
 

 

 
 
                                        Pokyn ředitele č. 1/2018 

 

            K praktické části Nové závěrečné zkoušky - samostatné  odborné práci.      

             

           Obor vzdělání:  65-51-H/01  Kuchař-číšník (Kuchař-číšník-příprava jídel) 

                                                                             

                              

V souladu s vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách 

závěrečnou zkouškou a o ukončování v konzervatoři absolutoriem, ukládám vypracování 

samostatné odborné práce. Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání 

závěrečných zkoušek a její realizace je povinná. Vypracováním písemné práce žák vykonává 

teoretickou část přípravy na závěrečnou zkoušku. Její praktickou i ústní části žák prokazuje 

svou odbornou úroveň. Tento pokyn upřesňuje jednotnou formální úpravu písemné práce, 

zadání tématu, rozsah, časový harmonogram zpracování, způsob odevzdání, konzultace 

s učiteli, hodnocení a uchování (archivaci) písemné práce.  

1. Součástí praktické zkoušky je vyhotovení samostatné odborné práce, kterou žák zpracuje 

na zadané téma, které si vylosoval.   

 Žáci si losují z těchto témat:  

I.        VINNÁ TURISTIKA NAPŘÍČ EVROPOU                                                                                                                                

II.      HUDBA V NAŠICH SRDCÍCH                                                                                                 

III.     POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY                                                                                                            

IV.     SRDEČNÝ POZDRAV Z HÁJOVNY 

2. Témata jsou zadávána centrálně NÚV. Při zadání tématu samostatné odborné práce žák 

potvrdí svým podpisem, že je seznámen s tématem, úkoly a termíny. Při zadání témat  

samostatné odborné práce bude autor práce – žák seznámen s počtem povinných konzultací 

a požadavky na formální úpravu práce učitelem OV ve spolupráci s učitelem odborného 

předmětu TPP, ICT a učitelem cizího jazyku. 

 

Termín losování SOP:  17. 1. 2018 

 

Konzultační termíny:    
OVY     7. 2. 2018 

OVY   21. 2. 2018 

OVY   28. 2. 2018 

OVY    7. 3. 2018 

OVY  21. 3. 2018 

ICT     28. 2.  2018 

ICT     27. 3.  2018 

NEJ     27. 2. 2018 

NEJ     27. 3. 2018 

ANJ     27. 2. 2018 

ANJ     27. 2. 2018 

                                                                                          



 

 

 

 

Termín odevzdání SOP:   6. 4. 2018 

 

  

3. Žák předá práci vedoucímu práce (učiteli OV) ve dvou vyhotoveních. Odborná práce musí 

být vytištěna na kvalitním papíře a svázána ve standardní lepené vazbě nebo v kroužkové 

vazbě.  

 

4. Obhajoba samostatné odborné práce bude součástí praktické závěrečné zkoušky a bude 

probíhat v termínu stanoveném ředitelem školy před zkušební komisí. 

 

5. Jestliže žák samostatnou odbornou práci neodevzdá, nemůže vykonávat příslušnou část 

praktické zkoušky vyplývající ze SOP, a tudíž za ní nebude bodově hodnocen. 

 

6. Po vykonání praktické závěrečné zkoušky předá škola jeden tištěný exemplář autorovi 

(žákovi) a jeden si ponechá k archivaci s přiloženou tabulkou hodnocení žáků.  

 

7. Odpovědné za zabezpečení a realizaci SOP určuji: 

    Vedoucí prací UOV:     Ilona Hlaváčová 

                    Daniela Kovolová 

                              

  
Konzultující učitelé:     ¨ 

ICT:  Mgr. Ilona Hummelová  

ANJ: Mgr. Blanka Broskevičová 

NEJ: Mgr. Šárka Tesarčíková 

                          

     

      
 Přílohy: č. 1.  Pokyny pro žáka k vypracování SOP 
 

 

 

 

 

 

V Ostravě-Porubě 16. 1. 2018                                               Ing. Radovan Maresz 

                                                                                                        ředitel školy v. r. 


