
 

PŘÍLOHA Č. 1 

OCHRANA ZDRAVÍ V DOBĚ KONÁNÍ PRAKTICKÝCH 

ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH UČEBNÍCH OBORŮ 

Učební obor: 69-51-H/01 Kadeřník 

Středisko praktického vyučování: Schinzelův dům 

 Žáci při příchodu na praxi přesunou nejprve do šatny (převlíknou se do pracovního oděvu 

a vezmou si pracovní obuv) a plynule se přemístí do oddělení dámského kadeřnictví. 

 Po vstupu do dámského kadeřnictví se žáci postaví před připravené lavice. Lavice jsou 

umístěné tak, aby byla dodržena vzdálenost 2m mezi jednotlivými žáky. Zakazuje se 

proto žákům s lavicemi hýbat. 

 Během zkoušky používá žák vlastní pracovní nářadí a pomůcky. 

 Cvičné hlavy, které žák potřebuje k výkonu praktické zkoušky, budou po skončení 

rozčesány a obličejové části budou vydezinfikovány. 

 Maximální počet osob ve skupině (žáci, zkušební komise) je celkem 10. 

 

Učební obor: 29-56-H/01 Řezník 

Středisko praktického vyučování: Gastrostudio Praskova 14 

 Žáci použijí zadní vchod budovy Praskova 16, který je nejblíže místnosti, ve které 

proběhne praktická zkouška.  

 Každý žák má přidělenou svou skříňku na civilní oblečen. Před zkouškou se žáci 

převléknou do čistých, bílých kalhot, halenek a obují si čisté pracovní boty. 

 Počet žáků ve skupině je 4. 

 Žáci budou mít své vlastní suroviny a vydezinfikované nářadí, nádoby a měřidla. 

 

 



Učební obor: 29-53-H/01 Pekař 

Středisko praktického vyučování: Pekařství – Cukrářství Knappe, Opava, 

Olomoucká 

 Na pracovišti Pekařství – Cukrářství Knappe, Opava, Olomoucká budou hygienické pokyny 

dodržovány dle podmínek stanovených Pekařstvím – Cukrářstvím Knappe v souladu 

s nařízeními Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy vydanými dne 6. 5. 2020. 

 

Učební obor: 29-51-H/01 Výrobce potravin 

Středisko praktického vyučování: Mondeléz Opava Vávrovice 

 Na pracovišti závodu Mondeléz budou hygienické pokyny dodržovány dle podmínek 

stanovených závodem Mondeléz Opava Vávrovice v souladu s nařízeními Ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy vydanými dne 6. 5. 2020. 

 

Učební obor: 65-51-H/01 Kuchař, číšník 

Středisko praktického vyučování: Terasa 

 Veškeré prostory (kuchyně, salónky restaurace) a inventář, který bude při zkoušce 

používán, budou den před konáním řádně vydezinfikovány předepsanými dezinfekčními 

prostředky. V době konání budou na SPV pouze žáci a pedagogičtí pracovníci, provoz 

restaurace bude uzavřen. 

 Žáci budou pracovat v jednorázových rukavicích v předepsaných rozestupech. Mezi 

jednotlivými skupinami budou veškeré povrchy opět vydezinfikovány určeným 

zaměstnancem. 

 Obor Kuchař: žáci nesmí používat žádný svůj inventář ani na prezentaci svého pokrmu. 

 Obor Číšník: žáci sestavují slavnostní tabuli sami, nepůjčují si inventář. Nachystané jim 

budou řádně vydezinfikované stoly s moltony, námětové stolky, židle a prodlužovačky. 

 Po ukončení ZZ budou opět prostory SPV řádně vydezinfikovány, aby následující den 

mohl probíhat řádný provoz restaurace. 

 

Učební obor: 29-54-H/01 Cukrář 

Středisko praktického vyučování: Terasa 

 Veškeré prostory (cukrárna-výroba) a inventář, který bude při zkoušce používán, budou 

den před konáním řádně vydezinfikovány předepsanými dezinfekčními prostředky. 



V době konání budou na SPV pouze žáci a pedagogičtí pracovníci, provoz restaurace bude 

uzavřen. 

 Žáci budou pracovat v jednorázových rukavicích v předepsaných rozestupech. Mezi 

jednotlivými skupinami budou veškeré povrchy opět vydezinfikovány určeným 

zaměstnancem. 

 Obor Cukrář: žáci nesmí mít žádný svůj inventář ani na prezentaci pokrmu. 

 Po ukončení ZZ budou opět prostory SPV řádně vydezinfikovány, aby následující den 

mohl probíhat řádný provoz cukrárny. 

 

Učební obor: 66-51-H/01 Prodavač 

Středisko praktického vyučování: Globus Opava 

 Na pracovišti Hypermarketu Globus budou hygienické pokyny dodržovány dle podmínek 

stanovených Hypermarketem Globus Opava v souladu s nařízeními Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy vydanými dne 6. 5. 2020. 

 

 

 

 

 

 


