
 

 
Pokyn ředitelky školy k realizaci samostatné odborné práce 

v oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář 

 
                   

                                       

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

závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 

                                                                       ukládám 

žákům 3. ročníku oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář v rámci předmětu odborný výcvik 

vypracování samostatné odborné práce (dále jen SOP). Jedná se o písemné zpracování 

komplexního úkolu zaměřeného na prokázání všeobecných i odborných znalostí a dovedností, 

které úzce souvisejí s výkonem praktických činností v oboru Cukrář. Prezentace a obhajoba 

výsledků samostatné odborné práce je součástí praktické závěrečné zkoušky a bude probíhat 

před zkušební komisí v termínu stanoveném ředitelkou školy. 

Tento pokyn upřesňuje časový harmonogram pro zpracování SOP, konzultace s učiteli, 

způsob odevzdání, hodnocení a uchování (archivaci). 

Zadání SOP:              

▪ 9. 12. 2020 

Konzultace s vyučujícími odborného výcviku: 

▪ 11. 1. 2021, 25. 1. 2021, 8. 2. 2021, 22. 2. 2021, 8. 3. 2021, 22. 3. 2021, 19. 4. 2021 

Konzultace s vyučujícími anglického jazyka:     

▪ 20. 1. 2021, 3. 2. 2021, 3. 3. 2021, 14. 4. 2021   

Konzultace s vyučujícími informačních a komunikačních technologií:  

▪ 21. 1. 2021, 4. 2. 2021, 4. 3. 2021, 15. 4. 2021 

Odevzdání SOP:    

▪ 30. 4. 2021 

 

Žáci si mohou individuální termíny konzultací dojednat v dostatečném předstihu s příslušným 

vyučujícím i mimo výše uvedené termíny. 

 

Vedoucí práce, konzultanti 

Bc. Ludmila Kuchařová, Jana Václavková – vedoucí prací, učitelky odborného výcviku  

Mgr. Jaromíra Miháliková, Mgr. Michal Urban – učitelé anglického jazyka 

Ing. Hana Kremeňová, Ing. Kateřina Misková – učitelky informačních a komunikačních 

technologií 

   

 



 

 

 

 

Pokyny pro žáka 

Pokyny pro žáka jsou součástí jednotného zadání závěrečných zkoušek pro školní rok 

2020/2021.  Žáci je písemně obdrží 9. 12. 2020 při zadání SOP.   

 

Způsob odevzdání SOP 

Žák odevzdá SOP ve dvou provedeních v kroužkové vazbě 30. 4. 2021 Mgr. Radmile Vytřasové, 

předsedkyni předmětové komise potravinářských oborů, kabinet A 112. Jestliže žák neodevzdá 

SOP ve stanoveném termínu, může ředitelka školy v odůvodněných případech na základě 

písemné žádosti žáka 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. 

 

Zařazení a prezentace SOP u závěrečné zkoušky 

Zhotovení praktických výrobků a obhajoba SOP včetně prezentace v anglickém jazyce bude 

probíhat na konci praktické zkoušky. 

 

Hodnocení SOP 

Samostatná odborná práce bude hodnocena dle pokynů Jednotného zadání závěrečných zkoušek 

pro školní rok 2020/2021. Hodnocení SOP se podílí na celkovém hodnocení a klasifikaci 

praktické zkoušky způsobem, který je stanoven v části „Hodnocení – kritéria a pravidla“ u témat 

praktické zkoušky. 

 

Způsob uchování SOP 

Po vykonání praktické zkoušky předá škola jeden výtisk SOP autorovi (žákovi). Jeden výtisk 

s hodnotící tabulkou SOP škola archivuje v souladu se spisovým a skartačním řádem školy. 

 

Zpracovala:  

 

 

Mgr. Dáša Pilichová 

zástupkyně ředitelky pro TV      

 

 

Schválila: 

 

 

Mgr. Ivana Jírů 

ředitelka školy 

  

Ostrava-Poruba dne 4. 12. 2020 

 

Příloha: JZZZ - Pokyny pro žáky k realizaci samostatné odborné práce oboru vzdělání  

              29-54-H/01 Cukrář 


