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Kód a název oboru vzdělání: 

65-51-E/02 Práce ve stravování 

Název školního vzdělávacího programu: 

Provoz společného stravování 

Délka a forma vzdělání: dvouleté denní  

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení vzdělávání: Závěrečná zkouška, vysvědčení o ZZ, výuční list 

Datum platnosti ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem 
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Učební plán:  

Předměty Počet hodin 

týdně 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

Celkem 

Všeobecně vzdělávací předměty:     

Český jazyk a literatura 3,5 2 1,5 112 

Občanská nauka 2 1 1 64 

Matematika 3 1,5 1,5 96 

Tělesná výchova 2 1 1 64 

Informační a komunikační 

technologie 

2 1 1 64 

Odborné předměty:     

Technika provozu 6 3 3 192 

     

     

Odborný výcvik 45,5 21 24,5 1456 

     

Celkem 64 30,5 33,5 2048 
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Poznámky k učebnímu plánu:  

Všechny předměty uvedené v učebním plánu jsou povinné. 

1. Učební plán počítá se 32 týdny k splnění časové dotace hodin jednotlivých vyučovacích 

předmětů, zbývající týdny jsou disponibilní a jsou určeny pro realizaci sportovních kurzů a 

časovou rezervu. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících je 

29. 

2. Vyučování je organizováno tak, že se pravidelně střídá týden s teoretickým vyučováním  

3. (3 dny) a odborným výcvikem (2 dny) a týden odborného výcviku (5 dní). Na odborný 

výcvik jsou žáci rozděleni do skupin, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. Počet žáků na 1 učitele 

odborného výcviku je stanoven v souladu s vládním nařízením.  

4. Odborný výcvik probíhá v 1. -2. ročníku ve školních jídelnách a domech mládeže 

v Sokolově, v Kynšperku a v Kraslicích a na místech sjednaných se smluvními partnery pod 

vedením učitelů OV. Pracoviště je žákům přidělováno s ohledem na organizační podmínky 

školy a zároveň se může přihlédnout k požadavku žáka ohledně místa bydliště. Žáci 

druhých ročníků, kteří budou vykonávat závěrečné zkoušky, absolvují OV jen ve školních 

jídelnách. Délka odborného výcviku v jednotlivých ročnících je stanovena učebním 

plánem.  

5. Při výuce tělesné výchovy a IKT dochází k dělení do skupin v souladu s platnou právní 

úpravou s ohledem na ekonomické možnosti školy.  

6.  V 1. ročníku je zařazen lyžařský výcvikový kurz, ve 2. ročníku sportovně turistický kurz. 

7. Cizí jazyk do výuky zařazen není. 

8. Nepovinné předměty se na škole v současné době nevyučují. 
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Přehled využití týdnů ve školním roce:  

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku  

činnost 1. ročník 2. ročník 

Vyučování dle učebního plánu 32 32 

Lyžařský kurz 1 0 

Sportovně turistický kurz 0 1 

Závěrečné zkoušky 0 1 

Časová rezerva 7 6 

   

Celkem: 40 40 


