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Závěrečná zkouška 2023 

Obor: 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

Školní rok 2022/23 

Praktická zkouška 

Samostatná odborná práce 

Samostatná odborná práce (SOP) je součástí závěrečné praktické zkoušky žáka. 

Pro letošní školní rok ředitel školy vybral 5 témat, která budou do 16. 1. 2023 předložena žákům 

k výběru. Žáci si z nich do 27. 1. 2023 jedno téma zvolí. Svou volbu stvrdí svým podpisem 

u vyučujícího odborného výcviku. Pokud si žák do stanoveného termínu téma nevybere, bude 

mu ředitelem školy zadáno.  

Názvy 5 vybraných témat ředitelem školy: 

Zaměření Kuchař: 

Téma II. Kdo zdravě žije, vyhrává 

Téma IV. Láska kvete v každém věku 

Téma XV. Svět na talíři 

Téma XVI. U rodinného stolu 

Téma XIX. Významné dny naší republiky 

Zaměření Číšník: 

Téma III. Kulturní zážitek 

Téma IV. Láska kvete v každém věku 

Téma XIII. Srdečný pozdrav z hájovny 

Téma XV. Svět na talíři 

Téma XVI. U rodinného stolu 

Ředitel školy stanovil: 

1) vyučovací předmět, v jehož rámci bude vypracována a hodnocena SOP: 

Ředitel školy stanovil odborný výcvik jako vyučovací předmět, v jehož rámci bude SOP 

vypracována a hodnocena. Formální úpravy SOP budou realizovány a bodovány v rámci 

předmětu informační a komunikační technologie. 

 

2) termín zadání SOP: 

Termín zadání SOP je do 31. 1. 2023 
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3) seznámení žáků s pokyny vypracování SOP: 
S pokyny pro vypracování SOP seznámí žáky vyučující odborného výcviku 

nejpozději 31. 1. 2023. Žák bude s pokyny seznámen ústně, obdrží rovněž vytištěné pokyny 

a seznámení se s pokyny stvrdí svým podpisem u vyučujícího odborného výcviku. K datu 

31. 1. 2023 bude žákům připravena šablona pro finální verzi SOP, která bude odsouhlasena 

vyučujícími předmětu odborný výcvik. 

 

4) konzultace žáků s vyučujícími odborného výcviku: 
Konzultace budou probíhat v měsících únor a březen v intervalu nejméně 2 konzultace 

měsíčně. Rozpis konzultací zveřejní vyučující odborného výcviku nejpozději 27. 1. 2023 

na nástěnce střediska Terasa a nástěnce třídy ve webové aplikaci Bakaláři. Účast na 

konzultaci stvrdí žák svým podpisem. 

 

5) termín a způsob odevzdání/převzetí SOP: 
Žák musí mít všechny texty, obrázky (včetně citací informačních zdrojů), nákresy a citace 

informačních zdrojů ve finální verzi schválené učitelem odborného výcviku hotovy bez 

formálních úprav do 31. 3. 2023. Od 3. 4. do 28. 4. bude SOP zpracovávána pouze 

po formální stránce v rámci předmětu informační a komunikační technologie (ICT). Žák je 

povinen do předmětu ICT docházet a SOP přinést první hodinu ICT v měsíci dubnu 

ve schválené elektronické podobě. Konečný termín odevzdání SOP v elektronické podobě 

i s formálními úpravami v rámci ICT je 28. 4. 2023. Hotová práce se k tomuto datu 

odevzdává vyučujícímu ICT v elektronické podobě. SOP budou v rámci ICT vytištěny 

a svázány ve dvou vyhotoveních vyučujícími ICT. Jedna kopie bude vyučujícími ICT 

předána včetně bodového hodnocení formálních úprav vyučujícímu odborného výcviku 

5. 5. 2023 a druhá kopie bude předána žákovi třídním učitelem nejpozději 9. 5. 2023. 

 

Jestliže žák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu, může ředitel školy v odůvodněných 

případech povolit odevzdání SOP v náhradním termínu. 

Jestliže žák SOP neodevzdá, nebude bodově hodnocen za příslušnou část praktické zkoušky 

související se zpracováním, prezentací a obhajobou SOP. 

  

Dne 10. 1. 2023 Mgr. Martin Ruský v. r. 

 ředitel školy 


