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POKYNY KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
PRO ŠK. R. 2018/2019
78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá
Vzdělávání v praktické škole dvouleté je zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se stejně jako
v ostatních oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, skládá z ústní teoretické zkoušky
z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se
řídí platnými předpisy.
Zadávání závěrečné zkoušky probíhá v souladu s platnou vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání
ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění
pozdějších předpisů. Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3,
hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 této vyhlášky.
Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů
PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanovila
ředitelka školy 3 témata, z nichž se pro skupinu žáků stanovenou ředitelkou školy jedno téma vylosuje. Zkouška
trvá 150 minut (včetně přestávek).
Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů
stanovila ředitelka školy 30 témat (z obsahu okruhů, které mají žáci ke zkoušce připravené), z nichž si žák
jedno téma vylosuje. V tématech je shrnut obsah odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ
ÚDRŽBA. Teoretická zkouška z odborných předmětů se nečlení na dvě samostatně klasifikované zkoušky.
Příprava ke zkoušce trvá 15 minut a zkouška samotná 15 minut.
K praktické zkoušce se dostaví žáci v pracovním oblečení (plášť, zástěra) a obuvi na práci v kuchyni a na práci
s drobným materiálem v učebně. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a
hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky.
K teoretické zkoušce se žáci dostaví upraveni v oblečení odpovídajícím důstojnosti této situace.
Při jednotlivých zkouškách mohou žáci užívat pomůcky, které jsou stanoveny v zadání tématu práce.
Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat u jedné zkušební komise dvakrát stejné téma.
Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut.
Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady
zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Závěrečná zkouška pro školní rok 2018/2019 se koná v termínech stanovených ředitelkou školy:
Praktická zkouška – 04. 06. 2019 – v hlavní budově školy Přemyslova 479
Teoretická zkouška – 11. 06. 2019 – v hlavní budově školy Přemyslova 479
Časový harmonogram zkoušek (zahájení, průběh, zakončení)
na informačním panelu v budově školy a na webových stránkách školy.

bude

zveřejněn

do

31.05.2019

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky
Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to
v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny budou zveřejněny nejméně 2 měsíce
před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka, může po dohodě se žákem stanovit termín
náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního roku. Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém
termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno
nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky
po dohodě se žákem stanoven do 30. června příslušného školního roku. Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku
v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí
poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku
v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 26. 04. 2019

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy
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TEORETICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ - Okruhy
PŘÍPRAVA POKRMŮ
 Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kuchyni
 Vybavení kuchyně (inventář, elektrospotřebiče)
 Základní údržba kuchyňského inventáře
 Jídelníček podle zásad zdravé výživy
 Mléko a mléčné výrobky
 Ovoce a zelenina
 Obiloviny a luštěniny
 Polévky, pomazánky, saláty
 Potraviny živočišného původu
 Nápoje
 Nákup potravin
 Skladování potravin
 Stolování
DROBNÁ ÚDRŽBA
 Bezpečnost při práci v dílně
 Vybavení dílen
 Materiály
 Dřevo a jeho význam
 Železo a barevné kovy
 Údržbářské práce
 Úklid a údržba domácnosti
 Vlákna pro výrobu textilních materiálů, druhy textilií
 Rozdělení oděvů
 Údržba oděvů a prádla, praní oděvu, žehlení
 Obuv – funkce, údržba
 Zahrada, pěstování rostlin
 Interiér, pěstování rostlin (pokojové a balkonové rostliny)
 Ekologie
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PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
PŘÍPRAVA POKRMŮ/DROBNÁ ÚDRŽBA
PŘÍPRAVA POKRMŮ (vaření) – DROBNÁ ÚDRŽBA (ruční práce)
Téma 1 Studená kuchyně a užitný dekorativní předmět
Příprava pokrmů: příprava zeleninového salátu /Ruční práce: zdobení dřevěné vařečky vypalováním
Téma 2 Moučníky a kombinace materiálů
Příprava pokrmů: příprava hrnkové bábovky /Ruční práce – výroba záložky do knihy.
Téma 3 Sendviče a ruční šití
Příprava pokrmů: příprava studeného pokrmu k svačině / Ruční práce: ubrousek s přišitými knoflíky.

