STŘEDNÍ ŠKOLA STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB
KARLOVY VARY, příspěvková organizace
ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění, vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o
ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem č. 47/2005 Sb. v platném znění a dále v souladu se Zvláštními
pravidly pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021, které jsou stanoveny Opatřením obecné povahy (dále také OOP)
ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(dále jen „ministerstvo“) jako příslušným správním orgánem

s t a n o v u j i ke konání závěrečných zkoušek:
1) Termíny konání závěrečných zkoušek
Samostatná odborná práce (SOP) všechny obory (H)
Termíny zadání SOP žákům:
12. 2. 2021 a 15. 2. 2021 zadávání proběhlo online formou přes platformu
MS Teams
Termín odevzdání zpracované SOP:
7. 4. 2021 elektronickou formou, písemnou formou ve dvou provedeních
při nástupu do SŠ.
Obory H
Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška

1. 6. 2021
2. - 25. 6. 2021
v souladu s výše uvedenými
předpisy se nekoná

Obor E
Písemná zkouška
1. 6. 2021
Praktická zkouška
2. – 25. 6. 2021
Ústní zkouška v souladu s výše uvedenými
předpisy se nekoná

2) Uvolnění žáků z vyučování k přípravě na závěrečnou zkoušku
26. – 31. 5. 2021
dny volna pro přípravu na závěrečnou zkoušku
Období mezi písemnou částí a konkrétním dnem konání praktické části závěrečné zkoušky je určeno pro individuální
konzultace žáků.

3) Stanovení témat závěrečné zkoušky
Dle ustanovení § 74 odst. (3) školského zákona je ke stanovení témat závěrečné zkoušky užito jednotné zadání:
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE, š.r. 2020/21; Autoři: Hana Hušáková,
Dana Kočková, Romana Maršálová, Libor Berný; Praha, CZVV, únor 2021 (dále jen jednotné zadání).

4) Oprávněné osoby pro vstup do informačního systému závěrečné zkoušky ISZZ:
- Ing. Dana Vraná ZŘ TV
- Vladimíra Vašíčková ZŘ PV

písemná zkouška
Žáci konají písemnou část závěrečné zkoušky písemnou formou. Pro každého žáka je vygenerováno jedno téma, které
mu bude přiděleno. Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut (došlo k prodloužení času o 30 minut). Pokud žáku je na
základě Doporučení ŠPZ upravena časová dotace – tj. je doporučeno uzpůsobení podmínek konání závěrečných
zkoušek, pak je prodloužena doba konání písemné zkoušky o čas uvedený v příslušném Doporučení ŠPZ.

praktická zkouška
Žák si jedno téma losuje, praktická zkouška trvá nejdéle 3 dny, v jednom dni nejvýše 7 hodin.
Žáci oboru Kuchař-číšník, zaměření Kuchař a žáci oboru Cukrář provedou 2. 6. 2021 v rámci praktické zkoušky
normování a jazykovou část.
Žáci oboru Kuchař-číšník, zaměření číšník provedou 2. 6. 2021 v rámci praktické zkoušky jazykovou část.
Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby provedou 2. 6. 2021 v rámci praktické zkoušky normování.

Sídlo: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 00520055,
tel.: +420 353 221 299, 602 108 439, http://www.ssstravovani.cz, e-mail: info@ssstravovani.cz
příspěvková organizace zřízená Karlovarským krajem

Odlišnosti od jednotného zadání pro realizaci praktické části závěrečné zkoušky z důvodu výjimečné situace
v zajišťování podmínek:
OZ Kuchař:

v úkolu hlavní pokrm s přílohou je minimální počet porcí 4
v úkolu vedlejší pokrm je minimální počet porcí 3
u losovatelného výrobku zvolená varianta minidezertů počet dle norem 10 – 12 porcí
fotodokumentaci postupu při vytváření účesu do SOP lze vyhotovit přímo při závěrečné zkoušce
v úkolu hlavní pokrm s přílohou je minimální počet porcí 4
v úkolu vedlejší pokrm je minimální počet porcí 3

Cukrář:
Kadeřník:
SaUS:

65-51-H/01
KČ - OZ
Kuchař

65-51-H/01
KČ - OZ
Číšník

T-3137
T-5337
T-0357
T-1966
T-1397

T-9985
T-9620
T-9988
T-9154
T-8747

65-51-H/01
KČ - OZ Číšník,
(ŠVP Číšník,
barman, barista)
T-8292
T-6811
T-6389

29-54-H/01
Cukrář

69-51-H/01
Kadeřník

T-34468
T-78167
T-98668
T-42565
T-21061

T-5737
T-8704
T-9903
T-9035

65-51-E/01
Stravovací a ubytovací
služby
T-3063
T-2519
T-8018
T-85297
T-11543

samostatná odborná práce SOP pro obory H (součást praktické zkoušky)
65-51-H/01 Kuchař-číšník, OZ Kuchař
65-51-H/01 Kuchař-číšník, OZ Číšník
65-51-H/01 Kuchař-číšník, OZ Číšník, ŠVP Číšník, barman, barista
I.
II.
III.
IV.

U rodinného stolu
Směřujeme na sever
Mezi puškou a vařečkou
Zlatá éra piva v Česku

29-54-H/01 Cukrář slavnostní výrobek – dort
I.
Den dětí
II.
Den matek
III.
Jmeniny
IV.
Narozeniny
V.
Svatba
69-51-H/01 Kadeřník
I.
Dámský společenský výčes ve stylu Karnevalu

ústní zkouška
V souladu se Zvláštními pravidly pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021, které jsou stanoveny Opatřením obecné
povahy (dále také OOP) ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne
15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušným správním orgánem se
v letošním školním roce nekoná.

způsob hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky
Dle pravidel a kritérií stanovených jednotným zadáním.

Karlovy Vary 15. 3. 2021

RNDr. Jiří Neumann
ředitel školy

Sídlo: Karlovy Vary, Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 00520055
tel.: +420 353 221 299, http://www.ssstravovani.cz, e-mail: neumann@ssstravovani.cz

