samostatná odborná práce zaměření číšník
1. Zadání samostatné odborné práce (SOP)
Předložené zadání je součástí jednotného zadání závěrečných zkoušek a jeho realizace je povinná. Škola
zadání podle potřeby dále rozpracuje a konkretizuje, zejména časový harmonogram zpracování, způsob
odevzdání, konzultace s učiteli apod. Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci
ke stanovenému tématu.
níže uvedených témat si žáci losují.
. Témata
éma . Gastronomické toulky po Česku
éma . Spojujeme tradici a moderní trendy
éma . Gastronomie napříč světem
éma

. V zdravém těle zdravý duc (olympiáda)

. Osnova SOP
vod
zdůvodnění vlastního námětu, cíle práce
e t řešení
charakteristika vylosované příležitosti s ohledem na využití v gastronomii
objednávka akce, potvrzení objednávky
sestavení slavnostního menu
žádanka na inventář
nákres tabule pro

osob

osoby včetně místnosti se zasedacím pořádkem, rozmístění výzdoby

nákres prostření pro 1 osobu, včetně popisu
nákres tabule se zasedacím pořádkem, včetně rozmístění výzdoby
charakteristika podávaných pokrmů a nápojů
servis podávaných pokrmů a nápojů
časový harmonogram akce
vy čtování akce
izojazyčná část
vypracování menu, překlad do zvoleného cizího jazyka
stručný popis podávaných pokrmů a nápojů v cizím jazyce
ávěr
splnění cílů

.

ormální prava SOP
itulní list obsahuje označení amostatná odborná práce , vylosované téma, přesný název
zpracovaného tématu, název školy, obor vzdělání, třída, školní rok, jméno a příjmení žáka.
a titulním listem následuje obsah názvy kapitol, stránkování .
elkový rozsah práce je nejméně 1 stran ormátu

. Písmo

rial, velikost 1 .

e t zpracovat na P , je možné doplnit obrázky a nákresy.
oučástí musí být seznam použitých zdrojů in ormací, uvedený na konci práce literatura, normy,
internetové zdroje .
Požadavky pro zpracování
P a in ormace o jejím dalším využití v průběhu praktické zkoušky určené pro
žáky jsou uvedeny v odstavci Pokyny pro žáka k vypracování samostatné odborné práce.
. Termíny
oporučený termín zadání
oporučená délka řešení

P
P

oporučený termín odevzdání

nejdříve v lednu

1

minimálně 1 měsíc
P

nejpozději do

týdnů před závěrečnou klasi ikací

souladu s
stanoví ředitel školy vyučovací předmět, v jehož rámci bude vypracována
P, konkrétní
termín zadání i odevzdání
P, způsob odevzdání převzetí
P a zabezpečení konzultací žáků s vyučujícími.
. Zařazení a prezentace SOP u závěrečné zkoušky
Prezentace a obhajoba
P a vypracování praktického kolu, nebo jeho části, bude probíhat v rámci
praktické zkoušky. editel ka školy rozhoduje o tom, zda bude zařazena na začátek, do průběhu, či na konec
praktické zkoušky.
. Zp sob odnocení

kritéria odnocení SOP

Prezentace a obhajoba
P spočívá v představení písemné
P zkušební komisi, popisu a zdůvodnění
zvoleného postupu řešení zpracování včetně využívání in ormačních zdrojů, posouzení přínosu práce pro
pro esní uplatnění žáka, v sestavení slavnostrní tabule ze
P, v komunikaci k tématu ve zvoleném cizím
jazyce.
odnotí se zdůvodnění použitého postupu řešení způsobu zpracování, dodržení jednotlivých bodů zadání a
celkového rozsahu, obsahová i ormální rove zpracování, používání odborné terminologie.
odnotí se rovněž dodržování zvoleného způsobu zpracování, dodržování norem,
předpisů.
odnocení
.
oboru

P a hygienických

P je součástí celkového hodnocení a klasi ikace praktické zkoušky dle pravidel uvedených v

íšník je kladen důraz zejména na

rove zpracování práce po ormální stránce
splnění zadané osnovy
vlastní obsahové a odborné zpracování tématu
věcnou správnost
zpracování menu a charakteristiku podávaných pokrmů a nápojů
vlastní přínos, nápaditost
využívání a uvedení in ormačních zdrojů
. Zp sob řešení v případě

e ák neodevzdá práci ve stanoveném termínu příp v bec

estliže žák neodevzdá
P ve stanoveném termínu, může ředitel školy v odůvodněných případech povolit
odevzdání
P v náhradním termínu.
estliže žák
P neodevzdá, nebude bodově hodnocen za příslušnou část závěrečné zkoušky související se
zpracováním, prezentací a obhajobou
P.

. Pokyny pro áka k vypracování SOP
Podle dále uvedených pokynů vypracujte písemnou ormou samostatnou odbornou práci. Postupujte podle
pokynů učitele, který vám sdělí konkrétní termíny pro losování témat a způsob a termín odevzdání samostatné
odborné práce. pracování samostatné odborné práce je nezbytným předpokladem k spěšnému
absolvování praktické zkoušky.
ormální prava
itulní list

obsahuje níže uvedené náležitosti

ázev

amostatná odborná práce

éma

ylosované téma

ázev

Přesný název zpracovaného tématu

ázev školy
bor vzdělání
řída
Školní rok
méno a příjmení žáka
a titulním listem následuje obsah uve te názvy kapitol, stránkování .
elkový rozsah práce je nejméně 1 stran ormátu

. Písmo

rial, velikost 1 .

e t zpracujte na P , je možné doplnit obrázky a nákresy.
oučástí musí být seznam použitých zdrojů in ormací, uvedený na konci práce literatura, normy,
internetové zdroje .
Zadání samostatné odborné práce
ypracujte samostatnou odbornou práci na vylosované téma. oto vylosované téma můžete ještě
konkretizovat, z žit na určitou oblast dle vlastního zájmu či výběru.
snova samostatné odborné práce
a

vod
uve te, proč jste se zaměřili na dané konkrétní téma, jaké jsou hlavní cíle vaší práce

b

ešení
charakteristika vylosované příležitosti s ohledem na využití v gastronomii
objednávka akce, potvrzení objednávky
sestavení slavnostního menu
žádanka na inventář
nákres tabule pro

osob

osoby včetně místnosti se zasedacím pořádkem, rozmístění výzdoby

nákres prostření pro 1 osobu, včetně popisu
nákres tabule se zasedacím pořádkem, včetně rozmístění výzdoby
charakteristika podávaných pokrmů a nápojů
servis podávaných pokrmů a nápojů
časový harmonogram akce
vy čtování akce

c

izojazyčná část
překlad menu do zvoleného cizího jazyka
stručný popis servisu podávaných pokrmů a nápojů v cizím jazyce v rozsahu 1 strany

d

ávěr
splnění cílů

Zařazení a prezentace samostatné odborné práce v rámci praktické závěrečné zkoušky
amostatnou odbornou práci budete využívat při praktické zkoušce takto
praktický kol ze samostatné odborné práce
obhajoba samostatné odborné práce
komunikace v cizím jazyce
Praktický kol ze samostatné odborné práce
estavení slavnostní tabule ze samostatné odborné práce
sestavte slavnostní tabuli pro

osob nebo

dle zadání školy na dané téma

bhajoba samostatné odborné práce
Postupujte podle uvedené osnovy
představte svoji samostatnou odbornou práci

téma, cíl

objasněte postup při zpracování práce, jaké zdroje jste použil a
zdůvodněte výběr pokrmů do menu
popište postup při sestavení tabule, zdůvodněte použití a založení inventáře
uve te, jaký přínos pro vás práce měla a zda jste splnil a své cíle
omunikace v cizím jazyce
Připravte si krátké vystoupení v cizím jazyce, kde uvedete např.
jak se jmenujete, jaký studujete obor
jaké téma samostatné práce jste zpracoval a, uve te in ormaci k danému tématu
jaký kol jste realizoval a
na základě zpracovaného cizojazyčného te tu ve vaší práci popište sestavenou tabuli
zodpovězte položené dotazy členů zkušební komise, používejte odbornou terminologii

