny stárnutí výrobků 

Způsoby prodlužování trvanlivosti 
cukrářských výrobků 

Přeprava výrobků 

10 

 

- vysvětlí pojem racionalizace 

- uvede příklady použití nových 
surovin 

- zná zásady ve výživě a umí je 
aplikovat v cukrářské výrobě 

9. Hlavní směry vývoje cukrářské 
výroby 

Racionalizace výroby 

Výživová hodnota 

6 



SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1                                                                        ŠVP Cukrář 
 

 

- 197 - 
 

 

- rozumí výpočtům 

- umí vypočítat ztráty a výtěžnost 

- dokáže využít odborné výpočty 
v praxi 

 

10. Odborné výpočty 

 

Výpočet surovinové normy 

Výpočet ukazatele jakosti 

Výpočet výtěžnosti a ztrát 

 

 

10 

 
Vypracoval: Monika Vöglerová 
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5.14. Odborný výcvik 

Obor vzdělání: 29 – 54 – H/01 Cukrář Platnost: 1. 9. 2009 

Název ŠVP: Cukrář Forma vzdělávání: denní 

Ročník: 1., 2., 3. Počet hodin celkem: 1650 

Pojetí předmětu 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je osvojení odborných vědomostí a praktických 
dovedností potřebných k pracovnímu výkonu. Žák je připraven 
zpracovávat základní suroviny, polotovary, pomocné látky.  

Žák získá manuální zručnost v cukrářské výrobě, naučí  
se obsluhovat jednotlivá výrobní zařízení, provádět technologické 
výpočty, posuzovat jakosti surovin, polotovarů, hotových výrobků.  

Důraz se klade na dodržování hygienických zásad, technologických 
postupů za účelem zachování kvality a zdravotní nezávadnosti 
surovin, polotovarů, výrobků. V každém ročníku je zařazená 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.   

 

Charakteristika 
učiva: 

Učivo se zaměřuje na zvládnutí nejzákladnějších technologických 
postupů, procesů při výrobě těst, hmot, náplní, polev a ozdob, 
kontrolu jakosti surovin, polotovarů a hotových výrobků.  

Žáci získají praktické znalosti o principech technologického 
zpracování surovin pro cukrářské výrobky a o technologických 
postupech při rukodělné a strojně průmyslové cukrářské výrobě.  

Do výuky jsou zařazeny základní informace o používání strojů 
a strojního zařízení při výrobě cukrářských výrobků. Učivo 
poskytuje poznatky o funkci, ovládání a běžné údržbě strojů, 
zařízení a nástrojů, o jejich využití v cukrárenských provozech 

Metody a formy 
výuky: 

Výuka je vedena formou výkladu, jsou využívány metody, které 
zajišťují propojení a návaznost učiva jednotlivých odborných 
předmětů, zejména cukrářské technologie.  

Používání skupinové, individuální výuky s důrazem na individuální 
přístup k jednotlivým žákům v závislosti na jejich fyzických 
a duševních schopnostech. 

Žáci mají k dispozici veškeré strojní vybavení a inventář školní 
cukrárny. Sami vlastní drobné pomůcky:drezírovaní sáček, nože, 
cukrářskou kartu, a drezírovaní trubičky.  

Výuka je vedena formou výkladu, diskuse, praktické ukázky, 
týmové práce, návštěv cukrářských provozoven, předváděcí akce, 
kurzy.   
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Hodnocení žáků: Žáci jsou hodnoceni v komplexním rozvoji všech čtyř řečových 
dovedností. Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu SOŠ 
a SOU Vlašim. 

Žáci se specifickými poruchami učení jsou hodnoceni s ohledem 
na jejich speciální potřeby.Součástí hodnocení jsou samostatné 
domácí práce. 

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a k zodpovědnosti za osvojení 
příslušnýchkomunikativních dovedností. 

Pololetní hodnocení se skládá z hodnocení za jednotlivá čtvrtletí 
a písemné práce(jedna v každém pololetí) – numerické hodnocení. 

 

Přínos předmětu 
pro rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence: žáci v předmětu odborný výcvik řeší 
technologické výpočty a odborné problémy, charakterizují 
vlastnosti surovin a jejich vliv na kvalitu výrobku, naslouchají 
pozorně druhým a účastní se diskuse. Zdůvodňují své postoje 
a názory. V žákovském projektu formulují své myšlenky 
srozumitelně a souvisle. 

Personální kompetence: žáci jsou schopni odhadovat výsledky 
svého chování a jednání. Nesou společnou týmovou odpovědnost 
za plnění. Přijímají hodnocení svých výsledkům i ze strany jiných 
lidí, reagují na ně, přijímají radu, kritiku, pochvalu. Učí se pečovat 
o své fyzické i duševní zdraví.  

Sociální kompetence: žáci pracují v týmu, dovedou se podílet na 
realizaci společných pracovních úkolů, jsou schopni stanovit si cíle 
podle svých schopností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 
uznávat autoritu nadřízených, přispívají k předcházení osobních 
konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu 
k jiným lidem. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy: žáci 
jsou schopni uplatnit při řešení problémů různé metody myšlení 
a myšlenkové operace. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a efektivně pracovat s informacemi:při vyhledávání informací se 
žáci naučí pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky 
informačních a komunikačních technologií, získávat informace 
z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu a pracovat s nimi. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění:žáci získají přehled 
o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, 
mají reálnou představu o pracovních, platových a jiných 
podmínkách v oboru. 
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 Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti:v předmětu odborný výcvik  
je realizováno formou diskuze se zaměřením na realizaci výživové 
politiky státu a o dostupnosti cukrářských výrobků a dalších 
potravin jednotlivým skupinám obyvatelstva u nás a v jiných 
zemích světa, výchova k zodpovědnosti vůči spotřebitelům, 
dodržování norem a legislativních návazností a jejich následky. 

Člověk a životni prostředí:tvoří v předmětu odborný výcvik 
zejména tyto oblasti "Ekologie člověka" s problematikou 
koncentrace škodlivých látek v potravním řetězci a význam zdravé 
životosprávy. Tyto oblasti jsou realizovány formou seminárních 
prací žáků, přednášek a diskusí. 

Informační a komunikační technologie:tvoří v předmětu odborný 
výcvikzejménavyužití softwaru pro tvorbu prezentací a využití 
internetu k dalšímu vzdělání a získání informací a při tvorbě 
seminárních prací a referátů při hledání podkladů na internetu. 

Člověk a svět práce:tvoří v předmětu odborný výcvik zejména 
využití v doplnění znalostí a dovedností žáků získaných v odborné 
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti, při 
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Uplatnění 
se na trhu práce a přizpůsobení se jeho změnám. Motivování žáků 
k tomu, aby si uvědomili odpovědnost za vlastní život, význam 
vzdělání pro život, motivování je k aktivnímu pracovnímu životu 
a úspěšné kariéře.  

Budování a rozvíjení uplatnitelnosti žáků prostřednictvím 
poskytnutí základní orientace ve světě práce a vzdělávání, 
v osvojení kompetence hodnotit jednotlivé faktory určující 
charakter práce a srovnávání je se svými předpoklady, orientování 
se v nabídce profesních a vzdělávacích možností a schopnosti 
kriticky je posuzovat.  

Reálné posuzování svých schopností a možností pracovního 
uplatnění, v získání přehledu o alternativních možnostech 
pracovního uplatnění. Vedení k tomu, aby si žáci uvědomili 
dynamiku ekonomických a technologických změn v současném 
světě a z toho plynoucí význam profesní mobility a rekvalifikací, 
potřebu sebevzdělávání a celoživotního učení. 

Cílem je získat kladný vztah k práci, životnímu prostředí a technice. 
Vytvořit si znalost elementárních dovedností a návyků, používat 
nástroje, nářadí a pomůcky. Vést k vytrvalosti, tvořivosti při práci 
a hospodárnosti, rozvíjet podnikatelské myšlení, směřovat k volbě 
povolání, přispívat k práci skupiny, organizovat svou práci. 
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Ročník: 1. Počet hodin celkem: 495 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- rozlišuje jednotlivé provozy 

- dodržuje zásady osobní 
a provozní hygieny v cukrářské 
výrobě 

- zná zásady bezpečnosti při práci 
v cukrárnách a zásady první 
pomoci 

- při obsluze strojů postupuje 
v souladu s bezpečností práce 

1. Úvod do předmětu 

Seznámení s pracovištěm 

Hygiena a sanitace v cukrářské výrobě 

Seznámení se surovinami 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

12 

- přijímá a ukládá suroviny do 
skladu, dodržuje podmínky 
skladování jednotlivých surovin 

- charakterizuje kritické body 
HACCP 

2. Zásady hospodaření se surovinami 

Seznámení a hospodaření se surovinami 

Vedení skladu, příjem a výdej surovin 

Kritické body HACCP 

6 

- vypočítá potřebné množství 
surovin 

3. Normování surovin 

Praktické výpočty surovin podle 
receptury 

12 

- rozlišuje jednotlivé druhy vah, 
zná jejich použití, zná jednotky, 
umí převody 

- navažuje a odměřuje potřebné 
množství surovin 

4. Vážení a měření 

Seznámení s druhy vah a jejich používání 

Duté míry 

 

6 
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- orientuje se v cukrářských 
strojích a zařízení, zná jejich 
zacházení a použití 

- provádí čištění strojů a pomůcek 

 

5. Seznámení s obsluhou strojů 

Obsluha pecí a ostatních tepelných 
zařízení 

Sázení a obracení plechů 

Obsluha šlehacího stroje 

Obsluha ostatních strojů – melanžeru, 
mixeru 

Čištění strojů 

Seznámení s novými zařízeními 
a technologiemi 

6 

 

- určí druhy rozvarů 

- popíše jednotlivé zkoušky 
cukerných roztoků 

- zná technologické postupy 

- využívá měření digitálním 
a obdrátovaným teploměrem  

 

6. Úprava cukru 

Příprava cukru, ošetření 

Druhy cukerných roztoků 

Měření koncentrace cukerných roztoků 

Ruční zkoušky  

Využití digitálního teploměru 

6 

 

- ovládá výrobu papírových 
kornoutků, balení ráfků 

- umí použít stříkací sáčky 

- umí stříkat ozdoby 

7. Cvičné práce z hmoty na stříkání 

Výroba papírových kornoutků 

Obalování dortových forem 

Příprava cvičné hmoty 

Plnění, držení a čištění stříkacích sáčků 

Stříkání hladkou a řezanou 

18 

 

- ovládá rozdělení náplní 

- uvede surovinové složení náplní 

- popíše technologické postupy 
náplní 

- zná použití náplní 

8. Náplně 

Rozdělení náplní: 

Trvanlivé náplně 

Trvanlivější náplně 

Méně trvanlivé náplně 

 

48 

 

- zná rozdělení smetanových 
náplní a jejich použití 

9. Smetanové náplně 

Druhy náplní 

12 
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- ovládá rozdělení polev 

- uvede surovinové složení polev 

- popíše technologické postupy 
polev 

- zná použití polev 

 

10. Polevy 

Rozdělení polev 

Čokoládové polevy 

Tukové polevy 

Cukrové polevy 

Želé polevy 

 

18 

 

- vyjmenuje suroviny pro výrobu 
těst a vysvětlí jejich vliv na 
kvalitu hotových výrobků 

 

11. Těsta a jejich dohotovení 

Výroba těst 

Náplně do čajového těsta 

48 

- zná technologické postupy 
výroby, na příkladu popíše 
konkrétní technologický postup 

- vysvětlí pravidla přípravy těst, 
jejich zpracování a dohotovení 

- obhájí teplotu pečení 

- vysvětlí postupy plnění 
a zdobení 

- uvede správnou trvanlivost 
a hmotnost jednotlivých 
výrobků 

 

Polevy na čajové pečivo  

 

- zná a umí upravit suroviny 

- zná technologické postupy 
výroby, na příkladu popíše 
konkrétní druh 

- obhájí teplotu pečení 

- vysvětlí tvarování, plnění, 
zdobení 

- uvede správnou trvanlivost 
výrobků 

12. Třené linecké těsto 

Technologický postup třeného těsta 

Zná suroviny k výrobě 

Zná výrobky z třeného těsta 

18 
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- popíše charakteristické znaky 
pálené hmoty 

- vyjmenuje jednotlivé suroviny 
a jejich úpravu před 
zpracováním 

- uvede možnosti plnění náplněmi 
a dohotovení 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
hmotnosti a trvanlivosti 

- analyzuje vady korpusů z pálené 
hmoty a navrhne možné řešení 
nápravy 

13. Pálená hmota 

Příprava pálené hmoty 

Tvarování a pečení korpusů 

Vady pálené hmoty, korpusů 

Příprava náplní, polev a dohotovení 
výrobku 

48 

 

- popíše charakteristické znaky 
listového těsta 

- objasní nasakování a bobtnání 
lepku ve vodánku 

- uvede význam a vlastnosti 
surovin 

- umí připravit těsto ručním 
i strojním způsobem 

- vysvětlí význam rozvalování 
těsta 

- uvede způsoby tvarování 

- stanoví teplotu pečení a objasní 
pochody při pečení 

- uvede možnosti plnění náplněmi 
a dohotovení 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
hmotnosti a trvanlivosti 

- analyzuje vady korpusů 
a navrhne možné řešení nápravy 

 

14. Listové těsto 

Příprava surovin 

Příprava těsta 

Pečení, dohotovení  

 

42 
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- vyjmenuje suroviny a uvede 
jejich úpravu před zpracováním 

- popíše výrobu invertního cukru, 
vysvětlí pojem neutralizace 

- vysvětlí technologický postup 
těsta, jeho zpracování 
a dohotovení 

- obhájí teplotu pečení 

- popíše plnění a zdobení korpusů 

15. Medové perníkové těsto 

Příprava surovin 

Zadělání těsta 

Tvarování těsta 

Pečení těsta 

Sesazování, potahování a zdobení 
hotových výrobků 

 

18 

 

- ovládá výrobu šlehaných hmot 

- ovládá tvarování, pečení 

- zná použití náplní a polev do 
lehkých šlehaných hmot 

16. Šlehané hmoty 

Lehké šlehané hmoty 

Šlehané hmoty nahřívané 

Zvláštní šlehané hmoty 

 

 

48 

18 

24 

 

- vysvětlí význam ozdob a zdobení 
cukrářských výrobků 

- dokáže kombinovat ozdoby mezi 
sebou 

- aplikuje ozdobu na správný druh 
výrobku 

- vyjmenuje suroviny vhodné pro 
výrobu hmot na ozdoby 

- popíše technologické postupy 
výroby modelovacích hmot 
a karamelu 

17. Ozdoby 

Glazura 

Cukrářská kakaová poleva 

Mléčná modelovací hmota 

Marcipán 

 

12 

 

- popíše suroviny pro výrobu 
těsta 

- zná základní technologický 
postup 

18. Kynuté těsto 

Příprava surovin 

Příprava kvásku 

Zadělání těsta 

66 

 

- zná suroviny 

- zná postup při výrobě závinů 

19. Restaurační moučníky 

Příprava surovin 

Příprava závinů 

18 
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Ročník: 2. Počet hodin celkem: 577,5 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- zná zásady bezpečnosti při práci 
v cukrárnách a zásady první 
pomoci 

- dodržuje zásady osobní 
a provozní hygieny v cukrářské 
výrobě 

- charakterizuje kritické body 
HACCP 

1. Úvod do předmětu 

Hygiena a sanitace v cukrářské výrobě 

Seznámení se surovinami, HACCP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

7 

 

- objasní charakteristické znaky 
pro jednotlivé hmoty a uspořádá 
je podle názvu 
a technologického postupu 

- uvede možnosti plnění náplněmi 
a dohotovení 

2. Příprava náplní a polev 

Zná rozdělení náplní a polev, jejich 
technologický postup 

 

70 

 

- vyjmenuje suroviny pro všechny 
druhy těst 

- zná teploty pečení 

- ovládá tvarování 

- popíše technologické postupy 

- zná způsoby tvarování 

- rozdělí výrobky na plněné 
a neplněné  

- umí použít správný druh náplně 
do připravených hmot 

- zná polevy na čajové pečivo 

3. Tuhá těsta a jejich dohotovení 

Příprava surovin 

Výroba těst 

Dohotovení čajového pečiva 

21 
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- popíše technologické postupy 

- zná způsoby tvarování 

- rozdělí výrobky na plněné 
a neplněné 

- umí použít správný druh náplně 

4. Třené linecké těsto 

Příprava surovin 

Příprava těsta 

Tvarování a pečení 

Příprava náplní 

Příprava polev 

Dohotovení a balení výrobků 

 

7 

 

- zná suroviny a postup výroby 

- zná jejich úpravu 

- analyzuje vady korpusů a 
navrhne možné řešení nápravy 

- umí použít správný druh náplně 
a zvolit vhodnou polevu 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
hmotnosti a trvanlivosti 

 

 

5. Pálená hmota 

Výroba hmoty 

Tvarování, pečení, plnění, dohotovení 

 

 

35 

 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup 
a trvanlivost 

- vysvětlí význam ozdob a zdobení 
cukrářských výrobků 

- seřadí ozdoby podle použitých 
surovin 

- dokáže kombinovat ozdoby 
vzájemně mezi sebou 

- aplikuje ozdobu na správný druh 
výrobku 

- vyjmenuje suroviny vhodné pro 
výrobu hmot na ozdoby 

- popíše technologické postupy 
výroby modelovacích hmot 
a karamelu 

6. Zdobení a modelování 

Glazura 

Cukrářská kakaová poleva 

Mléčná modelovací hmota 

Karamel 

 

 

49 
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- objasní význam speciálních 
cukrovinek a rozdělí je podle 
trvanlivosti 

- popíše technologické postupy 
orientálních a čokoládových 
smetanových cukrovinek 

7. Speciální výrobky 

Příprava surovin 

Výroba hmot 

Dohotovení výrobků  

Balení výrobků 

 

32,5 

- ovládají práci s pokladnou 

-  umí základní početní úkony, 

- účtování zboží a balení 

- zvládá jednání se zákazníkem 

8. Prezentace cukrářských výrobků 

Balení a prodej 

Pokladna 

 

30 

 

- rozdělí roztoky s následným 
odůvodněním 

- vysvětlí pojem koagulace 

- popíše pojem šlehatelnost 

- vysvětlí vlivy působící na 
šlehatelnost roztoků 

- vysvětlí rozdíl mezi šleháním 
a třením 

- popíše technologické postupy 

- zná tvarování 

- umí použít správný druh náplně 

9. Ostatní šlehané a třené hmoty 

Příprava surovin 

Mísení a šlehání hmot 

Mísení a šlehání hmot s RP 

Tvarování a pečení 

Dohotovení a balení výrobků 

 

42 

 

- rozliší jednotlivé druhy jádrovin 

- zná jejich úpravu a použití 

- vyjmenuje suroviny vhodné pro 
výrobu jádrových hmot a popíše 
jejich úpravu před použitím 

- rozdělí hmoty podle 
technologických postupů 

- vyjmenuje výrobky z jádrových 
hmot 

- analyzuje vady korpusů 
a navrhne možné řešení nápravy 

10. Jádrové hmoty 

Výroba hmoty 

Tvarování, pečení, plnění 

Dohotovení 

 

56 
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- umí připravit těsto ručním 
i strojovým způsobem 

- umí dohotovení jednotlivých 
druhů 

 

11. Listové těsto 

Příprava surovin 

Příprava těsta 

Tvarování, pečení a dohotovení druhů 

 

 

35 

 

- ovládá výrobu šlehané hmoty 

- ovládá výrobu piškotů 

- ovládá výrobu buflerů 

- zná vady hmot 

12. Lehká šlehaná hmota 

Příprava surovin 

Příprava piškotů 

Příprava buflerů 

42 

 

- vyjmenuje druhy kynutých těst 
a sortiment z nich 

- zná technologický postup výroby 
vánočkového a koláčového 
a koblihového těsta 

- osvojí si technologické postupy 
výroby 

- vysvětlí změny při kynutí 

- vysvětlí postupy plnění a 
dohotovení výrobků před 
tepelnou úpravou 

- zná způsoby balení a skladování 
pečiva z kynutých těst 

13. Kynuté a plundrové těsto 

Příprava surovin 

Příprava kvásku 

Zadělání těsta 

Kynutí, přetužování, provalování 

Tvarování výrobků 

Pečení, smažení 

Příprava náplní a plnění 

Dohotovení a balení výrobků 

 

151 
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Ročník: 3. Počet hodin celkem: 577,5 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

če
t 

h
o

d
in

 

Žák: 

- zná zásady bezpečnosti při práci 
v cukrárnách a zásady první 
pomoci 

- dodržuje zásady osobní 
a provozní hygieny v cukrářské 
výrobě 

- popíše význam hygieny 
a sanitace v cukrářských 
provozech 

- vybere vhodné vybavení do 
cukrářského provozu 

- umí hospodařit se surovinami 

- bez problémů nanormuje 
výrobky 

1. Úvod do předmětu 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
hygiena, sanitace v cukrářské výrobě 

Seznámení s výrobně technologickou 
dokumentací 

Hodnocení jakosti surovin 

Seznámení s novým strojním 
a technickým zařízením 

Hospodaření se surovinami 

Normování výrobků 

 

21 

 

- vyjmenuje suroviny a uvede 
jejich úpravu před zpracováním 

- popíše výrobu invertního cukru, 
vysvětlí pojem neutralizace 

- vysvětlí pravidla přípravy těst, 
jejich zpracování a dohotovení 

- obhájí teplotu pečení 

- vysvětlí postupy plnění, zdobení 
a dohotovení 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
trvanlivosti 

 

2. Medové perníkové těsto 

Příprava surovin 

Zadělávání těsta  

Tvarování  

Pečení 

Sesazování, potahování a zdobení 
hotových výrobků 

 

35 
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- vyjmenuje druhy kynutých těst 
a sortiment z nich 

- popíše suroviny na výrobu 
kynutého pečiva a vysvětlí jejich 
vliv na kvalitu hotových výrobků 

- zná technologický postup výroby 
vánočkového, koláčového 
a koblihového těsta 

- osvojí si technologické postupy 
výroby, na příkladu popíše 
konkrétní technologický postup 

- vysvětlí pravidla přípravy těsta, 
jejich zpracování a dohotovení 

- vysvětlí změny při kynutí těsta 
a výrobků 

- vysvětlí postupy plnění 
a dohotovování výrobků před 
tepelnou úpravou 

- vysvětlí pravidla a postup 
osazování výrobků na plechy 
a jejich dokynutí 

- zná způsoby balení a skladování 
pečiva z kynutých těst 

- vyjmenuje suroviny vhodné 
k výrobě a popíše jejich úpravu 
před zpracováním 

 

3. Kynuté a plundrové těsto 

Příprava surovin 

Příprava kvásku  

Zadělávání těsta 

Kynutí, přetužování, provalování 

Tvarovaní výrobku 

Pečení a smažení 

Příprava náplní a plnění výrobků 

Dohotovení a balení výrobků 

 

87,5 

 

- Charakterizuje význam dietních 
výrobků v cukrářském oboru 

- Rozdělí diety podle výživy 
nemocných 

- Popíše technologické postupy 
výrobků jednotlivých diet, 
doplní vhodně jejich úpravu 
a podávání 

4. Diety – dia, bezlepková 

Příprava surovin 

Výroba hmot těst 

Dohotovení výrobku DIA 

 

49 
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- charakterizuje správně 
jednotlivé náplně a polevy 

 

5. Náplně 

6. Bílkový krém 

7. Smetanové náplně 

8. Polevy 

Umí správně určit náplně a polevy pro 
jednotlivé výrobky 

 

28 

7 

14 

28 

 

- uvede význam restauračních 
moučníků ve stravě a výživě 
člověka 

- rozdělí moučníky podle 
technologie výroby a způsobů 
podávání 

- popíše jednotlivé technologické 
postupy 

- ovládá názvosloví restauračního 
provozu 

- na příkladu popíše konkrétní 
technologický postup včetně 
úpravy před hostem 

 

9. Restaurační moučníky 

Příprava surovin  

Výroba hmot a těst 

Pečení, vaření, smažení 

Výroba náplní a polev 

Výroba studených moučníků 

28 

 

- zná a popíše jednotlivé postupy 
výrobků 

10. Pálená hmota 

Příprava těsta, tvarování, pečení 
a dohotovení 

21 

 

- zná a popíše jednotlivé postupy 
výrobků 

11. Listové těsto 

Příprava těsta, tvarování, pečení 
a dohotovení 

21 

 

- zná rozdíl mezi hmotou buflerů 
a piškotů 

12. Lehké šlehané hmoty 

Výroba piškotů 

Nahřívaná hmota 

49 

 

- vysvětlí vlivy působící na 
šlehatelnost 

- zná teploty pečení 

 

13. Těžké šlehané hmoty a třené hmoty 

Příprava surovin 

Význam tuku v hmotě 

 

42 
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- ovládá tvarování 

- popíše technologické postupy 

- zná tvarování 

- umí použít správný druh náplně 

Mísení hmot 

Tvarování korpusů a pečení 

 

 

 

- ovládá výrobu modelování 

14. Ozdoby 

Mléčná modelovací hmota 

Karamel 

 

35 

 

- rozpozná jednotlivé druhy 
jádrovin 

- zná jejich úpravu a použití 

- rozdělí hmoty podle 
technologických postupů 

- vyjmenuje výrobky z jádrových 
hmot 

- analyzuje vady korpusů 

15. Jádrové hmoty 

Výroba hmoty 

Tvarování, pečení, plnění, dohotovení 

 

35 

 

- zná technologické postupy 

- zná použití náplní 

- zná použití polev 

14. Tuhá těsta 

Výroba těst, náplní a polev 

21 

 

- zná technologické postupy hmot 
a těst 

- ovládá přípravu korpusů, náplní, 
polev 

- ovládá základní prvky zdobení 
hotových výrobků, balení, 
expedice 

- prezentace před zákazníkem 

15. Souborné práce 

Výrobky z pevných těst, pálená hmota, 
listové těsto, šlehané jádrové hmoty, 
výrobky z perníku, kynuté a plundrové 
těsto 

56 

 

Vypracoval: Hana Semrádová 
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6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 
 
Škola je svým posláním a širokým spektrem dalších činností nedílnou součástí života města  
i regionu, její aktivity často překračují hranice České republiky. Pro naplnění stanovených 
úkolů a cílů je nutná mnohostranná spolupráce školy především s rodiči žáků a se širokým 
spektrem dalších subjektů. 
 
V rámci spolupráce s rodiči je snahou školy nejen jejich průběžná informovanost,  
ale usilujeme také o aktivní zapojení rodičů do vlastního dění ve škole. Základními způsoby 
předávání informací rodičům jsou studijní průkazy, omluvné listy, pravidelné třídní schůzky, 
webové stránky školy, písemný, telefonický a osobní styk. Bez osobní a finanční pomoci 
rodičů by se neobešlo uspořádání společenského maturitního plesu, realizace některých 
exkurzí, zahraničních výjezdů, účast na kurzech v rámci odborného výcviku (barmanský, kurz 
vyřezávání zeleniny, studené kuchyně). 
 
V roce 2006 byla ustanovena Školská rada. Její pravomoce a kompetence vymezuje školský 
zákon. 
 
Dlouhodobě ve škole působí jako poradní orgán vedení školy Občanské sdružení  
rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU. Je složen ze zvolených zástupců rodičů žáků jednotlivých 
tříd. Jejich prvořadým úkolem je přenášet z řad rodičovské veřejnosti věcné připomínky, 
náměty a podněty k chodu školy, k její výchovně – vzdělávací činnosti. Tato zpětná vazba  
je pro vedení školy velice důležitá, protože napomáhá pružně řešit případné nedostatky  
v práci školy, akceptovat opodstatněné připomínky a podněty rodičů. Vzájemný dialog rodičů  
s vedením napomáhá předcházet mnoha nedorozuměním a přispívá k oboustranné 
vzájemné důvěře. Podporuje rozšiřování vzdělávací nabídky pro žáky (zajišťování stáží, 
odborných školení, besed, zajišťování přednáškové, lektorské a poradenské činnosti. 
Podporuje rozvoj sportovních, společenských a kulturních akcí školy. Podporuje sociálně 
slabší žáky. Jeho náplní je účelně hospodařit se získanými finančními prostředky  
od rodičovské veřejnosti a používat je výhradně na financování nadstandardních aktivit žáků 
školy“ knižní odměny, jízdné na lyžařský kurz, odborné a sportovní soutěže atd. 
 
Významná je spolupráce se všemi typy škol na území města a se středními školami  
ve Středočeském kraji. Různorodá je spolupráce s vedením města, s řadou institucí 
působících ve městě, jako například s Domem dětí a mládeže, se Spolkovým domem, 
s Kulturním střediskem, s Okresním muzeem, s K centrem, s TJ Spartakem, s TJ Sokolem, 
s Policií ČR, s Městskou policií, ČSOP a dalšími. 
 
Důležitá je spolupráce s Krajským úřadem, a to nejen v rozsahu vymezeném zřizovatelskými 
povinnostmi. Významnými partnery se stala řada ekonomických subjektů umožňujících škole 
organizovat exkurze, praktické formy výuky, projektovou činnost či získávat finanční zdroje. 
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7. Ostatní aktivity školy 
 
 
Důležitým výchovným prvkem jsou tradice naší školy, v nichž chceme vychovávat  
a vzdělávat žáky. Připomínání si úspěchů našich žáků nebo absolventů a historie budov, 
v kterých se škola nachází, vede ke zvýšení sebevědomí žáků a vztahu k hodnotám. 
Pravidelně organizujeme výstavu prací, esejí, kreseb a fotografií na téma Naše škola, příroda, 
při mezi školní soutěži odborné dovednosti Pohár blanických rytířů. 
 
Organizujeme sportovní aktivity pro mládež i dospělé, naše škola je členem Asociace 
školských sportovních klubů, organizujeme lyžařský výchovně vzdělávací kurz 1. ročníků, 
školní kolo Silového čtyřboje, již 30. ročník školního přespolního běhu ke Dni studentstva 
v přilehlém parku, sportovní den školy, okresní a krajské finále Silového čtyřboje, 
organizujeme humanitární akci Běh naděje začleněnou do celostátního projektu Skutky 
naděje pro celou veřejnost našeho města s rozmanitými vzdělávacími a pohybovými 
aktivitami. Zúčastňujeme se všech středoškolských sportovních her v rámci regionu  
a okresu. 
 
V průběhu školního roku se žáci účastní odborných exkurzí ve firmách Benea, Backaldrin, 
Zeelandia, Nowicom. 
 
Spolupracujeme s nadací Člověk v tísni v projektu Jeden svět na školách, jsme začleněni  
do projektu Dejte šanci dětem ulice, spolupracujeme s nadačním fondem Světluška, 
s projektem Emil pro hendikepované děti, spolupracujeme s Ligou proti rakovině při účast  
na Měsíčkovém dnu. Jsme součástí projektu Proměny života, jedná se o cyklus přednášek 
S tebou o tobě. 
 
Škola realizuje projekt zaměřený v rámci grantového řízení Programu 2010 Prevence užívání 
legálních drog s přednáškami Dr. Doudy. 
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č.j. SŠ-VL/4/2009/INT 
 
 
 
 
 
Školní vzdělávací program oboru vzdělání Cukrář 29-54-H/01schválen ředitelem školy dne 
29. 1. 2009s účinností od 1. září 2009 
  
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
Ing. Vladislav Novotný 
       ředitel školy 

 
 
 


