
 

NÁHRADNÍ ZPŮSOB KONÁNÍ PRAKTICKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

ZZ červen 2020 

Obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (ČÍŠNÍK) 

Podle zákona č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání 

k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ředitel školy 

stanovil dle § 40 náhradní způsob konání a hodnocení praktické závěrečné zkoušky. 

Organizace náhradní praktické závěrečné zkoušky: 

Pro obor ČÍŠNÍK byl stanoven termín praktické závěrečné zkoušky: 26. 5. 2020. 

Žák bude konat praktickou ZZ v 1 dni (místo původních 2 dnů). 

Doba trvání zkoušky pro 1 žáka: 5 hod (místo původních 14 hodin) 

Praktická závěrečná zkouška se bude konat na SPV Terasa. 

SOP odevzdají žáci do 30. 4. 2020 elektronickým způsobem vedoucímu SOP a po nástupu do 

školy do 5 dnů odevzdají v tištěné podobě. 

Náhradní praktická závěrečná zkouška – zadání: 

Vybraná témata jednotného zadání realizuje škola v zkráceném rozsahu: 

1. odborná dovednost číšníka (složitá obsluha) nebude realizována z hygienického 

hlediska, 

2. provedení úkolu ze SOP (sestavení a prezentace tabule, obhajoba) 

3. komunikace v cizím jazyce 

4. obsluha v běžném provozu nebude realizována z důvodu uzavřené restaurace 

  



Hodnocení praktické zkoušky náhradním způsobem: 

Hodnotící tabulka: 

Úkol: Počet dosažitelných bodů: 

Obsluha v běžném provozu 0 

Dovednost v běžném provozu 0 

Odborná dovednost číšníka  0 

Provedení úkolu ze SOP Sestavení a prezentace tabule 25 

Obhajoba SOP 10 

Komunikace v cizím jazyce 10 

CELKEM   45 

Kritéria hodnocení: 

Úkol: Dílčí části: Kritéria hodnocení Bodové hodnocení 

Obsluha v běžném 
provozu 

 0 

Dovednost 
v běžném provozu 

 0 

Odborná dovednost Příprava, dodržování postupu a úroveň provedení 0 

Provedení úkolu  
ze SOP 

Sestavení a 
prezentace tabule 

Skladba menu, založení 
inventáře, výzdoba a 
prezentace tabule  

25 

Obhajoba SOP Samostatný projev žáka, 
představení úkolu a 
zdůvodnění postupu 

10 

Komunikace 
v cizím jazyce 

Úroveň komunikace v 
cizím jazyce 

10 

CELKEM    45 

Převod bodů na klasifikaci: 

Známka: Počet dosažených bodů: % 

1 40 - 45 88 - 100 

2 34 - 39 75 - 87 

3 28 - 33 63 - 74 

4 23 - 27 50 - 62 

5 < 23 < 50 

V Opavě dne: 7. 5. 2020 Mgr. Martin Ruský 

 ředitel školy 

Ing. Lucie Kavanová Mgr. Jiřina Moravcová 
Místopředseda ZK ZZ vedoucí PK 


