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Resumé 

 

      Závěrečná bakalářská práce se zabývá studií k rozsáhlému projektu, jehoţ konečným 

výstupem má být sestavení takového školního vzdělávacího programu, který by vycházel 

z Národní soustavy kvalifikací, Rámcových vzdělávacích programů a hlavně z poţadavků 

sociálních partnerů a jejich zakomponování do školního vzdělávacího plánu tak, aby její 

absolventi splňovali poţadavky Národní soustavy kvalifikací a sociálních partnerů a byli 

úspěšní na trhu práce, tzn. zaměstnatelní.   

 

      Empirickým podkladem je vyhodnocení dotazníků, které zodpověděli na přelomu 

měsíce ledna a února 2007 vedoucí pracovníci plzeňských hotelů, restaurací, kaváren, 

vináren, školních jídelen a pohostinství. 

 

      Práce vychází z historického vývoje školy, specifik regionu a změn ve společnosti, 

které se dotýkají hlavně chápání pojmu poskytování služeb v gastronomii. 

 

Summary 

 

 This final bachelor work deals with the study to an extensive project which final 

output should be the compilation of such school educational programme that would come 

out from the National Qualification Framework, educational programme framework and 

mainly the requirements of the social partners and putting them together into the school 

educational plan. It deals with the problems of strategic planning, school development and 

activities so that the graduates could match the requirements of the National Qualification 

Framework and the social partners and would be successful in the labour market. 

 

 Empiric base contains the data evaluation according to the questionnaires that were 

answered by managers of hotels, restaurants, cafés, school canteens and cafeterias 

in Pilsen. 

  

 The work results from the school development, specificity of the region and social 

changes that refer to the comprehension of the term delivering services in gastronomy. 
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předmětů jsou psány z praktických důvodů s velkým písmenem na začátku. 



OBSAH 

1 Úvod ............................................................................................................................... 8 

2 Cíl práce ......................................................................................................................... 9 

3 Formulace hypotéz ...................................................................................................... 10 

4 Vývoj a současnost Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 

obchodu, služeb a provozu hotelů s.r.o. v Plzni ....................................................... 11 

5 Současný stav a problémy odborného školství v České republice.......................... 14 

5.1 Systém vzdělání v České republice ........................................................................ 15 

5.2 Střední odborné školství ........................................................................................ 15 

5.3 Financování škol ................................................................................................... 18 

5.4 Systém podpory vzdělávání ................................................................................... 20 

5.5 Podpora vzdělávání v Plzeňském kraji ................................................................. 21 

5.5.1 Vzdělanostní struktura .................................................................................. 21 

5.5.2 Vzdělávání v Plzeňském kraji ....................................................................... 22 

5.6 Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky ............................................................. 24 

5.7 Standard všeobecného odborného vzdělávání ...................................................... 25 

5.8 Požadavky vzdělávacího standardu ...................................................................... 26 

5.9 Přínos všeobecné a odborné složky vzdělávání pro podnikatelskou sféru ........... 26 

5.9.1 Sloţka všeobecného vzdělávání .................................................................... 27 

5.9.2 Sloţka odborného vzdělávání ....................................................................... 27 

5.10 Vzdělávací soustavy a klasifikace úrovní vzdělávání EU ..................................... 28 

5.11 Využití základního kurikula .................................................................................. 32 

5.12 Klíčové dovednosti ................................................................................................ 33 

5.13 Časové proporce vzdělávání ................................................................................. 33 

5.14 Délka vzdělávání v denním studiu ve vztahu k jednotlivým úrovním přípravy ..... 34 

5.15 Proporce mezi všeobecným a odborným vzděláváním ......................................... 34 

6  Kurikulární reforma – příprava podmínek pro  zkvalitňování a modernizaci 

středního odborného školství ......................................................................................... 35 

6.1 Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání .......................... 36 

6.2 Objasňování principů kurikulární reformy ........................................................... 37 

6.3 Souvislosti kurikulární reformy ............................................................................ 37 

6.4 Vzdělávací programy a požadavky trhu práce ..................................................... 38 

6.5 Zjišťování kvality, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání ..................... 40 

6.6 Spolupráce se sociálními partnery ....................................................................... 40



 

7 Klíčové profesní kompetence ..................................................................................... 41 

7.1 Charakteristika klíčových kompetencí .................................................................. 42 

7.2 Proces vytváření klíčových kompetencí ................................................................ 44 

7.3 Klíčové kompetence a Rámcové vzdělávací programy ......................................... 44 

7.4 Klíčové kompetence a příprava Školních vzdělávacích programů ....................... 44 

7.5  Současný stav výuky v oboru  vzdělání Kuchař-číšník pro pohostinství a v oboru  

vzdělání Hotelnictví a turismus ................................................................................. 45 

8 Pilotní výzkum ............................................................................................................. 52 

9 Vlastní výzkumné šetření ........................................................................................... 54 

9.1 Úvodní část dotazníku ........................................................................................... 55 

9.2 Dotazník A „Střední odborné školství a učební obory“, otázky 1 - 6 ................... 60 

9.3 Dotazník  B „Požadavky na různé pozice zaměstnanců“, .................................... 65 

 otázky č. 7 - 8 ........................................................................................................ 65 

9.4 Dotazník C „Školení, zvyšování odborné kvalifikace“ – otázka č. 9 .................... 67 

9.5 Dotazník D „Doplnění vzdělání“ – otázka č. 10 – 15 .......................................... 68 

9.6 Vyhodnocení výsledků výzkumného šetření .......................................................... 71 

10 Úprava stávajících učebních plánů podle výsledků dotazníkového šetření u 

sociálních partnerů a zpřesnění klíčových kompetencí ........................................... 73 

10.1 Obor vzdělání Kuchař-číšník pro pohostinství ..................................................... 73 

10.2 Obor vzdělání Hotelnictví-turismus ...................................................................... 80 

11 Vyučovací metody a jejich zařazení a využívání ve výuce ...................................... 88 

11.1 Personální podmínky pro zařazení a využívání nových vyučovacích metod ve výuce 

na naší škole .............................................................................................................. 90 

11.2 Vyhodnocení dotazníku Sebehodnocení školy a učitele ........................................ 94 

12 Potvrzení hypotéz ........................................................................................................ 96 

13 Závěr ............................................................................................................................ 98 

 



 8 

1 Úvod 

      Gastronomie je velmi atraktivní obor, který je multioborový, zahrnuje mnoho 

vzdělávacích disciplín: komunikaci v mateřském i cizím jazyce, péči o zákazníka, 

společenské a ekonomické vědy, informační a komunikační technologie, obecný kulturní 

přehled, zásady společenského chování, odborné vědomosti a dovednosti , manuální 

zručnost. Zároveň poskytuje trvale dobré uplatnění na trhu práce. Tato poptávka po 

odbornících  se po vstupu do Evropské unie i nadále zvyšuje. Vyţaduje to ale odborníky 

všestranně vzdělané a kompetentní. Při neustále sniţujícím počtu ţáků, přebytku škol 

a nedostatku peněz, bývá velmi těţké školu udrţet a dále rozvíjet. Na druhé straně 

zaměstnavatelé  neustále připomínají, ţe nemají dostatek odborně vzdělaných a plně 

kompetentních pracovníků. 
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2 Cíl práce 

      Cílem práce je otevření problematiky tvorby Školního vzdělávacího programu oboru 

65-42-M/004 Hotelnictví a turismus a 65-51-H/002 Kuchař – číšník pro pohostinství na 

základě poţadavků sociálních partnerů a při respektování Národní soustavy kvalifikací 

a nově koncipovaných Rámcových vzdělávacích programů. S tím pak úzce souvisí změna 

práce vedení školy a současně i změna přístupu vedení školy, všech učitelů a sociálních 

partnerů v přístupu k ţákům, které je třeba  povaţovat za naše partnery a klienty. 

Následným zavedením nových vyučovacích metod pak naše ţáky – partnery a klienty 

oslovit, zaujmout, vzbudit u nich zájem o obor, posílit jejich mezilidské a občanské 

kompetence a komunikační dovednosti. Tím  bude úspěšnější i následné umístění 

absolventů na trhu práce. 

       Mým cílem je tedy sestavit takový školní vzdělávací program, který by akceptoval  

názory sociálních partnerů a Národní soustavu kvalifikací a který by škole zajistil rozvoj, 

konkurenceschopnost a úspěšnost na trhu vzdělávání pro následující roky. 

 

       Pokus o řešení tohoto problému můţe být inspirující i pro ostatní školy. Jsem si ale 

vědoma toho, ţe tato problematika je velice široká a mnohá řešení jsou závislá na 

konkrétních podmínkách regionu a typu potenciálního zaměstnavatele absolventů. Myslím 

si ale, ţe kaţdý poznatek z této oblasti je uţitečný. 
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3 Formulace hypotéz 

Sociální partneři jsou spokojeni s nabídkou středního odborného školství v regionu 

 

Sociální partneři jsou nespokojeni s úrovní absolventů 

 

Požadavky sociálních partnerů na absolventy středního vzdělání s výučním listem 

a středního vzdělání s maturitou vycházejí z principů celoživotního učení 

 

Návrh Školních vzdělávacích  programů akceptuje požadavky sociálních partnerů  
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4  Vývoj a současnost Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště obchodu, služeb a provozu hotelů s.r.o. 

v Plzni 

      1. července 2003 jsem začala zastávat funkci zástupkyně ředitele Střední odborné 

školy a Středního odborného učiliště obchodu, sluţeb a provozu hotelů, s.r.o., v Plzni. 

Předtím jsem pracovala devět let jako učitelka odborných předmětů. V roce 2004 jsem se 

přihlásila ke studiu Školského managementu  na Pedagogické fakultě UK v Praze. 

      Naše soukromá škola byla zřízena v roce 1994 jako plzeňské pracoviště SOŠ obchodu, 

sluţeb a provozu hotelů, s.r.o., Ústí nad Labem, která provozovala několik podobných škol 

v České republice. V Plzni byl vyučován obor 63-19-3/00 Hotelová škola pro absolventy 

základních škol a pro vyučené nástavbové obory 65-41-L/504 Společné stravování a 66-41-

L/501 Provoz obchodu. V roce 1997 bylo v Plzni z tohoto pracoviště zřízeno samostatné 

Střední odborné učiliště a střední odborná škola obchodu, sluţeb a provozu hotelů, s.r.o. Při 

zařazení do sítě škol nám však nebyl ministerstvem schválena obor 63-19-3/00 Hotelová 

škola a tak po ukončení tříletého niţšího stupně (tehdy pětiletého studia) přešli ţáci buď do 

Mariánských Lázní nebo u nás pokračovali na denní dvouleté nástavbě obor 65-41-L/504 

Společné stravování. V roce 1999 nám byl schválen studijní obor s výučním listem 65-51-

H/002 Kuchař – číšník pro pohostinství a rozhodnutím Ministerstva školství, mládeţe 

a tělovýchovy č. 31.446/2000-21 z 20. 12. 2000 i studijní obor 65-42-M/004 Hotelnictví 

a turismus. 

       V současné době poskytujeme na střední odborné škole vzdělání v těchto  oborech: 

65-42-M/004 Hotelnictví a turismus 

a  ve středním odborném učilišti vzdělání v těchto oborech: 

65-51-H/002 Kuchař – číšník pro pohostinství 

65-41-L/504 Společné stravování – denní i dálková forma 

66-41-L/501 Provoz obchodu – denní i dálková forma 

      Od roku 1994, kdy škola vznikla jsme se třikrát stěhovali. V roce 2002 jsme získali do 

dlouhodobého pronájmu budovu bývalé základní školy se školní jídelnou, kterou  postupně 
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přizpůsobujeme našim potřebám: vybudovali jsme cvičnou kuchyni, restauraci a výčep, 

učebnu na Techniku administrativy, dvě počítačové třídy, multimediální učebnu, dvě 

jazykové třídy, tělocvičnu na aerobik a posilovnu, upravili jsme atrium. Školu máme 

pronajatou do roku 2056.  

      Jsme středně velká škola, stav ţáků se pohybuje okolo 330. Máme 51 zaměstnanců, 

z toho je 35 učitelů (26 interních, 9 externích) a 16 provozních zaměstnanců. 

Organizační struktura naší škole: - valná hromada (3 spolumajitelé)                                                                               

- manager (jeden z majitelů)                                                                                                                          

- ředitel školy                                                                             

- statutární zástupkyně ředitele                                              

- vedoucí pro odborný výcvik                                                       

- koordinátorka dálkového studia                                              

- učitelé                                                                              

- --- provozní zaměstnanci. 

      Interní pedagogičtí pracovníci vyučují především  všeobecné předměty jak v SOŠ, tak 

v SOU a odborné předměty (odborné předměty ve studijním obor s maturitou u 65-42-

M/004  Hotelnictví a turismus, nástavbě 65-41-L/504 Společné stravování a studijním 

oboru s výučním listem 65-51-H/002  Kuchař-číšník pro pohostinství se obsahově 

a mnohdy i podle názvu překrývají), pouze některé odborné předměty jsou výlučně v oboru 

66-41-L/501 Provoz obchodu. Externí učitelé učí předměty, které nejsou profilové nebo 

mají velmi malou hodinovou dotaci, např. Chemie, Právní nauka, Psychologie. Funkci 

výchovného poradce zastává ředitel školy, který má pro tuto činnost potřebnou kvalifikaci. 

      Vedle výuky, podle osnov schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, 

nabízíme ţákům k  rozšíření odbornosti pravidelně některé další vzdělávací kurzy: 

barmanský kurz s mezinárodně uznávaným certifikátem, sommelierský kurz, kurz 

vyřezávání ovoce a zeleniny, kurz výčepnictví, autoškolu. 

      Na škole pracuje velmi aktivně barmanský krouţek pod vedením odborné učitelky 

a profesionálního barmana, člena České barmanské asociace. V  školním roce 2006/2007 

jsme se zúčastnili jiţ pěti barmanských soutěţí. Krouţek vaření a speciální obsluhy 

navštěvují hlavně ţáci oboru 65-42-M/004 Hotelnictví-turismus, kteří se chtějí seznamovat 

s moderními trendy v gastronomii. Krouţky vedou odborní učitelé, kteří s nimi nejenom 

prakticky zkoušejí různé varianty moderních menu, prostírání pro různé příleţitosti 
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a způsoby servisu, ale navštěvují s nimi i odborné výstavy, pořádají exkurze a přednášky 

odborníků z oboru. 

      Kaţdý den v odpoledních hodinách si naši studenti mohou jít zacvičit: dívky aerobik, 

chlapci do posilovny nebo si všichni mohou zahrát sálovou kopanou nebo volejbal. 

      Zapojili jsme se rovněţ do česko-německých výměnných odborných praxí programu 

Tandem, výměnné praxe probíhají jiţ čtvrtým rokem.  

     Pro školní rok 2007/2008 chystáme novinku: navázali jsme spolupráci s jednou 

plzeňskou cestovní kanceláří a pracujeme na projektu, který jsme zatím nazvali „Asistent“. 

V podstatě jde o to, ţe naši  studenti, kteří uţ ve škole absolvovali základní výuku 

v předmětu Cestovní ruch a mají dobré jazykové znalosti,  vyjedou v letošním školním roce 

do zahraničí s průvodci nebo delegáty cestovního ruchu jako jejich asistenti  - budou mít na 

starosti hlavně volný čas klientů cestovní kanceláře, tzv. animátorství. Tyto zkušenosti 

bychom chtěli zúročit ve školním roce 2007/2008 v novém dvouletém pomaturitním 

studijním oboru Animátor cestovního ruchu. Profil absolventa i strukturu učební osnovy 

studijního oboru uţ máme zpracované a v nejbliţší době chceme podat ţádost o akreditaci 

tohoto studijního oboru na Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy. 

      Odbornou praxi pro studijní obor s výučním listem 65-51-H/002 Kuchař-číšník pro 

pohostinství  zajišťujeme ve smluvních pracovištích v plzeňských restauracích, hotelích 

a školních jídelnách (poptávka po našich ţácích je vyšší, neţ jsme schopni zajistit). 

Odbornou praxi v nástavbovém studiu oboru 65-41-L/504 Společné stravování a 66-41-

L/501 Provoz obchodu si domlouvají studenti sami, ale posouzení vhodnosti praxe a její 

schválení náleţí škole. Odbornou a učební praxi ve studijním oboru 65-42-M/004 

Hotelnictví a turismus zajišťuje škola ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, cestovních 

kancelářích  a informačních centrech v Plzni a blízkém okolí. 

      Velmi úzce spolupracujeme s firmami Bohemia Sekt a Plzeňský Prazdroj. 
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5  Současný stav a problémy odborného školství v České 

republice 

      Vzdělávání dosud nepatří k preferovaným odvětvím v České republice, přestože je 

bytostně důležité pro  celou  Českou republiku, pro každou rodinu i jednotlivce.  

      Zaměstnavatelé jsou nespokojeni s tím, ţe nemají po ruce kvalifikované zaměstnance 

a mladé uchazeče o práci. To se nyní týká především technicky zaměřených oborů, ale 

postupně se tento problém rozrůstá do všech oborů. Ministerstvo školství, mládeţe 

a tělovýchovy  upozorňuje  zaměstnavatele, ţe nedoceňují podporu vzdělávání, 

zaměstnavatelé zase oponují, ţe platí daně státu a ten by měl tedy zajistit kvalitní 

vzdělávací systém anebo zavést takové zákony, aby podpora vzdělávání byla odečitatelnou 

poloţkou. Aby problém byl ještě zapeklitější, není ani v Evropě jasno, jak a kam se má 

ubírat vzdělávání a tolik vyzdvihovaný duální systém v západní Evropě je pod palbou silné 

kritiky a údajně přestává fungovat. A tak se stává, ţe i firmy, které chtějí investovat vlastní 

finanční prostředky do vzdělávání, jsou zamotávány do byrokracie státního aparátu, který 

jim neumoţňuje zaloţit vlastní školskou instituci, která by splňovala jejich poţadavky 

a představy, nemluvě o slabé podpoře ostatních podniků a firem.  

      Některé poţadavky ze strany Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy mají totiţ 

oporu v poţadavcích Evropské unie (např. podíl všeobecné a odborné sloţky vzdělávání). 

I já osobně mám zkušenosti, ţe sice mohu mít leckdy pravdu jako ředitel, zástupce školy, 

ale jestliţe nesplním některé formální poţadavky (struktura učebního plánu, roční nebo 

spíše dvouroční předstih apod.), státní aparát mi vrátí jakýkoliv dokument, i ten, který 

podpoří i zaměstnavatelé, a to bez jakýchkoliv morálních výčitek. Není výjimkou, ţe se na 

Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy nějaký návrh ztratí, nebo se dostane na 

příslušné místo se zpoţděním, a pak je zamítnut.  

      Ředitel jednotlivé školy má autonomnost pouze formální. Potřebuje např. doporučení 

odboru školství krajského úřadu pro zavedení jakéhokoliv nového vzdělávacího oboru.  

Školský odbor sice shledá, ţe ten a ten studijní obor je velice uţitečný, ale zeptá se: 

„A proč tedy tento studijní obor není sponzorován firmami?" Proti tomu se nedá 

argumentovat, i kdyţ v našem systému ani není moţné takovýmto způsobem školu 
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permanentně podporovat. Odbory školství totiţ musí financovat jakékoliv vznikající školy 

v podstatě ze stejného rozpočtu, a tak se  brání jakékoliv změně, protoţe to znamená méně 

prostředků pro ostatní školy.  

      Jediného váţnějšího partnera Ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy mohou 

představovat zaměstnavatelské svazy, a to ještě pouze s taktikou neustálého vyjednávání 

a připomínání se vzhledem k neustálým personálním změnám na Ministerstvu školství, 

mládeţe a tělovýchovy. Ale jiná cesta asi neexistuje. Školy jsou ve stejném konkurenčním 

prostředí jako firmy a podniky. Jsou přece financovány podle počtu ţáků a oborů 

vzdělávání, které se na škole vyučují. V tomto směru není třeba školy podceňovat. Leckdy 

si vedly a vedou pruţněji, neţ některé státní podniky. Moţná je však na čase jim pomoci, 

protoţe si pomohly sami jiţ dost. 

5.1 Systém vzdělání v České republice  

      V současné době existují v České republice tyto základní druhy škol po povinné 

devítileté školní docházce:  

 odborná učiliště a učiliště (OU a U,  učební  obory )  

 střední odborná učiliště (SOU, s obory studijními i učebními)  

 střední integrované školy (ISŠ, s obory studijními i učebními)  

 gymnázia  

 střední odborné školy (SOŠ, průmyslovky, konzervatoře, obchodní akademie, 

hotelové školy aj.)  

 vyšší odborné školy (na středních školách)  

 bakalářské studium (na vysokých školách)  

 vysoké školy  

 formy postgraduálního studia (na vysokých školách)  

5.2  Střední odborné školství  

      Střední školy zajišťují tzv. sekundární vzdělávání (s maturitou nebo závěrečnou 

zkouškou), nástavbové studium (SOU, ISŠ a SOŠ), vyšší odborné studium s absolutoriem,   

      V době od roku 1989 došlo v oblasti středního vzdělávání k radikální změně. Zatímco 

původně existoval nezanedbatelný převis poptávky po středoškolském studiu, způsobený 
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nedostatkem a nevhodnou strukturou studijních míst na středních školách, v současné době 

existuje vysoký převis nabídky středoškolského vzdělání nad poptávkou.  

Faktory, které se na tomto vývoji podílely, jsou : 

 demografická situace (pokles populace ve věku absolventů základních škol)  

 vznik nestátních (soukromých) škol  

 výrazné rozšíření prostoru pro samostatné chování škol v oblasti učebních osnov, 

pedagogické i správní  

 změna v systému financování školství  

      Tyto faktory umoţnily vznik mnoha nových škol, vznik nových oborů vzdělání, a téţ 

vznik nových typů školy - víceletých gymnázií a integrovaných středních škol. Nově 

vznikající soukromé školy se uplatnily především ve středním školství, kde rozšiřují 

nabídku studijních příleţitostí pro absolventy základních škol (studium denní s maturitou 

nebo s výučním listem), ale i nabídku doplňkového vzdělávání (nástavbové, pomaturitní 

studium, studium vyšší s absolutoriem a studium při zaměstnání).  

      Počet středních škol je v současné době téměř třikrát větší neţ v roce 1989. V podstatě 

3/4 nově vzniklých středních škol tvoří školy soukromé. Soukromé školy se přitom 

soustřeďují především na ekonomické a podnikatelské obory, tedy na ty, kde není třeba 

příliš častého dělení tříd a ekonomický příspěvek od státu je tedy pro ně výhodný. Náklady 

na soukromé školy tvoří asi 5% z celkových nákladů, které jdou do školství. V zahraničí 

tvoří sektor soukromých škol podstatný díl u základního školství a všeobecných středních 

škol, v ČR je tomu obráceně, soukromé školy se realizují především v oblasti středního 

odborného školství.  

      Populace žáků ve věku nástupu na střední školu nebo učiliště za posledních 10 let 

má však stále sestupnou tendenci a v podstatě jde o pokles o 1/3 žáků vycházejících ze 

základních škol.  
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Tabulka č. 1: Vývoj počtu žáků procházejících středním vzděláním (věková skupina 15 

až 19 let,  od roku 2002 do roku 2025) 

Rok Počet Rok Počet 

2002 665 282 2014 455 672 

2003 663 536 2015 449 481 

2004 656 699 2016 450 690 

2005 652 128 2017 453 665 

2006 649 034 2018 457 680 

2007 640 676 2019 464 900 

2008 629 510   2020 472 614 

2009 608 623 2021 478 808 

2010 574 649 2022 483 423 

2011 536 270 2023 481 131 

2012 504 906 2024 484 456 

2013 473 912 2025 487 721 

      Samostatnou kapitolu tvoří problematika ţáků na středních odborných učilištích. Na 

rozdíl od ostatních zemí střední a východní Evropy, nenechala vláda České republiky 

Střední odborná učiliště (a jejich ţáky) na pospas novým silám trhu (ze zprávy Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj k problematice odborného školství). Všechna střední 

odborná učiliště,  která dříve patřila podnikům, jsou  nyní financována ze státního rozpočtu. 

Ţáci, kteří nebyli s to si obstarat dříve tzv. podnikové stipendium, jsou financováni ze 

státního rozpočtu a začalo se jim říkat „státní ţáci". Jejich počet se oproti původnímu 

očekávání postupně zvýšil.  

      Na druhé straně je pravda, ţe podniky se učilišť po roce 1989 velmi ochotně zbavovaly  

a převedly veškeré financování na stát. 

      Od školního roku 1996/97 byla opět zavedena povinná devítiletá školní docházka, po 

které volaly i profesní svazy a zaměstnavatelé. Pro střední školy to však znamenalo, ţe po 

čtyři roky neměly obsazeny jeden ročník. To je sice organizační záleţitost, ale také spojená 

s úbytkem min. 1/4 finančních prostředků. Na tuto situaci reagují střední školy zaváděním 

většího podílu tříd víceletého studia na gymnáziích (coţ odčerpává kvalitní ţáky ze 

základních škol a zmenšuje výběr pro střední školy), SOŠ organizují vyšší odborné 
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studium a SOU a ISŠ zavádějí nástavbové studium. Podobně reagují soukromé školy. 

Následek je velký nárůst počtu ţáků ve všech oborech a také velký převis nabídky nad 

poptávkou. 

5.3 Financování škol  

      Střední školy jsou financovány MŠMT prostřednictvím odborů školství KÚ. Kaţdá 

škola je financována podle počtu ţáků a podle oboru vzdělání s maturitou nebo výučním 

listem. Kaţdý rok dochází ke změnám některých preferencí (v poslední době se hovoří o 

podpoře technických oborů): 

 kaţdá škola obdrţí příslušné finanční prostředky podle normativu na mzdy, které 

nesmí být překročeny, ale ani nedočerpány. Teoreticky je moţné ušetřit mzdové 

prostředky a převést je do fondu odměn na příští rok, ale prakticky to znamená 

vyvolání velké nevůle ze strany školských orgánů a krácení pro příští rok 

 dále škola obdrţí podle svých poţadavků prostředky na dohody o provedení práce 

a pracovní činnost, přičemţ její výši musí ale opět obhájit. Obvykle obdrţí pouze 

část tohoto poţadavku 

 další výdaje jsou určeny na běţný provoz. Výše je opět určena počtem ţáků 

a oborem vzdělávání, který ale nemusí být totoţný pro různé okresy. Podle 

podmínek můţe odbor školství tuto výši ovlivnit o 40 % nahoru i dolů, měl by však 

zachovat stejné podmínky pro okres  

 školy v minulých letech obdrţely téměř 50 % příslušných prostředků na odpisy, ze 

kterých bylo moţné si zajistit větší údrţbu nebo modernizaci  nebo nákup investic. 

Některé roky do konce prázdnin škola prostředky na odpisy neobdrţela, coţ 

způsobilo školám velké potíţe. Znamená to totiţ, ţe zbudou finanční prostředky na 

pouhé udrţení bez jakéhokoliv rozvoje  

 některé školy mají vlastní příjem z hlavní činnosti, především např. z ubytování 

ţáků a školného u vyšších odborných škol. Tyto prostředky mají zůstat škole 

„navíc", v poslední době však s nimi některé odbory školství počítaly a zmenšovaly 

tak normativ, který by měly školy obdrţet  

 školy mohou téţ provozovat vlastní hospodářskou činnost. U středních odborných 

učilišť jde o obvyklou formu doplnění finančních prostředků. Střední školy, které si 

vlastním úsilím opatří prostředky z vlastní činnosti jsou ale pod hrozbou, někdy 

realizovanou, ţe to, co si vydělají, se jim odečte od příspěvku od státu (doslovné 
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naplnění statutu příspěvkové organizace, tento výklad byl však při zavádění do 

školství původně popírán)  

      Soukromé školy, kromě příspěvku sponzorů nebo vlastní podnikatelské činnosti, mají 

nárok minimálně na 50 % normativu na ţáka, obvykle však obdrţí 75 – 90 % normativu. 

Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou 

a vzděláváním ve školách a školských zařízeních. Podmínkou pro poskytnutí dotace je 

zapsání školy do školského rejstříku, kaţdoroční rozbor hospodaření s dotací, předloţení 

výroční zprávy o činnosti školy  po jejím projednání ve školské radě, to vše do 15. října za 

předchozí školní rok.  Celkově lze říci, ţe zvětšující se počet ţáků a škol, které stát dovolil 

financovat, neodpovídá celkovému navýšení finančních prostředků, které školství obdrţelo 

od státu. A tak se normativy bez ohledu na inflaci neustále mění a školy začínají mít 

prostředky pouze na holý provoz. Navíc se nedělá rozdíl mezi školami s uţitečnými 

a potřebnými obory, jejichţ absolventi si velmi rychle najdou práci a jsou připraveni tak, ţe 

jsou na trhu práce ţádáni nebo mezi školami, které produkují klienty úřadů práce anebo 

mají zcela neekonomický provoz.  

      Na sklonku devadesátých let byl vyhlášen program optimalizace škol. Znamenalo to 

zastavení neúměrného nárůstu počtu škol. Ze strany Ministerstva školství mládeţe 

a tělovýchovy byla stanovena základní pravidla (minimální stanovený počet ţáků ve třídě 

a počet oborů na škole), realizace měla být dokončena odbory školství krajských úřadů. 

Přineslo to velké spory a problémy, proto se odbory školství  do této činnosti nehrnuly. 

Kaţdá jednotlivá škola, i zcela neperspektivní, se většinou obhájila, a navíc se 

z optimalizace stala politická otázka („jak je moţné zrušit nějakou školu..."), a proces 

optimalizace byl ukončen. Důsledkem je stále vysoký počet škol, zmenšující se finanční 

prostředky a další negativní důsledky (nerovné podmínky škol aj.).  

      V posledních dvou letech byla v Plzeňském kraji optimalizována síť středních škol 

sloučením osmi středních škol do čtyř nových subjektů, aniţ by přitom docházelo ke 

sniţování vzdělávací nabídky a její dostupnosti. Vznikly tak školy s komplexní 

a propojenou vzdělávací nabídkou (vznikly tak např. nové polyfunkční školy – SOŠ, SOU 

a OU Sušice, SOŠ a SOU Horšovský Týn), které umoţňují ţákům ještě v průběhu studia 

přizpůsobovat výběr oboru svým schopnostem a moţnostem. Dalším přínosem je zvýšení 

efektivity ekonomiky škol a lepší vyuţití personálního a materiálního zázemí. Sloučením 
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škol se rovněţ podařilo vyloučit duplicitu oborů a zařazovat obory se širším zaměřením. 

Síť středních škol uspokojuje současnou poptávku zájemců o tento druh studia.  

5.4  Systém podpory vzdělávání  

      Zásadní rozdíl je mezi systémem podpory vzdělávání u odborných škol v Evropě 

a u nás. V Evropě jsou odborné školy pod zaměstnavatelskými svazy, které financují 

odbornou výuku a všeobecnou výuku hradí stát. To je principem tzv. duálního systému 

vzdělávání. Do tohoto systému se vkládaly velké naděje i u nás. Systém však byl naším 

parlamentem zamítnut jako příliš nákladný. Navíc i v Evropě začínají být proti němu velké 

výhrady (údajně příliš velký podíl specializace na úkor všeobecných znalostí). Zatím u nás 

neexistuje moţnost podporovat ve školství prostředky, které by bylo moţné si odečíst 

z daní. To je však pro podniky a firmy natolik nevýhodné, ţe jakoukoliv podporu 

v podstatě neuplatňují. Dalším velkým problémem je neochota i nemoţnost uzavírat 

smlouvy o nástupu do zaměstnání (po vyučení či maturitě), protoţe neexistuje záruka, ţe 

ţáka, kterého by  firma sponzorovala, pro ni bude po vyučení (maturitě) opravdu pracovat.  

      Ačkoliv existují náznaky toho, ţe některé podniky začínají mít opět zájem se zapojit 

(jak finančně, tak prakticky) do středního odborného školství, jejich motivace spočívá 

především ve snaze obnovit tradiční vztahy a nebo se vypořádat s nedostatkem 

kvalifikovaných pracovních sil. To je patrné zvláště u velkých průmyslových podniků, 

které usilují o zavedení velmi úzce specializovaných oborů, s malým důrazem na 

všeobecné vzdělávání. Firmy budou tyto obory vzdělání finančně podporovat, ale 

vyuţitelné budou pouze v jejich podnicích. Střední odborné školy a střední odborné učiliště 

však nemohou nadále poskytovat úvodní odborné vzdělání s cílem uspokojení potřeby 

pracovních sil určitého podniku, neboť tyto potřeby nelze s jistotou předvídat a často se 

mění.      

      Střední odborná učiliště, která bývala těţištěm systému odborného školství, čelí nyní 

riziku, ţe se z nich stanou nejméně preferované typy vzdělávacích institucí. Souvisí to 

s celou řadou protikladných tendencí - kombinace teoretické a praktické výuky, tradiční 

úzké zaměření v kontrastu na jeho rozšiřování, zevšeobecnění odborného vzdělávání, 

nezájem o tento typ studia. 

      Další podstatným a nejednoduchým problémem je prostupnost mezi dvěma hlavními 

proudy odborného školství. Jsou přijímána různá opatření, ale zatím bez zásadní koncepce 
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Vzdělanostní struktura obyvatelstva v Plzni

39,4%

0,4%

23,0%
7,8%3,1%

25,0%

1,3% Základní, včetně 

neukončeného

Vyučení a střední odborné bez maturity

Bez vzdělání
Úplné střední s 

maturitou

Vyšší odborné a 

nástavbové Vysokoškolské
Nezjištěné

 vzdělání

a délky ověření určitého řešení (vznik integrovaných středních škol, technických lyceí, 

délka  oborů s výučním listem aj.).  

5.5 Podpora vzdělávání v Plzeňském kraji 

     Trvalou prioritou Plzeňského kraje je umoţnění studia na středních školách co 

největšímu počtu zájemců z území, kde škola působí, a tím docílit zachování dostupnosti 

a vyrovnaných podmínek v rámci spádového území či mikroregionu. 

5.5.1 Vzdělanostní struktura 

      Vzdělanostní struktura obyvatelstva Plzeňského kraje vykazuje tři jasně definované 

oblasti. První z nich je Plzeň, která má výrazně nejniţší podíl obyvatel bez vzdělání nebo 

se základním vzděláním (cca 19 %) a poměrně niţší podíl vyučených (cca 19 %). Naproti 

tomu má výrazně nejvyšší podíl obyvatel s úplným středoškolským vzděláním (32,3 %) 

a vysokoškoláků (12,5 %). Protipól tvoří okres Tachov s největším počtem obyvatel se 

základním vzděláním, resp. bez ukončeného základního vzdělání (30,3 %) a niţšími 

hodnotami ve všech ostatních skupinách (pouze 5,0 % vysokoškoláků). Hodnoty ostatních 

okresů jsou vyrovnané. 

Vzdělanost obyvatel kraje se postupně zvyšuje a je v porovnání s údaji za celou ČR 

příznivější. 
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5.5.2 Vzdělávání v Plzeňském kraji 

     Cílem Plzeňského kraje jako zřizovatele většiny škol školských zařízení je prosazovat 

spravedlivý přístup ke vzdělávacím příleţitostem, respektovat svobodnou volbu vzdělávací 

instituce bez ohledu na zřizovatele a udrţet současnou vzdělávací nabídku,  zvyšovat 

vyuţití kapacit školských zařízení, zejména orientováním škol na oblast dalšího vzdělávání 

v rámci celoţivotního učení pro všechny ve všech formách studia, zmapovat a průběţně 

aktualizovat přehled akreditovaných programů nabízených v kraji v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

      Pro efektivnější vyuţití volných kapacit škol pořádala řada z nich v rámci povolené 

doplňkové činnosti řadu krátkodobých i dlouhodobějších profesních kurzů a školení pro 

ţáky, studenty, pedagogické pracovníky i veřejnost.  

 

       V roce 2003 byl v Plzeňském kraji realizován program Ministerstva školství, mládeţe 

a tělovýchovy na podporu odborného vzdělávání. Dotace byly poskytnuty na vybavení 

strojním, technologickým zařízením pro výuku především učebních oborů ve 

strojírenských a kovodělných profesích (Střední odborné učiliště Domaţlice, Střední 

průmyslová škola strojnická a Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště Plzeň, Střední 

průmyslová škola Rokycany, Střední průmyslová škola dopravní a  Střední odborné učiliště 

dopravní Plzeň).  

 

      Od roku 2002 bylo v rámci změnového řízení do vzdělávací nabídky středních škol 

nově zařazeno cca 40 studijních a učebních oborů. Struktura nově zařazených oborů 

vycházela z konkrétního posouzení situace na trhu práce a doporučení sociálních partnerů, 

kteří se školami spolupracují. Většina z nově povolených oborů je ukončena maturitní 

zkouškou. 

 

      V období školního roku 2000/2001 aţ 20004/2005 se v souladu s republikovým 

trendem zvýšil podíl ţáků 1. ročníků maturitních oborů SOŠ na úkor podílu ţáků 1. ročníků 

SOU. Podíl ţáků 1. ročníků maturitních oborů sice zaostává za republikovým průměrem 

o 3,5% i za většinou ostatních krajů kromě Karlovarského, Ústeckého a Libereckého, 

zároveň však míra nezaměstnanosti obou největších skupin absolventů (vyučení 

a absolventi SOŠ s maturitou) v Plzeňském kraji patří k nejniţším v rámci ČR. Mezikrajské 

rozdíly v poměrech ţáků 1. ročníků mohou být ovlivněny téţ oborovou nabídkou. 
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      Novým pozitivním trendem, který byl v Plzeňském kraji nastolen a souvisí s obecným 

zvyšováním vzdělanosti a přípravou ţáků na vysoké školy, je zavádění a rozšiřování lyceí 

v rámci odborného vzdělávání. Jedná se o obory SOŠ, které poskytují vzdělávání na úrovni 

gymnázií, ale odborně zaměřené. Absolventi tohoto typu studia mají po odborné stránce 

lepší předpoklady pro pokračování ve vysokoškolském studiu.  

 

 

      Naplňování cílových kapacit středních škol se podařilo zvýšit například přestěhováním 

části Střední průmyslové školy dopravní a Středního odborného učiliště dopravního 

a Odborné učiliště a Praktická škola. Většina středních škol nabízí volnou kapacitu ke 

komerčním účelům v rámci povolené doplňkové činnosti škol. 

 

      Pro vedoucí pracovníky škol byly organizovány vzdělávací akce směřující k tvorbě 

vzdělávacích programů, vyuţívání programů v rámci Evropské unie, zvyšování počítačové 

gramotnosti. V této vzdělávací nabídce se nejvíce angaţuje Krajské centrum vzdělávání 

a Jazyková škola Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni. Průprava školského 

managementu probíhá i v oblasti státní správy a v oblasti ekonomické (např. proškolování 

k novým legislativním normám). Současná nabídka dalšího vzdělávání pro pedagogické 

pracovníky základních a středních škol dostatečně nereaguje na nutnost vzdělávání 

v metodách evaluace a řízení kvality vzdělávání. V rámci manaţerského studia a kurzů pro 

ředitele škol nabízejí některé vysoké školy modul věnující se kvalitě řízení. Další moţnost 

přípravy nabízí i Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň.  

 

      Se středními školami zřizovatel kaţdoročně upřesňuje údaje o otevíraných  oborech 

středního odborného školství s výučním listem a počtech ţáků v nich pro následující školní 

rok. Hlavním smyslem je omezovat na minimum otevírání víceoborových tříd a tříd 

s malým počtem ţáků při zachování stávající oborové nabídky. Při rozhodování jsou brány 

v úvahu poţadavky jednotlivých zaměstnavatelů.  

 

      V předcházejícím období se podařilo zlepšit materiální vybavení škol v oblasti 

výpočetní techniky. Oproti prioritě stanovené v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje 

výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje z roku 2003 se přesouvá hlavní důraz 
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z hardwarového vybavení škol na vybavení škol patřičným softwarem. Postupně se daří 

zvyšovat počítačovou gramotnost i u ţáků odborných učilišť a praktických škol. 

 

      Většina středních škol nabízí ve svých vzdělávacích programech výuku minimálně 

dvou cizích jazyků, přesto nepovaţujeme jazykovou vybavenost ţáků za odpovídající 

současným potřebám. Jednou z příčin je stále nízký počet kvalifikovaných učitelů cizích 

jazyků na školách.  

 

5.6 Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky  

      Typickým rysem všech vzdělávacích institucí je, ţe se na nich konají přijímací 

a závěrečné zkoušky. Přijímací zkoušky slouţí pro výběr uchazečů, ale jejich 

prostřednictvím se také hodnotí úroveň výsledků práce předcházející vzdělávací instituce. 

Je zřejmé, ţe školy mají za to, ţe nelze věřit výsledkům vzdělání na jiné škole. Výběrová 

funkce přijímacích zkoušek však postupně ztrácí na významu, na jedné straně v důsledku 

širších moţností získání středoškolského vzdělání a na druhé straně i v důsledku rostoucí 

soutěţe o ţáky mezi školami. Vzhledem k neexistenci všeobecně přijatých norem, můţe 

dojít k tomu, ţe se bude podstatně lišit kvalita vzdělání dosaţeného na podobných typech 

škol. Dalším důsledkem této situace můţe být, ţe SOU mohou časem zjistit, ţe jsou 

posledním útočištěm těch nejslabších ţáků, namísto toho, aby fungovaly jako svébytný typ 

institucí poskytujících odborné vzdělání.  

      V poslední době se často hovoří o srovnatelnosti maturitních zkoušek. Objevují se 

stíţnosti především na úroveň maturitních zkoušek na SOU a ISŠ a bylo nutné zavést 

některá opatření. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy proto organizovalo Sondu 

Maturant, Maturity nanečisto apod., aby si vyzkoušelo moţnost zavedení „celostátních" 

maturit. Kdyţ pomineme, ţe některé závěry a konstrukce testů byly učiněny dříve, neţ se 

testy vyhodnotily, snaha byla zhodnotit úroveň všeobecných znalostí maturitních ročníků 

na SOU, ISŠ, SOŠ a gymnáziích. Nadále  však zůstává otázka, jak srovnávat a hodnotit 

např. jazykové a matematické znalosti vzhledem k jiným cílům jednotlivých typů škol 

(gymnázium proti technicky nebo např. gastronomicky  zaměřeným školám). Navíc změna 

stylu výuky od poţadavků faktických znalostí ke znalostem komplexním je záleţitostí 

změny metodiky výuky pro celou generaci učitelů.  
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5.7 Standard všeobecného odborného vzdělávání  

      Po roce 1989 došlo k výraznému uvolnění centrálně stanovené direktivní soustavy 

oborů, ale nedošlo ke změně koncepčních přístupů v oblasti vzdělávací politiky.  

K odstranění problémů realizace praktické transformace odborného vzdělávání je třeba 

stanovit poţadavky na odborné vzdělávání z hlediska státem poţadované vzdělanostní 

úrovně a priorit vzdělávací politiky. Zároveň by měla být zajištěna systematičnost 

a smysluplnost celku získaného vzdělání a vyváţenost všeobecně vzdělávací, odborně 

teoretické a odborně praktické sloţky vzdělávání.  

      Vzhledem ke značné různorodosti a velké četnosti vzdělávacích programů (souboru 

učebních dokumentů) je v současnosti povaţováno za nejvhodnější vymezení standardu 

odborného vzdělání formou stanovení vzdělávacích cílů a obsahových okruhů společných 

pro podstatně větší celky, neţ jsou jednotlivé obory, případně i jejich skupiny. Předkládané 

řešení je orientováno na stanovení poţadavků státu především na všeobecné vzdělání, 

klíčové (obecně pouţitelné) dovednosti a základní odborné vzdělávání. Přitom nejsou 

vymezovány poţadavky státu vztahující se ke konkrétní výstupní kvalifikaci pro jednotlivá 

povolání či obory. Zde se předpokládá uplatňování vlivu sféry práce, ať jiţ formou 

participace při tvorbě návrhů jednotlivých vzdělávacích programů, nebo, zejména 

u výstupů poskytujících výuční list, uplatněním profesních standardů.  

      Stanovené poţadavky státu - jako reprezentanta občanské společnosti - na jednotlivé 

stupně  vzdělání,   formulované  v základním  kurikulu   středoškolského   odborného 

vzdělávání, mají tedy garantovat široký základ vzdělání, který je předpokladem pro další 

celoţivotní vzdělávání a především pro mobilitu absolventů. Školám je tak poskytnuta 

moţnost, aby si případně (za participace zaměstnavatelů, ţáků, rodičů, a příp. dalších 

partnerů) podstatnou část vzdělávacích programů dotvořily sami. Tak můţe vzniknout 

široká variabilní, otevřená a permanentně obměňovaná soustava různých vzdělávacích 

programů, které mohou být ve značné míře výsledkem tvůrčí pedagogické činnosti učitelů 

a spolupracovníků té které školy. Toto vše má být zakotveno v Národním programu 

vzdělávání, § 3, odst. 1., zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v  na něj navazujících  Rámcových 

vzdělávacích programech, § 3, ost. 2., zákon č. 561/2004 Sb. Bohuţel, ani jedno není zatím 

dotaţeno do konce, vše je ve stádiu rozpracovanosti. Protoţe oba dokumenty povaţuji za 
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stěţejní pro celou oblast vzdělávání, zdá se mi, ţe v této oblasti je práce Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy nedostatečná, pomalá a nekompetentní   

5.8 Požadavky vzdělávacího standardu  

       Poţadavky vzdělávacího standardu jsou vymezeny v této podobě:  

 obecné charakteristiky jednotlivých vzdělávacích úrovní, včetně vymezení délky 

vzdělávání ve vztahu k jednotlivým úrovním  

 vymezení všeobecného vzdělávání, tj. jeho podílu, vzdělávacích cílů a obsahových 

okruhů, včetně jejich charakteristik pro jednotlivé oblasti všeobecného vzdělávání 

(jazykové, společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické vzdělávání, 

tělesná kultura).  

 vymezení klíčových (obecně pouţitelných) dovedností pro jednotlivé úrovně 

vzdělávání v podobě výchovně vzdělávacích cílů (komunikativní, personální 

a interpersonální dovednosti, dovednost řešení problémů, dovednost vyuţívat 

informačních technologií a numerické aplikace).  

 vymezení odborného vzdělávání pro jednotlivé směry, tj. vzdělávací cíle 

a charakteristiky obsahových okruhů vztaţené zejména k základnímu odbornému 

vzdělávání ve stanovených směrech (strojírenství, elektrotechnika, chemie, 

zemědělství, stavebnictví, obchod, společné stravování apod.).  

      Základní kurikulum je tedy koncipováno tak, aby specifikovalo základní (standardní) 

poţadavky na vytvářené či posuzované vzdělávací programy podle úrovně poskytovaného 

vzdělávání a v závislosti na příslušnosti obsahu vzdělávání k určitému uvedenému směru 

vzdělávání.  

      Uvedený standard budou muset splňovat nově vznikající vzdělávací programy, ať jiţ 

schvalované jako obecně pouţitelné, nebo jako vzdělávací programy jednotlivých škol. 

Rovněţ se v dlouhodobějším horizontu předpokládá postupná inovace existujících starších 

vzdělávacích programů. Také úpravy, prováděné v existujících vzdělávacích programech 

v rámci přípustných úprav, je třeba směrovat ke zlepšení shody s tímto standardem.  

5.9 Přínos všeobecné a odborné složky vzdělávání pro podnikatelskou 

sféru 
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      Některé poţadavky ze strany školských orgánů mohou připadat zaměstnavatelům 

zbytečné nebo přemrštěné, zvláště ve sloţce všeobecného vzdělávání. Je však třeba si 

připomenout, ţe právě zaměstnavatelé si stěţují, ţe absolventi neumějí např. procenta, 

neumí si poradit s jednoduchým problémem, jsou nesamostatní, nedokáţí se v rámci svých 

pravomocí sami rozhodnout a za své rozhodnutí nést odpovědnost. Velkým problémem je 

i jednání s lidmi. Všeobecná sloţka však musí řešit i závaţnější problém, který je 

celospolečenský. Zaměstnavatelé sami vědí, jak rychle a nenadále můţe dojít 

k propouštění. Je proto třeba připravit absolventy jiţ během studií na případnou ztrátu 

zaměstnání a rozvíjet jejich adaptabilitu a flexibilitu, protoţe dlouhodobou nezaměstnaností 

dochází u jednotlivců ke ztrátě zájmu o jiné zaměstnání nebo o rekvalifikaci, coţ značně 

zhoršuje sociální prostředí v jejich rodině a okolí i v celé společnosti.. Proto stát 

prostřednictvím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy tak trvá na rovnováze 

všeobecné i odborné sloţky ve všech vzdělávacích programech.  

5.9.1 Složka všeobecného vzdělávání  

      Obecným cílem všeobecné sloţky základního kurikula je vytvořit předpoklady pro 

rozvoj osobnosti ţáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané na základní 

škole a to spíše nezávisle na zvoleném směru odborného vzdělávání.  

       V základním kurikulu je vymezeno pouze jádro všeobecného vzdělávání, které je 

vztaţeno zejména k socializačně-kulturační funkci vzdělávání, přičemţ jeho doprofilování 

vzhledem k potřebám odborného vzdělávání je ponecháno na úrovni konkrétního 

vzdělávacího programu školy. Sloţka všeobecného vzdělávání je rozčleněna do šesti 

oblastí, tj. jazykové vzdělávání, společenskovědní, estetické, matematické, přírodovědné 

a tělesné kultury.  

      V konkrétních  vzdělávacích  programech se budou stírat rozdíly  mezi jasně 

vyhraněnými sloţkami  všeobecného a odborného  vzdělávání, a to zejména vzájemným 

prolínáním té části všeobecného vzdělávání, která je koncipována a diferencována ve 

vztahu k  navazující sloţce, a té části odborného vzdělávání, která je integrována 

mezioborově, případně v rámci několika směrů odborného vzdělávání.  

5.9.2 Složka odborného vzdělávání  
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      Pojetí odborné sloţky vzdělávání je asi pro budoucí zaměstnavatele nejzajímavější a je 

v základním kurikulu odvozeno z poţadavků na vzdělávací standard. Je zřejmé, ţe základní 

kurikulum odborného vzdělávání pokrývá pouze určitou část sloţky odborného vzdělávání. 

Je to ta část, která poskytuje základ pro budoucí adaptabilitu absolventa při pracovním 

uplatnění, ale i pro adaptabilitu v průběhu vzdělávání (při rozhodování či výběru moţnosti 

vzdělávací trasy či obsahu vzdělávání v jeho průběhu).  

      Oba základní cíle - vzdělanostní úroveň a zajištění vnitřní adaptability - vyţadují 

odhlédnout od specifického profesního vzdělávání a v odborné sloţce základního kurikula 

vymezit to, co tvoří určitý společný základ pro celou oblast, která je nazvána směr 

vzdělávání.  

      Základní kurikulum v odborné sloţce vzdělávání zahrnuje především obecné 

poţadavky na odborně teoretickou a odborně praktickou část přípravy (nikoliv tedy tu úzce 

profesní), společnou pro všechny programy, které v daném směru vzdělávání mohou 

vzniknout.  

      Konstrukční rámec základního kurikula pro odborné vzdělávání tvoří úrovně 

vzdělávání a směry vzdělávání.  Jednotlivým úrovním vzdělávacích programů pak 

odpovídají certifikáty, kterými jsou jednotlivé úrovně vzdělávacích  programů ukončovány. 

5.10  Vzdělávací soustavy a klasifikace úrovní vzdělávání EU  

       Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání (International Standard Classification of 

Education – ISCED) byla vytvořena jako nástroj vhodný pro sběr, zpracovávání 

a zveřejňování statistik z oblasti vzdělávání jak v rámci jednotlivých zemí, tak 

mezinárodně. Systém byl před časem revidován a aktualizován a v roce 1997 byla 

zavedena „nová“ ISCED (ISCED-97). Systém ISCED je zaloţen na klasifikaci kaţdého 

vzdělávacího programu podle oboru vzdělávání a podle úrovně. Tento systém klasifikace 

vzdělávání vytvořilo UNESCO ve spolupráci s OECD. 

Tato klasifikace oborů pouţívá pro klasifikování oborů vzdělávání a přípravy trojciferný 

kód v hierarchickém systému – první číslici pro široce vymezené obory“, druhou pro úzce 

vymezené obory  a třetí pro podrobně vymezené obory. Existuje zde 9 široce 

vymezených oborů, 25 úzce vymezených oborů a přibliţně 80 podrobně vymezených 

oborů.  
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     Dvojcifernou úroveň (úzce vymezené obory) budou při sběru běţně pouţívat 

mezinárodní organizace dat a termín „obory vzdělávání“ se obvykle vztahuje na tuto 

úroveň. Dvojciferná úroveň neboli úzce vymezené obory se shodují s obory vzdělávání 

v ISCED-97. Trojciferná úroveň (podrobně vymezené obory) je uváděna jako „obory 

vzdělávání a přípravy“. Souhrnně řečeno:    

Číselné označení    Názvy oborů                                                                                    Počet 

oborů  

Jednociferné           Široce vymezené obory                                                                         9  

Dvojciferné            Úzce vymezené obory, Obory vzdělávání (ISCED-97)                       25  

Trojciferné              Podrobně vymezené obory, Obory vzdělávání a přípravy                  80 

 

Příklad zařazení zkoumaného oboru Gastronomie podle klasifikace ISCED-97: 

8 Sluţby 81 Osobní sluţby 811 Hotelnictví, restaurace, stravování  

812 Cestování, turismus a volný čas  

813 Sporty  

814 Sluţby pro domácnost  

815 Kadeřnické a kosmetické sluţby 

84 Přepravní sluţby a spoje  

840 Přepravní sluţby a spoje  

85 Ochrana ţivotního prostředí 

851 Technologie ochrany ţivotního prostředí  

852 Přírodní prostředí a přirozené formy ţivota  

853 Veřejné hygienické sluţby  

86 Bezpečnostní sluţby 

861 Ochrana osob a majetku  

862 Bezpečnost a ochrana zdraví  při práci 

863 Vojsko a obrana 

      Z tohoto schéma je patrné, ţe kaţdý vzdělávací program je určen úrovní, ke které 

poskytované vzdělávání (nebo jeho dílčí úsek) směřuje, a oborem, v němţ je příslušná 

úroveň vzdělávání poskytována. Jednotlivé země mají zpravidla pro označování úrovní 

a oborů vlastní terminologii a klasifikaci. Obory jsou nezávislé na úrovni vzdělání. Pro 

mezinárodní srovnávání je zapotřebí společného klasifikačního rámce. Tím je Mezinárodní 

norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED-97(Andersson, Olsson, 1999) 
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      Princip klasifikace – přístup zaloţený na obsahové náplni, obory vzdělávání a přípravy 

jsou definovány jako předmětová látka vyučovaná ve vzdělávacím programu. Principem 

klasifikace pro obory vzdělávání a přípravy je přístup podle obsahové náplně. Programy 

jsou sdruţovány na základě obsahové příbuznosti. Programy jsou agregovány do podrobně 

vymezených, úzce vymezených a široce vymezených oborů podle „příbuznosti poznatků“. 

Je třeba zdůraznit, ţe o tom, do kterého oboru má být program zařazen, rozhoduje obsah 

hlavních vyučovaných předmětů. Rozlišování mezi obory tedy nebere v úvahu ani osobní 

důvody účasti v programech (zábava, zájem, získání zaměstnání atd.), ani předpokládané 

povolání. Při práci na struktuře klasifikace oborů byla při rozhodování o „příbuznosti 

obsahové náplně“ pouţita především tato kritéria (v uvedeném pořadí):  

• teoretický obsah, který je zdaleka nejdůleţitějším kritériem  

• účel učení  

• předměty zájmu 

• metody a techniky  

• nástroje a vybavení 

 

Z této klasifikace vzdělávání pak vychází klasifikace vzdělávání Evropské unie 

      Chceme-li charakterizovat vzdělávací soustavy členských zemí Evropské unie jedním 

slovem, pak nejvhodnější je slovo rozmanitost. Zásady rozvoje školství v zemích 

Evropské unii: 

 zásada rovného přístupu 

 zvyšování průchodnosti systému 

 snaha o zvyšování kvality vzdělávání 

 podpora účasti stále širších vrstev populace na vyšších úrovních vzdělávání 

 budování moţnosti celoţivotního učení 

 sepjetí s potřebami společnosti a trhu práce¨ 

      Evropské země postupně směřují ke společnosti znalostí, v níţ hlavním zdrojem 

rozvoje jsou informace o jejich efektivním vyuţívání. Tomu je potřeba přizpůsobit i cíle 

a oblast vzdělávání. Těmi uţ nemusí být pouhé osvojování faktických vědomostí, ale právě 

schopnost ţáků efektivně nakládat se získanými vědomostmi. Proto se do popředí cílů 

a obsahu vzdělávání prosazují také klíčové kompetence.(Walterová, 1994) 
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      Jako základ pro vertikální členění vzdělávání byl zvolen přístup, který uplatňuje 

Evropská unie při sledování srovnatelnosti výstupů odborného vzdělávání ve svých 

členských zemích. Jedná se o členění podle následujících 5 úrovní: 

1. úroveň vzdělání 

- povinná školní docházka + zaučení v povolání  

Zaučení probíhá ve škole, v mimoškolním zařízení nebo v podniku. Teoretické vědomosti  

a praktické dovednosti jsou zprostředkovány jen ve velmi omezeném rozsahu. Toto 

vzdělání umoţňuje vykonávat relativně jednoduché práce a je moţné ho získat poměrně 

rychle  

 

2. úroveň vzdělávání (dosažený stupeň vzdělání odpovídá střednímu odbornému 

vzdělání) 

- povinná školní docházka + příprava na povolání (včetně výuky)  

Získává se ukončená kvalifikace pro určitou činnost, včetně ovládnutí příslušných nástrojů 

a osvojení metod práce. Toto vzdělání umoţňuje vykonávat převáţně rutinní práce, 

samostatně lze uplatnit získané vědomosti a dovednosti spíše v rámci daných pracovních 

postupů.  

3. úroveň (dosažený stupeň vzdělání odpovídá úplnému střednímu odbornému 

vzdělání)  

- povinná školní docházka + příprava na povolání a dodatečné odborné vzdělání nebo jiné 

odborné vzdělání na střední škole  

Získává se více teoretických poznatků neţ ve druhé úrovni. Vzdělání umoţňuje vykonávat 

samostatně praktickou činnost i úkoly v oblasti přípravy výroby, plánování či koordinace 

práce.  

4. úroveň (dosažený stupeň vzdělání odpovídá vyššímu odbornému vzdělání)  

- povinná školní docházka + všeobecné nebo odborné vzdělání na střední škole + 

navazující odborné vzdělání  
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Toto odborné vzdělání na postsekundární, eventuelně na niţší vysokoškolské úrovni je 

moţné získat ve školách nebo jiných zařízeních. Jsou zprostředkovávány vědomosti 

a dovednosti, které patří samy o sobě k vysokoškolské oblasti. Všeobecně se nepoţaduje 

zvládnutí vědeckých základů příslušného oboru. Získané vědomosti a dovednosti umoţňují 

vykonávat zvláště odpovědnou práci v oblasti tvůrčího plánování, správy či vedení podniků  

5. úroveň (dosažený stupeň vzdělání odpovídá vysokoškolskému odbornému vzdělání)  

- povinná školní docházka + středoškolské všeobecné nebo odborné vzdělání + uzavřené 

vysokoškolské vzdělání  

Vyţaduje se ovládnutí vědeckých základů povolání, obvykle vede k výkonu povolání 

v autonomním postavení buď zaměstnance, nebo samostatného podnikatele.  

      Základní kurikulum našeho středního odborného vzdělávání je zpracováno pro 

úroveň druhou a třetí. 

5.11 Využití základního kurikula  

      Základní kurikulum je určeno především jako standard pro zpracování vzdělávacích 

programů (učebních dokumentů), nejde tedy o stanovení poţadavků na ţáky.  

      Postupné uplatnění vlivu schváleného standardu bude zajištěno tak, ţe nové návrhy 

učebních dokumentů, ať jiţ předkládané školami či vytvořené ve spolupraci s Národní 

ústavem odborného vzdělávání, musí odpovídat poţadavkům stanoveným tímto 

standardem.  

      Nadále bude zachován stav, ţe škola má moţnost si vytvářet vlastní vzdělávací 

nabídku, ovšem za předpokladu, ţe bude odpovídat schválenému standardu. To znamená, 

ţe nový obor můţe být koncipován v souladu s poţadavky odběratelů absolventů, ovšem 

s respektováním zásad, které zaručují vliv státu a později uznávaných kvalifikací. Škola 

však v ţádném případě nebude nucena si vzdělávací programy vytvářet sama. Nadále 

budou existovat soubory schválených učebních dokumentů, které budou k volnému vyuţití 

škol.  



 33 

      Návrh Rámcového vzdělávacího programu bude předkládán ke schválení jako soubor 

učebních dokumentů, který obsahuje:  

 profil absolventa  

 charakteristiku vzdělávacího programu  

 učební plán  

 učební osnovy, popř. popisy vzdělávacích modulů nebo jiných strukturních 

obsahových celků  

      Školní vzdělávací programy realizované v jednotlivých školách mohou být buď 

převzaté z volně vyuţitelné nabídky vzdělávacích programů nebo mohou být konstruovány 

jako specifické vzdělávací programy určité školy. 

5.12  Klíčové dovednosti  

      Klíčové dovednosti chápeme v základním kurikulu jako zvláštní kategorii integrujících 

výchovně vzdělávacích cílů, které vycházejí z poţadavků na obecnější kvalifikační 

předpoklady pro uplatnění v občanském i pracovním ţivotě. Jde o tyto soubory 

dovedností: komunikativní, personální a interpersonální, dovednosti řešit problémy 

a problémové situace, numerické aplikace, dovednosti využívat informačních 

technologií a adaptabilita na různé situace 

5.13  Časové proporce vzdělávání  

      Celkový počet plánovaných týdenních vyučovacích hodin (stanovených učebním 

plánem či jiným rozpisem časových dotací) pro povinnou výuku (včetně předmětů 

volitelných) nesmí přesáhnout 33 hodin a nesmí být niţší neţ 28 hodin v týdnu.  

      Ve schválených Rámcových vzdělávacích programech můţe škola provádět úpravy aţ 

do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této 

úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem či jiným 

rozpisem. Dále můţe být provedena v učebních osnovách (modulech) úprava vzdělávacího 

obsahu do 30% celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího 

obsahu a k promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti 

poţadavkům tohoto standardu. 
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5.14  Délka vzdělávání v denním studiu ve vztahu k jednotlivým úrovním 

přípravy  

      Pro vzdělávací programy 2. úrovně je nutné vzdělávání na středoškolské úrovni v délce 

min. 2 roky (obvykle 3 roky) za předpokladu, ţe by všechny jeho případné části odpovídaly 

druhé úrovni. V případě, ţe určitá nepřevaţující část vzdělávací cesty odpovídá úrovni 

niţší, je nutno obvyklou délku prodlouţit alespoň o půl roku.  

      Pro vzdělávací programy 3. úrovně je nutné vzdělávání na středoškolské úrovni v délce 

min.4 roky za předpokladu, ţe všechny jeho případné části odpovídají třetí úrovni. 

V případě, ţe určitá (nepřevaţující) část vzdělávací cesty odpovídá 2. úrovni, je nutno 

minimální délku prodlouţit o jeden rok. Totéţ platí v případě, ţe je současně v rámci 

vzdělávacího programu realizováno vzdělávání k získání výučního listu i maturitního 

vysvědčení, dříve tzv. učební obory s maturitou. 

5.15  Proporce mezi všeobecným a odborným vzděláváním  

      Proporce mezi celkem všeobecného a odborného vzdělávání jsou stanoveny tak, aby 

byl zajištěn odpovídající celkový podíl všeobecného vzdělávání na výstupu ze všech 

vzdělávacích programů bez ohledu na směr odborného vzdělávání. Nejmenší moţný podíl 

všeobecného vzdělávání pro 2. úroveň činí 30%, pro 3. úroveň činí 45% z celkového 

rozsahu povinného vzdělávání. Stanovený podíl všeobecného vzdělávání musí být 

v případě vzdělávací cesty sloţené z více částí dodrţen i v jejím celku.  

      Do vzdělávacího programu je navrhovatel povinen začlenit všechny oblasti 

všeobecného vzdělávání alespoň v minimálním rozsahu umoţňujícím splnění vzdělávacího 

standardu daného vzdělávacími cíli a obsahovými okruhy. Jednotlivé oblasti všeobecného 

vzdělávání mohou být výrazně rozšířeny z kapacity předpokládané pro odbornou oblast.  

     V tomto přehledu jsem uvedla systém vzdělávání v České republice a popsala základní 

aspekty vzdělávání, včetně aktuálních informací, problémů a návrhů. Zvláštní pozornost 

jsem věnovala poţadavkům standardů, které jsou koncipovány podle norem Evropské unie 

a jejíţ poţadavky jsou jiţ platné a budou vyţadovány při zavádění vzdělávacích programů, 

které budou chtít mít státní certifikaci.  
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6 Kurikulární reforma – příprava podmínek pro  

zkvalitňování a modernizaci středního odborného školství  

      Rok 2006 znamenal kvalitativní posun v realizaci koncepčních záměrů MŠMT v oblasti 

školství. Nový školský zákon schválený s účinností od 1.1. 2005 vytvořil nutné legislativní 

prostředí pro dvoustupňovou tvorbu kurikula a umoţnil tak vlastní realizaci kurikulární 

reformy. 

 

      Reforma vzdělávání však neznamená pouze jiný systém vzdělávacích programů, jejich 

tvorbu nebo schvalování. Nové pojetí kurikula představuje především odklon od 

osvojování co největšího objemu faktů a klade důraz na vyváţenost poznatkového základu 

kurikula, rozvoje kompetencí a osvojování postojů a hodnot. Dosaţení těchto cílů vyţaduje 

uplatňování nových reforem aktivní výuky, nové přístupy k hodnocení ţáka učitelem, 

k hodnocení dosaţených výsledků vzdělávání i k vlastnímu hodnocení školy a především 

týmovou spolupráci tvůrců Školních vzdělávacích programů, z toho vyplývá nutnost 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

      Dvoustupňová tvorba vzdělávacích programů výrazně posiluje autonomii kaţdé školy – 

především v pedagogické oblasti, ale klade zároveň nároky na profesní kompetence učitelů 

– tvůrců a realizátorů Školního vzdělávacího programu. Moţnost ovlivňovat vzdělávání 

znamená také vyšší  odpovědnost za jeho výsledky a za připravenost absolventů pro ţivot, 

pracovní uplatnění i pro další vzdělávání. 

 

      Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání popisuje v § 3, odst. 1., 2., a 3., strukturu vzdělávacích programů ve dvou 

základních úrovních: 
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                                 Národní program vzdělávání (politický dokument) 

Státní úroveň    →                                ↓     

                                 Rámcové vzdělávací program (konkrétní povinný obsah a rozsah vzdělávání) 

_________________________________________________________________________ 

                                                                ↓           ↓             ↓                        

Školní úroveň   →      Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy vydávané kaţdou školou) 

 

6.1 Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání 

 

      Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání jsou a budou vytvářeny 

pro jednotlivé obory vzdělání. Pojetí Rámcových vzdělávacích programů  a obsah 

počátečního odborného vzdělávání, kterou závazně nastavují, proto úzce souvisí s tím, jak 

je koncipována soustava oborů vzdělání, k nimţ jsou vztaţeny. Aktivity související 

s tvorbou nové soustavy oborů  vzdělání se opírají o návrh části soustavy oborů vzdělávání 

schválený Ministerstvem školství v roce 2003. Návrh byl vytvořen  s tím, ţe tato soustava 

bude naplňována postupně, souběţně s nově vytvářenými Rámcovými vzdělávacími 

programy. 

 

Základním koncepčním rysem původního návrhu i kurikulární reformy je důraz na 

zavádění široce profilovaných oborů vzdělávání. Zkušenosti s tvorbou Rámcových 

vzdělávacích programů získané v roce 2004-2006 ukazují, ţe bude moţné v řadě případů 

navrţenou širokou profilaci oborů vzdělání dále prohloubit. To by se mělo projevit 

výraznou redukcí jejich počtu oproti současnému stavu.   

 

Se zahájením platnosti školského zákona, č.561/2004  platí od roku 2005 nařízení vlády 

č.689/2004 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání . Tato podoba soustavy oborů vzdělání bude moci být kaţdoročně aktualizována 

v závislosti na postupném schvalování Rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé 

obory vzdělání. Ukončení tohoto procesu bude zároveň završením kurikulární reformy ve 

středním odborném vzdělání. 

 

     Tvorba Rámcových vzdělávacích programů v roce 2006 pokračovala obdobně jako 

v předcházejících letech. Rámcové vzdělávací programy vytvořené v roce 2004 byly 
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upraveny na základě projednávání v oborových skupinách, připomínek ze škol  a od 

sociálních partnerů. Do úpravy návrhů  se významně promítly podněty z diskusí 

s profesními asociacemi a sdruţeními, které se spolu s odborníky z vysokých škol podílely  

přímo na úpravách některých částí nových Rámcových vzdělávacích programů. 

6.2 Objasňování principů kurikulární reformy  

 

      Základem pro informování odborné veřejnosti a zvyšování  celkového povědomí 

o cílech kurikulární politiky, funkci a koncepci Rámcových vzdělávacích programů bylo 

vyuţívání internetových stránek www.nuov.cz. Na nich jsou zveřejňovány nejen nové texty 

reflektující  průběţně na dosahovaný pokrok v kultivaci nových Rámcových vzdělávacích 

programů pro střední odborné školství, ale zejména další návrhy Rámcových vzdělávacích 

programů. 

6.3 Souvislosti kurikulární reformy 

 

       Kurikulární reforma znamená ve středním odborném vzdělávání více neţ změnu 

orientace na výsledky vzdělávání a uplatnění principu dvoustupňové tvorby kurikula 

v podobě Rámcových a Školních vzdělávacích programů. Sama povaha a cíle středního 

odborného vzdělávání vedou k potřebě zajistit soustavné a efektivní zohledňování 

poţadavků výkonů práce formulovaných především zaměstnavateli. Neméně významným 

je také poţadavek, aby kurikulární reforma přispěla svým dílem k rozvoji a prosazování 

vzdělání či spíše učení celoţivotního. Postupný vývoj názorů diskutovaný na mnoha 

úrovních  a aktivity, které ho provázely, činí  rok  2005  mimořádně  významným pro další  

ustalování  názorů na postavení počátečního  odborného vzdělávání v komplexu 

souvisejících systémů a ovlivňujících faktorů. Vazby mezi všemi prvky řetězce: povolání – 

kvalifikace – vzdělávací programy – hodnocení výsledků učení – ověřování výsledků 

vzdělávání se i přes dynamický vývoj ve všech součástech dále vymezovaly a vyjasňovaly. 

Dosaţený stav se snaţí vyjádřit následující zjednodušené schéma: 

 

http://www.nuov.cz/
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6.4 Vzdělávací programy a požadavky trhu práce 

 

      Pokračuje proces ustavování mechanismů výběru a popisu těch kvalifikačních 

poţadavků povolání, které by se měly promítat do vzdělávacích programů počátečního 

i dalšího odborného vzdělávání. Zřejmá je zásadní role Národní soustavy kvalifikací, která 

má předpoklady disponovat uznávanými a respektovanými nástroji v podobě 

tzv. kvalifikačních standardů úplných i dílčích kvalifikací. 

 

      Koncept kvalifikačních standardů popisujících trhem práce poţadované, vyjednané 

a uznávané kvalifikace má klíčový význam pro vnější podporu celkové orientace na 

výsledky vzdělávání jako jednoho ze základních principů kurikulární reformy. Mimo jiné 

i proto, ţe kvalifikační standardy  v Národní soustavě kvalifikací budou popisovat cílové 

kvalifikace a nikoliv procesy, které vedou k jejich dosaţení. 

 

      Postupné zavádění dvoustupňové tvorby vzdělávacích programů bude spojeno s dalším 

růstem vlivu sociálních partnerů, zejména zástupců zaměstnavatelů, na cíle a obsah 

středoškolského vzdělávání. Svůj vliv budou moci uplatnit nejen na místní a regionální 
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úrovni ( - tvůrci ŠVP budou spolupracovat s místními zaměstnavateli, s místními podniky 

a firmami), ale zejména na úrovni celostátní. Tato moţnost souvisí s tím, ţe RVP pro 

střední odborné vzdělávání vycházejí z kvalifikačních poţadavků povolání. 

 

       Z kvalifikačních poţadavků povolání byly postupně vyvinuty kvalifikační standardy, 

které popisují kvalifikaci poţadovanou trhem práce, která ovšem bude dosaţitelná různými 

cestami, z nichţ jednu zprostředkovává (pro počáteční vzdělání) rámcový vzdělávací 

program 

 

       Záměr vymezovat kvalifikační standardy je součástí širšího konceptu rozvoje Národní 

vzdělávací soustavy. Ta by měla v budoucnu zásadně ovlivňovat nejen počáteční 

vzdělávání a jeho rozvoj, ale i jeho propojování s dalším vzděláváním 

 

      Vzdělávací programy počátečního odborného vzdělávání, tedy nově Rámcové a Školní 

vzdělávací programy, zprostředkovávají základní cestu vedoucí k dosaţení kvalifikace. To 

není na českém trhu vzdělávání  a kvalifikací novinkou. Nová je ale snaha dát všem 

ostatním cestám, či spíše jejich výsledkům, stejnou nebo alespoň velmi podobnou váhu. 

Souvisí to se záměrem popsat a na úrovni zákona zakotvit ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání. 

 

     Vzdělávání ve školách bude i nadále základní cestou vedoucí k úplným kvalifikacím. 

Zbývající moţnosti naznačené ve schématu souvisí s dalším vzděláváním či učením. Pro 

skutečně organické propojení s počátečním vzděláváním bude mít klíčový význam 

společná základna poţadavků trhu práce formulovaná v Národní soustavě kvalifikací. Další 

vzdělávání dostane novou moţnost vycházet při tvorbě vzdělávacích programů 

z kvalifikačních standardů dílčích kvalifikací, které by ale mělo zohlednit i  místní 

poptávku. 
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6.5 Zjišťování kvality, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání 

 

      Další klíčovou oblastí, která bezprostředně ovlivňuje správné fungování vysoce 

decentralizovaného vzdělávacího systému je ucelený systém monitorování a hodnocení 

vzdělávání. Existující nástroje pro externí hodnocení se doplňují o nové, objektivizované 

hodnotící nástroje. Externí hodnocení škol Českou školní inspekcí bude postupně 

propojováno s vlastním hodnocením školy. Cílem je, aby komplexní systém evaluace 

poskytoval nezbytné informace pro rozhodování všem účastníkům vzdělávání – ţákům, 

rodičům, školám, zřizovatelům, sociálním partnerům, Ministerstvu školství, mládeţe a 

tělovýchovy. 

6.6 Spolupráce se sociálními partnery  

 

      Nový školský zákon posílil úlohu zaměstnavatelů při koncipování obsahu a cílů 

odborného vzdělávání a evaluaci jeho výsledků. Z nové legislativy vyplývá nejen změna 

rozdělení kompetencí a odpovědností za obsah mezi centrem a jednotlivými školami, ale 

i to, ţe vydání Rámcových vzdělávacích programů Ministerstvem školství, mládeţe 

a tělovýchovy bude moţné pouze po projednání se stanovenými orgány a institucemi, mezi 

kterými jsou uvedeny i příslušné  organizace zaměstnavatelů s celostátní působností. 

Spolupráce odborného školství se sociálními partnery dlouhodobě usnadňuje zapojování 

zástupců rozhodujících organizací do činností oborových skupin. Ve směru nadřazeném 

jejich stávajícím strukturám byla v roce 2005 vytvořena nová skupina specifického 

charakteru – koncepční skupina Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Tvoří ji 

zástupci ministerstev, krajských orgánů a sociálních partnerů zastoupených  v Radě 

hospodářské a sociální dohody. Všichni členové skupiny mají k výkonu své práce mandát 

organizací, které je nominovaly. Do funkce byli jmenováni náměstkem ministryně školství 

mládeţe a tělovýchovy České republiky. 

 



 41 

7 Klíčové profesní kompetence 

      Většina evropských zemí se shodla na tom, ţe k tomu, aby byli dnešní lidé připraveni 

na další profesní i osobní ţivot a dovedli se plnohodnotně zapojit do dění ve společnosti, je 

nutné, aby byli připraveni na celoţivotní učení. Proto se evropská kurikula začala více 

zaměřovat na úspěšnou aplikaci vědomostí a dovedností, neţ na jejich pouhé předávání. 

I zde existuje významná souvislost s ekonomikou a trhem práce a značnou roli hraje snaha 

zajistit, aby se absolventi škol dokázali co nejlépe začlenit do ţivota společnosti a našli pro 

sebe vhodné pracovní zařazení. 

      V souvislosti s touto snahou se realizovaly mnohé mezinárodní aktivity a Evropská 

unie na lisabonském jednání Rady Evropy v březnu 2000 (tzv. lisabonský proces) 

definovala pro rok 2010 nový strategický cíl – “Evropa se má stát 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou ve světě, která čerpá ze 

znalostí a je schopna nepřetržitého hospodářského růstu při současném dosažení 

většího množství lepších pracovních příležitostí a větší sociální soudržnosti”. Tato 

změna si vyţaduje i změnu soustavy vzdělání. Právě z tohoto důvodu byly na 

stockholmském jednání Rady Evropy v březnu 2001 stanoveny 3 strategické cíle, které 

byly dále rozpracovány do 13 dílčích cílů. Prvním strategickým cílem je mimo jiné 

i poţadavek na rozvíjení tzv. klíčových kompetencí. 

      Jedním ze znaků pojetí vzdělávání v Rámcových vzdělávacích programech je 

přechod od osvojování si velkého objemu faktů k rozvoji ţivotně důleţitých klíčových 

kompetencí. Rámcové vzdělávací programy definují klíčové kompetence jako "soubory 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj 

jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě". 

      Výběr klíčových kompetencí vychází z obecně sdílených představ společnosti o tom, 

které kompetence přispívají ke spokojenému a úspěšnému ţivotu jedince a z hodnot 

společností obecně přijímaných. V souladu s prioritami společnosti byly jako klíčové 

stanoveny tyto kompetence: 
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 kompetence k učení,  

 kompetence k řešení problémů,  

 kompetence komunikativní,  

 kompetence sociální a personální  

 kompetence činnostní a občanské 

       Ani tyto jmenované soubory dovedností, poznatků, hodnot a postojů nejsou izolované, 

ale vzájemně propojené a provázané. 

7.1 Charakteristika klíčových kompetencí 

      Pro lepší pochopení univerzálnosti klíčových kompetencí i procesu jejich postupného 

nabývání a zdokonalování v průběhu ţivota a vzdělávání jedince se pokusím blíţe 

charakterizovat některé projevy, na jejichţ základě můţeme říci, ţe jedinec je (ač na různé 

úrovni svého rozvoje a vzdělávání) v té které oblasti kompetentní (způsobilý): 

Kompetence učit se znamená, ţe jedinec je na své úrovní schopen například:  

 vnímat učení jako přirozený, otevřený celoţivotní proces, obohacující kvalitu 

lidského ţivota;  

 rozvíjet své schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení, zdokonalovat 

své učební strategie, obohacovat a prohlubovat svou poznatkovou zkušenost;  

 přistupovat k učení iniciativně, s aktivním zájmem;  

 výsledky učení uplatňovat v ţivotě i v dalším učení a tak neustále posouvat vpřed 

hranice svých moţností. 

Kompetence řešit problémy znamená, ţe jedinec je na své úrovní schopen např.  

 vnímat problémy jako samozřejmou součást ţivota a učení;  

 chápat je jako výzvu k řešení, jako příleţitost k vlastnímu rozvoji i k působení na 

své okolí;  

 přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně a inovativně;  

 při jejich řešení postupovat způsobem racionálním, konstruktivním a účelným, 

vedoucím k cíli;  

 získané zkušenosti vyhodnocovat a vyuţívat je při řešení dalších problémů a situací, 

s nimiţ se v učení i v ţivotě setká. 
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Kompetence komunikovat znamená, ţe jedinec je na své úrovní schopen např.  

 uţívat přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, názorů, 

pocitů, mínění i úsudků i k naslouchání a porozumění druhým;  

 vstřícně komunikovat se svým okolím, kultivovaně se domlouvat a vyjednávat a tak 

přispívat k vzájemnému porozumění;  

 uţívat svých komunikačních schopností k dalšímu učení;  

 uţívat technických i informačních prostředků k vlastnímu rozvoji a učení, k řešení 

problémů i k otevřené komunikaci s okolním světem. 

Kompetence sociální a personální znamenají, ţe jedinec je na své úrovní schopen např.  

 vystupovat autonomně;  

 vnímat a přijímat hodnoty spojené s důstojnými a kultivovanými vztahy mezi lidmi, 

chránit je, uplatňovat a rozvíjet;  

 zaujímat prosociální postoje, spolupracovat a spolupodílet se na činnostech 

i rozhodnutích, a přispívat tak k pohodě prostředí;  

 odmítat společensky neţádoucí chování a bránit se jeho důsledkům;  

 adaptovat se na prostředí i jeho běţné proměny. 

Kompetence činnostní a občanské znamenají, ţe jedinec je na své úrovní schopen např.  

 vnímat svou sounáleţitost s přírodním i společenským prostředím, kulturním 

i multikulturním světem, uvědomovat si osobní, občanskou i lidskou odpovědnost;  

 respektovat pravidla, etické i právní normy a poţadavky společnosti, jejímţ je 

členem;  

 zaujímat odpovědný vztah k práci i učení, k pracovním i tvůrčím aktivitám i jejich 

výsledkům,  

 vystupovat aktivně, projevovat činorodost, pracovitost a podnikavost,  

 vnímat, přijímat, rozvíjet a chránit hodnoty spojené se zdravím a bezpečím, 

s ţivotem a ţivotním prostředím i hodnoty vytvořené člověkem. 
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7.2 Proces vytváření klíčových kompetencí 

       Získávání vzájemně propojených klíčových kompetencí začíná v předškolním věku 

dítěte, pokračuje v základním a posléze středním a vyšším vzdělávání a postupně se dotváří 

v dalších obdobích ţivota. Je to proces dlouhodobý, otevřený, celoţivotní. 

       Vzdělávající se jedinec si osvojuje nejprve elementární základy kompetencí, postupně 

je rozvíjí, obohacuje a zdokonaluje. Kompetence nabývají stále nových kvalit, které 

zvyšují jejich využitelnost v životě a v dalším učení. 

7.3 Klíčové kompetence a Rámcové vzdělávací programy 

       Konkrétní podobu (kvalitu) kompetencí, které by mělo být dosaţeno v jednotlivých 

vzdělávacích etapách, stanovují jednotlivé Rámcové vzdělávací programy. Specifikují, 

k jaké úrovni příslušných vědomostí, dovedností, postojů i hodnot by měl jedinec na 

základě učení a vzdělávání dospět a jakého vzdělávacího pokroku by měl zpravidla 

dosáhnout. 

7.4 Klíčové kompetence a příprava Školních vzdělávacích programů 

      Klíčové kompetence vyjadřují (spolu v rámcovými cíli) hlavní záměry vzdělávání. Jde 

o to, abychom v souladu s nimi postavili svůj vlastní program tak, aby vzdělávání ţáků 

skutečně vedlo k utváření si základů klíčových kompetencí. 

       Rámcové cíle a klíčové kompetence slouţí především ke stanovení konkrétních 

vzdělávacích cílů a záměrů školy a pokud k nim přidáme konkrétní poţadavky konkrétních 

sociálních partnerů v regionu mohou nám pomoci především při zpracování charakteristiky 

Školního vzdělávacího programu a jeho orientace. 

       Klíčové kompetence by měly pomoci i při zpracování vzdělávacího obsahu, tj. při 

tvorbě integrovaných bloků. Měli bychom tedy stavět integrované bloky ve svých 

Školních vzdělávacích programech tak, aby vzdělávání skutečně přispívalo k naplňování 

kompetencí, zejména klíčových. Proto by bloky v  Školních vzdělávacích  programech 

měly být charakterizovány právě ve vztahu k nim (aby bylo zřejmé, čím blok ke 

kompetencím přispívá, a tedy k jakým dovednostem, poznatkům, postojům či hodnotám 

vede). Smyslem toho postupu je uvědomit si vzdělávací cíle i jejich komplexnost. 

Zároveň poskytnout pedagogům, kteří budou s integrovaným  blokem dále ve svých třídách 
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tvořivě pracovat, hlavní cíl (směr), který by měli neustále sledovat (přestoţe kaţdý z nich 

bude postupovat třeba úplně jiným způsobem). 

      Sledováním hlavních cílů v jejich komplexní podobě lze zaručit cílevědomost postupu 

pedagoga a zároveň předejít tomu, aby stanovoval jednotlivé izolované úkoly a omezoval 

se na jejich mechanické plnění. 

7.5 Současný stav výuky v oboru  vzdělání Kuchař-číšník pro 

pohostinství a v oboru  vzdělání Hotelnictví a turismus 

 

      1.března 2007 byl zveřejněn dopis ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 

Dany Kuchtové s touto informací: MŠMT připravuje vydání první skupiny 63 RVP, které 

vytvořil NÚOV ve spolupráci se školami a odborníky z oblasti vzdělávání i světa práce. 

Neţ ministerstvo zahájí samotný proces schvalování, vyzývá všechny zainteresované 

k veřejné diskusi o konečné podobě RVP a posouzení předkládaných materiálů. 

(www.nuov.cz) 

Kuchař – číšník pro pohostinství 

Popis:   

    

Kmenový obor: 6551H Kuchař – číšník, práce ve společném stravování 

Učební obor: 65-51-H/002 Kuchař – číšník pro pohostinství 

Dosaţený stupeň vzdělání: střední odborné s výučním listem 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list 

      Učební obor 65-51-H/002 Kuchař – číšník pro pohostinství je určen pro chlapce 

a dívky po ukončení 9. třídy Základní školy. Na naší školu jsou bez přijímacích zkoušek 

přijati ţáci do průměru 2,5 na vysvědčení za 1. pololetí v 9. třídě základní školy. 

      Absolvent učebního oboru 65-51-H/002 Kuchař – číšník pro pohostinství je 

středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním, podle klasifikace Evropské unie 

2. úroveň vzdělávání (dosaţený stupeň vzdělání odpovídá střednímu odbornému vzdělání) 

      Podle navrhovaných RVP pro obor vzdělávání Kuchař-číšník pro pohostinství by mělo 

mít jejich vzdělávání následující sloţky a absolventi následující kvalifikace: 
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      Obecným cílem sloţky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj 

osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní 

škole. Klade se důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně 

přijímané kvality člověka důleţité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti zaloţené 

na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho 

životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti 

a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se 

sebou. 

      Odborné vzdělání umoţňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností 

včetně ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků. Na základě tohoto 

odborného vzdělání by měl být absolvent schopen vykonávat takové činnosti, při nichţ je 

nutno samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky, některé z těchto 

činností mohou vyžadovat i určitou míru osobní zodpovědnosti a samostatnosti. Od 

absolventa se vyţaduje schopnost spolupráce s ostatními pracovníky a schopnost práce 

týmové. Odborné vzdělání v oboru Kuchař – číšník pro pohostinství se stává východiskem 

pro uplatnění v různých typech podniků. 

V tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání. 

Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání. 

      Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení  byl absolvent 

připraven na potřebu celoţivotně se vzdělávat. 

     K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru 

a k práci, poctivost, svědomitost a odpovědnost, péče o estetický zevnějšek, estetické 

prostředí, rozvinutý vkus, kultivované vyjadřování, přívětivost, ochota a ohleduplnost 

k hostům a  ke spolupracovníkům, improvizovat v nepředvídaných situacích 

a přijímat rizika z toho vyplývající, podnikavost, chápal význam a nutnost celkového 

osobního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro styk 

s lidmi, měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v ţivnostenském podnikání jak 

z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu 

k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů 

a orientoval se i v základních ekonomických otázkách této problematiky. Vyznačuje se 

osvojením všeobecně použitelných klíčových dovedností, zejména využívat studiem 



 47 

nabyté odborné vědomosti: techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality 

a vhodnosti pro technologické zpracování, ovládá přípravu běţných a technologicky 

náročných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků, teplých nápojů dle 

platných receptur, umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání a ovládá různé 

způsoby uchování hotových jídel a nápojů se zřetelem k platným hygienickým předpisům, 

ovládá přípravu jednoduchých jídel, minutek, salátů a moučníků, má osvojeny základy 

správné výţivy všech věkových skupin a základy dietního stravování, ovládá základy 

techniky obsluhy a s ní související činnosti, jako je např. přijímání a evidování objednávek, 

servis pokrmů, vyúčtování s hostem, zvládá sestavování nabídkových listů, jídelních 

a nápojových lístků dle gastronomických pravidel a dietetických zásad, sestavit menu pro 

různé příleţitosti. 
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Tabulka č. 2:Porovnání učebních plánů učebního oboru 65 – 51 – H/ 002 Kuchař–číšník 

pro pohostinství schválených MŠMT dne 30. května 2003 s upravenou verzí z SOŠ 

a SOU obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o., Nade Mží 1, Plzeň 

 

   x  -  podle nového Zákoníku práce platného od 1.1. 2007, § 79, odst.  2 d 

   -   zvýrazněnými čísly jsou vyznačeny rozdíly mezi hodinovými dotacemi schválenými MŠMT a učebním plánem naší            

       školy 

      

     Z porovnání učebních plánů vyplývá, ţe se snaţíme klást větší důraz na výuku cizích 

jazyků, práci s počítačem, ekonomiku a odborné předměty: technologii, stolničení 

a potraviny a výţivu. Bohuţel, jak vyplynulo z výsledků dotazníkového šetření, není 

zvýšená hodinová dotace na vybrané předměty příliš efektivní. 

 

Předměty 

 

            MŠMT    SOŠ a SOU Plzeň 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

        v ročníku         v ročníku 

 1.  2.  3. Celkem  1.  2.  3. Celkem 

A. Povinné 31 31,5 29,5    92     

a) základní         

    Český jazyk a literatura  2  2  2     6 1,5 1,5  3     6 

    Cizí jazyk  2  2  2     6 2,5 2,5  3     7 

    Občanská nauka  1  1  1     3  1  1  1     3 

    Matematika  1  1  1     3  1  1  1     3 

    Základy přírodních věd  2  1  -     3  2  1  -     3 

    Tělesná výchova  1  1  1     3  1  1  1     3 

    Společenská výchova  1  -  -     1  1  -  -     1 

    Práce s počítačem  1  1  -     2  1  1  1     3 

    Ekonomika  1  1  1     3 1,5 1,5 1,5   4,5 

    Technologie  1  2  2     5  2  3  3     8 

    Stolničení  1  1  1     3  1 2,5  2   5,5 

    Potraviny a výţiva  1  1  1     3 1,5  2 1,5     5 

    Zařízení provozoven  1  -  -     1  1  -  -     1 

    Odborný výcvik 15 17,5 17,5    50 15 15x 15x    45x 

b) výběrové a volitelné  1 1,5 3,5     6   -   -   -     - 

    Speciální technologie a obsluha  - 0,5 0,5     1   -   -   -     - 

    Základy podnikání  -   -   1     1   -   -   -     - 

    2. cizí jazyk  1  1   1     3   -   -   -     - 

    Cestovní ruch  -  -   1     1   -   -   -     - 

Počet hodin celkem 32 33 33    98 33 33 33    98 

B. Nepovinné         
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Hotelnictví – turismus 

Popis: 

Kmenový obor: 6542M Hotelnictví a turismus  

Studijní obor: 65-42-M/ 004  Hotelnictví a turismus  

Dosaţený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

      Studijní obor 65-42-M/ 004  Hotelnictví a turismus je určen pro chlapce a dívky po 

ukončení 9. třídy Základní školy. Na naší školu jsou bez přijímacích zkoušek přijati ţáci do 

průměru 1,8 na vysvědčení za 1. pololetí v 9. třídě Základní školy. 

      Absolvent oboru 65-42-M/ 004  Hotelnictví a turismus je středoškolsky vzdělaný 

pracovník s odborným a ekonomickým vzděláním, podle klasifikace Evropské unie 

3. úroveň vzdělávání (dosaţený stupeň vzdělání odpovídá střednímu odbornému vzdělání) 

      Podle navrhovaných RVP pro obor vzdělávání Kuchař-číšník pro pohostinství by mělo 

mít jejich vzdělávání následující sloţky a absolventi následující kvalifikace: 

       K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru 

a k práci, poctivost, svědomitost a odpovědnost, péče o estetický zevnějšek, estetické 

prostředí, rozvinutý vkus, kultivované vyjadřování, přívětivost, ochota a ohleduplnost 

k hostům a  ke spolupracovníkům, vysoká společenská úroveň jednání a vystupování, 

schopnost motivovat a řídit kolektiv, schopnost rozhodovat, improvizovat 

v nepředvídaných situacích a přijímat rizika z toho vyplývající, podnikavost. 

Vyznačuje se osvojením všeobecně použitelných klíčových dovedností, zejména vyuţívat 

informační technologie a práce s informacemi, řešit  problémové situace,  komunikativní, 

personální a interpersonální dovednosti.  

     Absolvent chápe význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní 

uplatnění, dovede se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, umí uplatňovat 

společenskou a řečovou etiketu. Umí získávat a podávat potřebné informace a je schopen 

se vyjadřovat o běţných věcech, kulturních záţitcích i o odborné problematice výstiţně 

a logicky a s vyuţitím příslušných stylistických postojů.   
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     Má všeobecný kulturní rozhled. Chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, 

zná cenu kulturních památek a je schopen se podílet na ochraně kulturních hodnot. Má 

vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého 

zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení. Chápe základní rozdíl 

mezi umělecky hodnotným dílem a brakem. Rozlišuje základní kategorie v hierarchii 

ţivotních hodnot. Dovede si vybírat druhy a ţánry umění a je tolerantní ke vkusu druhých.   

    Dovede nejméně ve dvou cizích jazycích pohotově reagovat v rozhovorech o věcech 

denního ţivota, ovládá potřebnou odbornou terminologii a umí vyuţívat cizí jazyky nejen 

jako prostředku komunikace a poznávání jiných národů, ale i pro potřeby dalšího 

vzdělávání a k výkonu povolání.   

     Vzdělávání absolventa směřovalo k tomu, aby byla pozitivně ovlivňována jeho 

hodnotová orientace ve smyslu všeobecné kultivace jeho osobnosti i odpovědného 

humánního jednání. Byl vzděláván tak, aby si byl vědom svých lidských práv, 

respektoval práva jiných lidí a nacházel v ţivotních situacích správnou míru snášenlivosti 

a tolerance. 

      Ve společenskovědní složce vzdělávání ţák poznal, jak se historickým vývojem 

vytvořila soudobá podoba světa, v němţ ţije. Ví, jaké jsou základní principy demokracie 

a uvědomuje si nezbytnost občanské aktivity pro to, aby demokracie dobře fungovala. Jeho 

vzdělávání si kladlo za cíl vychovat ho jako čestného, kritického a uváţlivého občana, 

který se dovede postarat o sebe a svou rodinu a v případě potřeby je ochoten bránit svůj stát 

a svobodu.   

     Absolvent má ekonomické poznatky na úrovni potřebné k úspěšnému řešení 

praktických problémů ve své profesi i v běţných situacích. Je připraven přistupovat 

metodicky k různým druhům problémů, umí je vyhodnotit a k jejich vyřešení pouţít 

vhodné ekonomické a účetní poznatky a postupy. Umí odhadnout předpokládané výsledky, 

ověřovat reálnost získaných výsledků i zdůvodnit zvolené způsoby řešení. Je schopen se 

přesně vyjadřovat, pouţívat symboliku i další prostředky komunikace (grafy, diagramy, 

tabulky, modely ...). Dokáţe obsluhovat osobní počítač a pouţívat základní uţivatelské 

programy pro běţné pouţití.   

     Absolvent rozumí přírodním zákonům a jevům, ovládá základní přírodovědné metody 

práce (experiment, pozorování ...), umí zacházet s přístroji i materiály. Je schopen uplatnit 
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přírodovědné poznatky ve své profesi i v kaţdodenním ţivotě a chápe důsledky aplikací 

fyziky a chemie. Byl vzděláván tak, aby rozuměl vlivu přírodního prostředí i důsledkům 

rozvoje vědy a techniky na ţivot lidí, rozhodoval se a jednal v zájmu ochrany ţivotního 

prostředí.   

     Absolvent byl poučen o dopadech nezdravého a neodpovědného způsobu života, 

zvláště co se týká návykových látek a jiných negativních návyků. Výuka byla vedena tak, 

aby si absolvent váţil zdraví a snaţil se své zdraví a tělesnou zdatnost upevňovat.   

      Absolvent studijního oboru se vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji 

z oblasti odborného a speciálního vzdělávání, je schopen samostatně myslet, pohotově 

se rozhodovat v běžných pracovních situacích  a nalézat optimální varianty řešení 

úkolů, nést odpovědnost za své jednání a svá rozhodnutí, ovládá moderní poznatky 

o výţivě člověka v různých věkových kategoriích i v léčebné výţivě; osvojil si a uplatňuje 

zásady zdravé výţivy v gastronomické praxi,  má potřebné vědomosti a dovednosti 

k vykonávání odborných činností na úseku stravování, včetně speciálních gastronomických 

dovedností při výrobě a servisu, ovládá technologické  postupy výroby, umí pracovat 

s technologickými normami, dbá na kvalitu výrobků a jejich správné uchovávání, je 

seznámen s funkcí technického vybavení a strojního zařízení provozoven pro výrobu 

a odbyt, s jejich efektivním vyuţíváním a s běţnou údrţbou, ovládá gastronomická 

pravidla, zásady a pravidla obsluhy a má základní pracovní návyky potřebné k vykonávání 

těchto činností, umí vyuţívat odborných vědomostí a dovedností k vykonávání 

a k zabezpečování ubytovacích sluţeb a ke kontrole jejich kvality, osvojil si vhodné 

způsoby společenského vystupování, marketingového chování a profesního jednání ve 

vztahu k zákazníkům, k obchodním partnerům i ke spolupracovníkům. 

 

Tabulka č. 3:Porovnání učebních plánů studijního oboru 65 – 42 - M/004 Hotelnictví – 

turismus schválených MŠMT dne7. května 2001 s upravenou verzí z SOŠ a SOU 

obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o., Nade Mží 1, Plzeň 

 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

            MŠMT    SOŠ a SOU Plzeň 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

        v ročníku         v ročníku 

 1.  2.  3.  4. celkem  1.  2.  3.  4. Celkem 

A. Povinné vyučovací předměty 33 33 33 33   132      

           

1. Předměty povinného základu 30 30 29 30   119      

    Český jazyk a literatura  3  3  3  3    12  3  3  3  3    12 
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    První cizí jazyk  3  3  3      3    12  3  3  3  3    12 

    Druhý cizí jazyk  4  4  4  4    16  4  4  4  4    16 

    Občanská nauka  -      1  1  1     3  -  1  1  1        3 

    Dějepis  2  -   -  -     2  2  -   -  -     2 

    Základy přírodních věd  3  -   -  -     3  3  -   -  -     3 

    Matematika  2  2  3  3    10  2  2  3  3    10 

    Práce s počítačem  -      2  -   -      2  -      2  -   -      2 

    Zeměpis cestovního ruchu  -    2  -  -     2  -    2  -  -     2 

    Tělesná výchova  2  2  2  2     8  2  2  2  2     8 

    Ekonomika  -   2  2  3     7  -   2  2  4     8 

    Management a marketing  -   -  2  -     2  -   -  1  1     2 

    Účetnictví  -   -  2  2     4  -   -  3  3     6 

    Právo  -   -  2  -     2  -   -  2  -     2 

    Technologie přípravy pokrmů  5  3  -  -     8  6  4  -  -    10 

    Technika obsluhy a sluţeb  4  2  -   -     6  4  3  -   -     7 

    Nauka o výţivě  -   2  -   -     2  -   2  -   -     2 

    Technika administrativy  2  -  -  -     2  2  -  -  -     2 

    Obchodní korespondence  -  2  -   -     2  -  2  -   -     2 

    Cestovní ruch  -  -  -  2     2  -  -  1  2     3 

    Hotelový provoz  -   -  -  2     2  -  -  2  2     4 

    Učební praxe  -  -  5  5    10  -  -  5  5    10 

2. Předměty volitelné a výběrové  3  3  4  3    13      

    Nauka o potravinách       2  -   -  -     2 

    Dějiny kultury       -   1  1  -     2 

Počet hodin celkem 33 33 33 33   132 33 33 33 33   132 

B. Nepovinné vyučovací 

předměty 

          

    Praktika z dějin kultury       -  2  2  2     6 
  

  -   zvýrazněnými čísly jsou vyznačeny rozdíly mezi hodinovými dotacemi schválenými MŠMT a učebním plánem naší            

       školy 

 

      Z porovnání učebních plánů vyplývá, ţe se snaţíme klást větší důraz na výuku 

ekonomicky zaměřených a odborných předmětů. Bohuţel, i tady, jak vyplynulo z výsledků 

dotazníkového šetření, není zvýšená hodinová dotace na vybrané předměty příliš efektivní. 

8 Pilotní výzkum 

      Cílem pilotního výzkumu, který proběhl v lednu 2007, je objasnit si na zkoumaném 

vzorku odpovídající odborné veřejnosti srozumitelnost a obsah dotazníku. Pilotního 

výzkumu se zúčastnilo 5 podnikatelských subjektů, které jsem vybrala mezi  různými typy 

provozoven:  hotel s mezinárodní klientelou, restaurace zaměřená na střední třídu, kavárna 

ve středu města s velmi různorodou klientelou, školní jídelna a pohostinství v okrajové 
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části města. Ve všech těchto typech provozoven konají naši ţáci odbornou praxi. Obsah 

dotazníku jsem konzultovala vţdy s majiteli, manaţery nebo provozními jednotlivých 

podniků. 

    

      V 1. fázi pilotního výzkumu jsem zjišťovala připomínky k obsahu dotazníku. Na 

základě těchto rozhovorů jsem původní dotazník  upravila. Nezařadila jsem ty otázky, ke 

kterým byly nejčastější výhrady. Byly to otázky, které se týkaly přesné identifikace 

provozovny, vedení a zaměstnanců. 

 

      V 2. fázi pilotního výzkumu jsem zjišťovala připomínky ke srozumitelnosti dotazníku. 

Poté jsem vynechala otázky na které byly odpovědi nejednoznačné. V této fázi jsem také 

konzultovala s manaţery a provozními moţnost zaslat, zpracovat a odeslat dotazník 

elektronicky nebo písemně. Zde byl výsledek 50 : 50. Pak jsem zvolila tento způsob: 

oslovení příslušné provozovny a vedoucího pracovníka osobně, vysvětlení dotazníku 

osobně, způsob zpracování o odeslání zpět jsem nechala na jejich uváţení. Tento způsob se 

ukázal jako velmi vhodný, protoţe mi umoţnil neformální, ale částečně i řízený rozhovor 

s provozovateli a vedoucími pracovníky o jejich problémech se ţáky na praktické výuce, 

s absolventy a zaměstnanci. 

 

      Dotazník se pro pilotní výzkum jeví jako dostačující, vhodný a relevantní a ţádné další 

otázky jsem uţ nepřidávala, samozřejmě v případě komplexnějšího výzkumu by se 

dotazník mohl rozšířit. 
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9 Vlastní výzkumné šetření 

      Výzkumné šetření proběhlo během měsíce ledna a února 2007, oslovila jsem 40 

provozoven různého typu: hotely, restaurace, kavárny, vinárny, pohostinství a školní 

jídelny s různou úrovní klientely, domácí i zahraniční, většina z nich má  smlouvy 

o zajišťování praktického vyučování gastronomickými školami v regionu. Do výzkumné 

sondy jsem zařadila 32 vyplněných dotazníků, 5 se jich vrátilo velmi nekompletních 

a proto jsem je vyřadila ze zpracování, 3 dotazníky se mi nevrátily. Všechny oslovené 

provozovny mají sídlo v Plzni, která je přirozeným administrativním, ekonomickým 

i  průmyslovým centrem regionu s poměrně velkou kupní silou a velkou tradicí 

v pohostinství. 

 

     Podle posledních údajů (z března 2004) ţije v Plzeňském kraji 549 678 obyvatel. 

Přibliţně 95% tvoří obyvatelé české národnosti, 1,5% slovenské národnosti. Kromě toho 

ţijí v kraji i obyvatelé jiných národností (německé, vietnamské a další). Hustotou osídlení 

73 obyvatel na 1 km
2
 se řadí Plzeňský kraj aţ na 13. místo v ČR. Sídelní struktura je 

nevyváţená. Na metropolitní Plzeň s 162 537 obyvateli navazuje drobná venkovská 

struktura. Schází zde města střední velikosti. Katastrální území obcí do 200 obyvatel tvoří 

více neţ 4/5 rozlohy kraje a ţije v nich přes 30% obyvatelstva.  

Rozdělení obyvatel podle ekonomických hranic: 

15,7% – předproduktivní věk 

65,2% – produktivní věk 

19,1% – poproduktivní věk 

 

       Průměrný věk obyvatel Plzeňského kraje je 40,2 roku. Ve srovnání s republikovým 

údajem (39,8 roku) je vyšší a je v rámci krajů po Hlavním městě Praze druhým 

nejvyšším(www.kr-plzensky.cz) 

 

     Cílem výzkumného šetření je zjistit konkrétní poznatky o stupni vzdělání současných 

zaměstnanců,  spokojenost s nabídkou oborů středního vzdělání a úrovní absolventů 

středního vzdělávání s výučním listem a maturitní zkouškou, kvalitu a úroveň zaměstnanců 

a ţáků na odborném výcviku a učební praxi – jejich nedostatky a zároveň stanovit 
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poţadavky na různé pracovní pozice pro budoucí absolventy a zaměstnance a zapracovat je 

do školských vzdělávacích plánů. Součástí výzkumné sondy byly i otázky na další 

vzdělávání. 

  

      Dotazník je rozdělen na 5 částí: úvodní část - identifikace typu provozovny, počtu 

kmenových zaměstnanců, jejich pracovního zařazení a vzdělání, část A – Střední odborné 

školství a učební obory, část B – Poţadavky na různé pozice zaměstnanců, část C – 

Školení, zvyšování odborné kvalifikace, část D – Doplnění vzdělání. 

(Část A  - Střední odborné školství a učební obory – pojmenování v dotazníku ponecháno na ţádost 

sociálních partnerů) 

9.1 Úvodní část dotazníku 

       

Úvodní část dotazníku se týkala typu provozovny, počtu kmenových zaměstnanců, jejich 

pracovního zařazení a vzdělání. Účelem úvodních otázek a následného vypracování 

tabulky je zjistit rozloţení pracovních pozic v jednotlivých typech provozoven a  úroveň 

vzdělání na jednotlivých pozicích.  
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Tabulka č. 4: Provozovny, zaměstnanci 

 

 

Zvolená metoda zpracování: počet provozoven 32 = 100 %, počet kmenových zaměstnanců 334 = 100 % , počet 

zaměstnanců v jednotlivých typech provozoven = 100 %, z toho pak vypočítány jednotlivé hodnoty. 

 

 Hotel Restaurace Kavárna Vinárna Pohostinství Školní jídelna Celkem 

Počet provozoven 4 17 5 2 2 2 32 
% 12,50 53,14 15,61 6,25 6,25 6,25 100 

Počet kmen. 

Zaměstnanců 
125 126 45 18 9 11 334 

% z celkového počtu 
kmen. Zaměstnanců 

37,43 37,73 13,47 5,39 2,69 3,29 100 

Počet kuchařů výuční 

list 
18 41 10 4 2 6 81 

% z celkového počtu 

kmen. Zaměstnanců 
5,40 12,29 2,99 1,20 0,60 1,79 24,27 

% z počtu zaměstnanců 

provozovny 
14 33 22 22 22 55 XXX 

Počet kuchařů maturita 6 3 0 0 0 0 9 
% z celkového počtu 

kmen. Zaměstnanců 
1,79 0.90 0 0 0 0 2,69 

% z počtu zaměstnanců 

provozovny 
5 2 0 0 0 0 XXX 

Počet číšníků výuční list 35 45 17 10 4 0 111 
% z celkového počtu 
kmen. Zaměstnanců 

10,38 13,47 5,10 2,99 1,20 0 33,14 

% z počtu zaměstnanců 

provozovny 
27 35 38 56 45 0 XXX 

Počet číšníků maturita 17 5 3 2 0 0 27 
% z celkového počtu 

kmen. Zaměstnanců 
5,20 1,49 0,90 0,60 0 0 8,19 

% z počtu zaměstnanců 

provozovny 
14 4 7 11 0 0 XXX 

Počet ostatních 
zaměstnanců výuční list 

7 2 0 0 2 0 11 

% z celkového počtu 

kmen. zaměstnanců 
2,10 0.60 0 0 0,60 0 3,30 

% z počtu zaměstnanců 
provozovny 

6 2 0 0 22 0 XXX 

Počet ostatních 
zaměstnanců maturita 

21 25 10 2 0 2 60 

% z celkového počtu 

kmen. zaměstnanců 
6,28 7,49 2.99 0,60 0 0,60 17,96 

% z počtu zaměstnanců 
provozovny 

17 20 22 11 0 18 XXX 

Počet zaměstnanců se 

základním vzděláním 
21 5 5 0 1 3 34 

% z celkového počtu 
kmen. zaměstnanců 

6,28 1,49 1,49 0 0,29 0.90 10.45 

% z počtu zaměstnanců 

provozovny 
17 4 11 0 11 27 XXX 

% celkový počet 

zaměstnanců 
provozovny 

100 100 100 100 100 100 XXX 
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Legenda: 1-hotel, 2-restaurace, 3-kavárna, 4-vinárna, 5-pohostinství, 6-školní jídelny 

Struktura zaměstnanců v hotelů podle 

dosaženého vzdělání

18; 14%

6; 5%

35; 27%

17; 14%
7; 6%

21; 17%

21; 17%

1 2 3 4 5 6 7

 

Legenda: 1- kuchař VL, 2-kuchař M, 3-číšník VL, 4-číšník M, 5-ostatní VL, 

 6-ostatní M, 7-ostatní ZV 

Struktura zaměstnanců v restauracích 

podle dosaženého vzdělání

41; 33%

3; 2%
45; 35%

5; 4%

2; 2%

25; 20%
5; 4%

1 2 3 4 5 6 7

 
Legenda: 1- kuchař VL, 2-kuchař M, 3-číšník VL, 4-číšník M, 5-ostatní VL, 

 6-ostatní M, 7-ostatní ZV 

125; 37% 

126; 39% 

45; 13% 

18; 5% 

9; 3% 

11; 3% 

1 2 3 4 5 6 

Počet kmenových zaměstnanců  

podle                         provozoven 
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Struktura zaměstnanců kaváren podle 

vzdělání

22%

38%7%

22%

11%

1 2 3 4 5
 

Legenda: 1- kuchař VL, 2-kuchař M, 3-číšník VL, 4-číšník M, 5-ostatní VL, 

 6-ostatní M, 7-ostatní ZV 

 

 

 

 

Legenda: 1- kuchař VL, 2-kuchař M, 3-číšník VL, 4-číšník M, 5-ostatní VL, 

 6-ostatní M, 7-ostatní ZV 

 

Struktura zaměstnanců v 

pohostinstvích podle dosaženého 

vzdělání

22%

45%

22%

11%

1 2 3 4
 

Legenda: 1- kuchař VL, 2-kuchař M, 3-číšník VL, 4-číšník M, 5-ostatní VL, 

 6-ostatní M, 7-ostatní ZV 

 

Struktura zaměstnanců ve vinárnách 

podle dosaženého vzdělání

4; 22%

10; 56%

2; 11%

2; 11%

1 2 3 4
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Struktura zaměstnanců školních 

jídelen podle dosaženého vzdělání

6; 55%

2; 18%

3; 27%

1 2 3

 

Legenda: 1- kuchař VL, 2-kuchař M, 3-číšník VL, 4-číšník M, 5-ostatní VL, 

 6-ostatní M, 7-ostatní ZV 

 

 

      Rozborem úvodní – identifikační – části dotazníku jsem zjišťovala strukturu 

vzdělanosti v jednotlivých typech provozoven a na jednotlivých pracovních pozicích. 

Z celého počtu pracovníků, kteří byli vyjmenováni v dotazníku (334 osob), je jich 89,55 %  

plně kvalifikovaných. Podle poznámek, písemných i ústních, které jsem získala od 

manaţerů i provozních pracovníků, zaměstnávají nekvalifikované pracovníky především na 

pozicích pomocných sil např. uklízečky, pokojské, umývači nádobí, přípravné práce, 

někteří ale mohou pracovat i na pozicích kvalifikovaných sil např. kuchaři, číšníci, 

výčepní, z mého průzkumu tedy vyplývá, ţe z celkového počtu osob vyjmenovaných v 

dotazníku je 10,45 % pracovníků  jen se základním vzděláním. Podle ukazatele „ % 

z celkového počtu zaměstnanců provozovny“ jich nejvíce pracuje v pohostinství – 27 % 

a v hotelích – 17 % , nejméně ve vinárnách – 0 %. Vysvětlení je takové a vyplývá 

z řízeného rozhovoru s provozními a manaţery: v pohostinství se uplatňují velmi 

jednoduché způsoby obsluhy, víceméně se jedná o určitý, stále se opakující druh práce, 

který zvládne po krátkém zaučení kaţdý. V hotelích je určitá část práce, která je sice 

důleţitá, ale je nenáročná na pochopení, stále se opakující, proto i ta je obsazována 

pracovníky se základním vzděláním. Naproti tomu od pracovníka ve vinárně poţadujeme  

profesní znalosti a dovednosti a další specifické vědomosti, proto musí být tento 

zaměstnanec na určitém stupni vzdělanosti. 
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9.2 Dotazník A „Střední odborné školství a učební obory“, otázky 1 - 6 

      V této části dotazníku jsem zjišťovala názor sociálních partnerů na nabídku středního 

vzdělání s výučním listem a maturitou v regionu. Otázky byly formulovány takto: 

 

1. Jste spokojeni s nabídkou oborů středního vzdělání s výučním listem 

v regionu?  

2. Jste spokojeni s úrovní absolventů oborů středního vzdělání s výučním 

listu, kteří k vám nastupují? 

3.   Jste spokojeni s nabídkou oborů středního vzdělání s maturitou  

v regionu? 

4.  Jste spokojeni s úrovní absolventů oborů středního vzdělání   

s maturitou,  kteří   k vám nastupují? 

 

 

Tabulka č. 5: Nabídka oborů středního vzdělávání a úroveň absolventů 

Otázka 

č. 

Počet 

odpovědí 

celkem 

% určitě 

ano 

% spíše 

ano 

% spíše 

ne 

% určitě 

ne 

% nevím % 

 

1 

 

32 

 

 

100 

 

10 

 

31,25 

 

14 

 

43,75 

 

4 

 

12,50 

 

2 

 

6,25 

 

2 

 

6,25 

 

2 

 

32 

 

 

100 

 

2 

 

6,25 

 

12 

 

37,50 

 

14 

 

43,75 

 

2 

 

6,25 

 

2 

 

6,25 

 

3 

 

32 

 

 

100 

 

12 

 

37,50 

 

12 

 

37,50 

 

6 

 

18,75 

 

0 

 

0 

 

2 

 

6,25 

 

4 

 

32 

 

 

100 

 

0 

 

0 

 

15 

 

46,87 

 

12 

 

37,50 

 

3 

 

9,38 

 

2 

 

6,25 
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Legenda: 1-určitě ano, 2-spíše ano, 3-spíše ne, 4-určitě ne, 5-nevím  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 1-určitě ano, 2-spíše ano, 3-spíše ne, 4-určitě ne, 5-nevím  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 1-určitě ano, 2-spíše ano, 3-spíše ne, 4-určitě ne, 5-nevím 

 

Jste  spokojeni s nabídkou oborů 

středního vzdělávání s VL

v regionu 

10; 31%

14; 44%

4; 13%

2; 6% 2; 6%

1 2 3 4 5

Jste spokojeni s úrovní absolventů 

oborů středního vzdělávání s VL, 

kteří k vám nastupují?

2; 6%

12; 38%

14; 44%

2; 6% 2; 6%

1 2 3 4 5

Jste spokojeni s nabídkou oborů 

středního vzdělávání s M v regionu

12; 37%

12; 38%

6; 19%

0; 0%

2; 6%

1 2 3 4 5
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Legenda: 1-určitě ano, 2-spíše ano, 3-spíše ne, 4-určitě ne, 5-nevím  

 

Tabulka č. 6:  Pro zajímavost uvádím tabulku zpracovanou tak, ţe jsem sloučila odpovědi 

určitě ano + spíše ano a odpovědi spíše ne + určitě ne, odpovědi jsou tak více zřetelné. 

 

 

Otázka 

č. 

 

Počet 

odpovědí 

celkem 

 

% 

 

Určitě 

ano 

+ 

spíše ano 

 

% 

 

Určitě ne 

+ 

spíše ne 

 

% 

 

Nevím 

 

% 

 

1 

 

 

32 

 

100 

 

24 
 

75 

 

6 
 

18,75 

 

2 

 

6,25 

 

2 

 

 

32 

 

100 

 

14 
 

43,50 

 

16 
 

50 

 

2 

 

6,25 

 

3 

 

 

32 

 

100 

 

24 

 

 

74,50 

 

6 
 

18,75 

 

2 

 

6,25 

 

4 

 

 

32 

 

100 

 

15 
 

46,87 

 

15 
 

46,88 

 

2 

 

6,25 

 

       Rozborem otázky č.1 jsem zjistila, ţe nabídka středního vzdělávání s výučním listem 

v regionu je velmi dobrá a sociální partneři ze zkoumaného vzorku jsou s ní  téměř ze  ¾  

spokojeni. Horší je to s odpověďmi  na otázku č. 2. Zaměstnavatelé povaţují úroveň 

absolventů oborů středního vzdělávání s výučním listem za velmi průměrnou, spíše horší. 

Otázka č. 3 se zabývá nabídkou středního vzdělávání s maturitou v regionu, která je podle 

odpovědí opět velmi dobrá, jsou  s ní spokojeny skoro ¾ respondentů ze zkoumaného 

vzorku. Zaráţející je potom úroveň absolventů středního vzdělávání s maturitou, tu  

povaţuje ½ zaměstnavatelů za nedostačující. 

 

Jste spokojeni s úrovní absolventů  

oborů středního vzdělávání s M, kteří 

k vám nastupují?

0; 0%

15; 47%

12; 38%

3; 9%

2; 6%

1 2 3 4 5
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    Tabulka č. 7:  V otázce č. 5 jsem zjišťovala, kteří absolventi osloveným 

zaměstnavatelům v současné době z celého spektra gastronomie (Kuchař, Číšník, 

Kuchař-číšník, Hotelnictví a turismus) nejvíce chybí a kolik budou výhledově během 

následujícího období přijímat zaměstnanců a v jakém složení.  

 

 

 

Celkem 

odpovědělo 

Z toho 

otázku 

č. 5 

 

Kuchař 

 

Číšník 

Kuchař – 

číšník 

Hotelnictví 

- 

Turismus 

  Chybí  Poţadavek C h y b í Poţadavek C h y b í Poţadavek Chybí Poţadavek 

 

Hotel 
 

 

4 

 

4 

 

- 
 

- 

 

 

- 
 

- 

 

6 
 

9 

 

5 
 

8 

 

Restaurace 
 

 

17 

 

10 

 

3 
 

5 

 

3 
 

5 

 

- 
 

5 

 

2 
 

8 

 

Kavárna 

 

 

5 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

8 

 

2 

 

6 

 

Vinárna 

 

 

2 

 

1 

 

- 
 

- 

 

1 
 

4 

 

- 
 

- 

 

2 
 

3 

 
Pohostinství 

 

 
2 

 
0 

 
- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
Školní jídelna 

 
2 

 
0 

 
1 

 

1 

 
- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
1 

 

1 

 
Celkem 

 

 
32 

 
17 

 
4 

 

6 

 
4 

 

9 

 
10 

 

22 

 
12 

 

26 

 

      Ze zpracované tabulky vyplývá, ţe v současnosti chybí na trhu práce hlavně absolventi 

oborů Kuchař - číšník pro pohostinství a Hotelnictví – turismus, ale jak zdůrazňují 

zaměstnavatelé, pouze absolventi kvalitní. Největší poptávka do dalšího období se 

rekrutuje opět z těchto dvou oborů. Dávám si to do souvislosti s tím, ţe oba dva obory jsou 

flexibilní, jejich absolventi jsou pouţitelní  k zastupování na různých pozicích celém oboru 

pohostinství.  

 

      0tázka č. 6 je nejdůleţitější z celého dotazníku, mapuje osobní a profesní nedostatky 

absolventů gastronomických oborů z hlediska sociálních partnerů. Jejich poznatky 

a poţadavky bychom se měli snaţit zanést, zabudovat do našich školních vzdělávacích 

plánů.       

       Přesné znění otázky: „Jaké jsou největší osobní a profesní nedostatky absolventů 

učebních a studijních oborů?“ V sekci učebního oboru bylo v tomto zkoumaném vzorku 

frekventováno 21 nejčastěji se vyskytujících  nedostatků v přístupu k práci. V úvahu jsem 

zvala pouze ty odpovědi, které se vyskytly v dotazníku alespoň 5x.  Sociální partneři 

u odpovědí na nedostatky v přístupu k práci uvedli průměrně 7,78 výhrad k absolventům 

středního vzdělání s výučním listem. 



 64 

      Ta samá otázka byla poloţena i pro absolventy středního vzdělání s maturitou, 

výsledky jsou si velmi podobné.  Nejčastěji bylo frekventováno 19 výrazů nedostatků 

v přístupu k práci, opět jsem zařadila pouze ty nedostatky, které byly v dotazníku zmíněny 

alespoň 5x, průměrné mnoţství výhrad na jeden dotazník u absolventů studijního oboru je 

5,65. 

 

Tabulka č.8: Frekvence nejčastěji zmiňovaných nedostatků 

 

 

Učební obor Kuchař-číšník pro pohostinství 

 

Studijní obor Hotelnictví – turismus 

 

Č. 

 

Nedostatek, výhrada 

Frekvence 

výskytu 

 

Č. 

 

Nedostatek, výhrada 

Frekvence 

výskytu 

 1. Malá samostatnost 27  1. jazyková vybavenost 29 

 2. vztah k práci 27  2. komunikační dovednosti 29 

 3. zájem o práci 26  3. práce na PC 25 

 4. Sebekázeň 26  4. zodpovědnost 25 

 5. zodpovědnost 26  5. malá loajalita 23 

 6. orientace v oboru 24  6. malá samostatnost 23 

 7. jazyková vybavenost 24  7. profesionalita 22 

 8. organizace práce 24  8. spolehlivost a zodpovědnost 19 

 9. odborné dovednosti 23  9. nezájem o další sebevzdělání 18 

10. Profesionalita 22 10. odborné dovednosti 18 

11. odborné vědomosti 22 11. odborné vědomosti 15 

12. spolehlivost a zodpovědnost 22 12. chování 13 

13. Komunikační dovednosti 21 13. všeobecný přehled 12 

14. Chování 20 14. flexibilita 12 

15. Fluktuace 19 15. organizace práce 11 

16. Flexibilita 19 16. orientace v oboru 7 

17. Malá loajalita 15 17. poctivost 7 

18. Poctivost 12 18. profesní hrdost 7 

19. práce na PC 11 19. fluktuace 7 

20. profesní hrdost 9 20.   

21. nezájem o další sebevzdělání 7 21.   

 

       Výzkum přinesl zajímavé zjištění. Odborně jsou naši absolventi na vcelku dobré 

úrovni. U oborů středního vzdělávání s výučním listem jsou odborné dovednosti a odborné 

vědomosti zmiňovány aţ na 9. a 11. místě v tabulce „Frekvence nejčastěji zmiňovaných 

nedostatků“.  U oborů středního vzdělávání s maturitou jsou odborné dovednosti a odborné 

vědomosti zmiňovány aţ na 10. a 11. místě v tabulce „Frekvence nejčastěji zmiňovaných 

nedostatků“. Nedostatky v odbornosti lze celkem rychle odstranit  a doplnit intenzivní prací 

s kvalitním odborným vedením nebo odborným dohledem v soustavné praxí. Daleko 

větším problémem se mi jeví  naprostý nezájem  o cokoli, co souvisí s odpovědností k sobě 
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samému, k rodině, k práci, zaměstnavateli, společnosti. Jako by ţili pouze v tomto 

okamţiku a nic víc uţ neexistovalo. 

      

      Ze zpracované tabulky vyplývá, ţe nedostatky a výhrady jsou u absolventů obou dvou 

oborů v tomto zkoumaném vzorku většinou stejné, pouze jim zaměstnavatelé přikládají 

podle oboru vzdělání různou váhu. Je zřejmé, ţe zde hraje velkou roli i výchozí úroveň 

absolventa, jeho rodinné zázemí, sociální situace a jeho morálně volní vlastnosti. Přeměnit 

tyto nedostatky na pozitiva  bude vyţadovat obrovské úsilí a změnu práce celého vedení 

školy a pedagogického sboru ve všech školách, které se zabývají gastronomickými 

sluţbami.  Nespočívá to ale jen ve změně práce, ale především ve změně myšlení 

a přístupu k ţákovi, v uţší spolupráci s jeho rodinou a větším zapojení sociálních partnerů 

do vzdělávacího procesu. Je nutné abychom začali brát ţáka jako svého partnera a více ho 

„vtáhnout“ do vzdělávacího procesu, zajistit, aby vzdělávání pro něho bylo srozumitelné 

a zajímavé a aby probíhalo i neformální formou, snaţit se učinit ho za jeho vzdělání 

odpovědným. 

      Tento přístup by pak plně korespondoval s přístupem Evropské unie a jeho strategií 

zveřejněnou v dokumentu, který je znám jako Lisabonský proces.  

. 

9.3 Dotazník  B „Požadavky na různé pozice zaměstnanců“,  

otázky č. 7 - 8 

 

      V těchto dvou otázkách jsem zjišťovala u zkoumaného vzorku základní poţadavky na 

pracovní pozice kuchaře a číšníka a na pozici středního manaţerského pracovníka, jedno, 

zda je to absolvent učebního nebo studijního oboru. Znalosti byli rozděleny do 3 kategorií: 

odborné, jazykové a specifické. Většina odpovědí z výzkumné sondy korespondovala 

s odpověďmi na předcházející otázku. Kaţdý respondent měl moţnost uvést u kaţdé 

kategorie pouze 3 poţadavky (někteří respondenti moţnost tří odpovědí nevyuţili, někteří 

jich naopak uvedli více).  

       Většina zaměstnavatelů preferuje z odborných znalostí u pracovní pozice Kuchař 

a Číšník odborné vědomosti a dovednosti, vztah k práci, samostatnost, zodpovědnost, 

komunikační a jazykové dovednosti a umění zorganizovat si práci. U pracovní pozice 

středního manaţerského pracovníka  je nejvíce poţadována a ceněna jazyková 
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vybavenost, schopnost zorganizovat sobě i druhým práci, samostatnost, 

komunikativnost, odborné dovednosti a vědomosti, zájem o práci a zodpovědnost. 

 

Tabulka č.9: Požadavek na odborné znalosti 

 

 

Pracovní pozice kuchař, číšník  

 

Pracovní pozice střední manaţerský pracovník 

 

Č. 

 

Poţadavek – odborné znalosti 

Frekvence 

výskytu 

 

Č. 

 

Poţadavek – odborné znalosti  

Frekvence 

výskytu 

 1. odborné vědomosti 32  1. jazyková vybavenost 32 

 2. odborné dovednosti 32  2. organizace práce 32 

 3. vztah k práci 32  3. komunikační dovednosti 32 

 4. samostatnost 32  4. samostatnost 32 

 5. zodpovědnost 29  5. odborné vědomosti 29 

 6. komunikační dovednosti 28  6. odborné dovednosti 29 

 7. jazyková vybavenost 28  7. zájem o práci 28 

 8. organizace práce 27  8. zodpovědnost 27 

       

              Jazykové znalosti – poţadavek na německý jazyk odpovídá především 

zeměpisnému umístění Plzeňského regionu, tzn. blízké hranici s Německem a častým 

návštěvám našich sousedů v regionu.(Při nástupech do 1. ročníku je ale znát uţ asi tři roky 

zpět menší zájem o německý jazyk.) Přesto je německý i anglický jazyk u zaměstnavatelů 

poţadován stejně. Anglický jazyk je stále více povaţován za celosvětový jazyk a začíná být 

běţnou součástí standardního vzdělání. Opět začíná být v našem regionu ţádaný ruský 

jazyk, protoţe západočeské lázně se staly oblíbenou destinací Rusů, kteří tvoří pro náš obor 

gastronomie poměrně velmi významnou skupinu zákazníků a Plzeň se stává jejich 

oblíbenou destinací a výletním městem. 

 

Tabulka č.10: Požadavek na jazykové znalosti 

 

 

Pracovní pozice kuchař, číšník  

 

Pracovní pozice střední manaţerský pracovník 

 

Č. 

 

Poţadavek –jazykové znalosti 

Frekvence 

výskytu 

 

Č. 

 

Poţadavek - jazykové znalosti  

Frekvence 

výskytu 

 1. německý jazyk 32  1. anglický jazyk 32 

 2. anglický jazyk 28  2. německý jazyk 32 

 3.    3. ruský jazyk 25 

 

       Specifické znalosti jsou téměř všechny zaměřeny do oblasti gastronomie nebo do 

oblasti základních manaţerských dovedností. Na pozicích kuchař a číšník jsou vyţadovány 

hlavně specifické  gastronomické znalosti zaměřené na orientaci v nových trendech, 

barmanství, sommelierství, sestavování menu.. Na pozicích středních manaţerských 
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pracovníků byli vyţadovány spíše manažerské dovednosti – orientace v provozu 

a v nových trendech, odolnost proti stresu, všeobecný kulturní přehled. 

 

Tabulka č.11: Požadavek na specifické znalosti 

 

 

Pracovní pozice kuchař, číšník 

 

Pracovní pozice střední manaţerský pracovník 

 

Č. 

 

Poţadavek – specifické znalosti 

Frekvence 

výskytu 

 

Č. 

 

Poţadavek – specifické znalosti  

Frekvence 

výskytu 

 1. orientace v nových trendech 32  1. orientace v provozu 31 

 2. Barmanství 29  2. orientace v nových trendech 31 

 3. sommelierství 29  3. odolnost proti stresu 28 

 4. umění sestavovat menu 29  4. všeobecný kulturně politický přehled 28 

 5. vyřezávání ovoce a zeleniny 26 

 

 5. práce na PC 27 

 

9.4 Dotazník C „Školení, zvyšování odborné kvalifikace“ – otázka č. 9 

 

     Otázkou č. 9 zjišťuji v jakých oblastech si konkrétní profese zvyšují odbornou 

kvalifikaci a kolik se jich vzdělávání zúčastní během jednoho roku. Jedná se o vzdělání, 

které si hradí sami zaměstnanci a zúčastňují se ho ve svém volném čase. Z této výzkumné 

sondy vyplynulo, ţe se dalšího odborného vzdělávání na pracovní pozici kuchař, číšník 

zúčastnilo 8,68 % z celkového počtu zaměstnanců a na pozici středního manaţerského 

pracovníka se dalšího odborného vzdělávání zúčastnilo 4,49 % z celkového počtu 

zaměstnanců 

 

Tabulka č. 12: Zvyšování kvalifikace 

 

 

Pracovní pozice kuchař, číšník 

 

Pracovní pozice střední manaţerský pracovník 

 

Č. 

 

Oblast vzdělávání 

Počet za rok  

Č. 

 

Oblast vzdělávání 

Počet za rok 

 1. sommelierství         AKC ČR 10  1. sommelierství            AKC ČR 12 

 2. barmanství              CBA 8  2. asertivní chování       KPC 2 

 3. vyřezávání ovoce a zeleniny 7  3. umění jednat s lidmi  KPC 1 

 4. cizí kuchyně           AKC ČR 2  4.   

 5. Nové trendy          AKC ČR 2  5.   

-AKC ČR – Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, profesní sdruţení 

- CBA – Česká barmanská asociace, profesní sdruţení 

- KPC – Krajské pedagogické centrum, vzdělávací agentura 
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      To znamená, ţe  celkového počtu osob zahrnutých do této výzkumné sondy, tj. 334 

osob se dále během roku vzdělávalo 44 osob (tj. 13,17 %), to je velmi nízké procento 

a úplně to popírá současné trendy oceloţivotním učení. 

9.5 Dotazník D „Doplnění vzdělání“ – otázka č. 10 – 15 

V dalších otázkách jsem se snaţila zjistit zda a jak podporují zaměstnavatelé další 

vzdělávání svých zaměstnanců a mají-li o ně zaměstnanci zájem? 

 

Tabulka č.13: Podporuje vaše firma zaměstnance, kteří si doplňují vzdělání? 

 

elkem 

odpovědělo 

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím 

30 8 13 5 2 2 
2 výzkumné objekty odpověděli v řízeném rozhovoru, ţe se tímto problémem dosud vůbec nezabývaly a písemně 

neodpověděly. 

 

Tabulka č.14: Existují požadavky či tlak na doplnění vzdělání ze strany zaměstnanců? 

 

Celkem 

odpovědělo 

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím 

31 6 7 11 6 1 
1 výzkumný objekt odpověděl v řízeném rozhovoru, ţe se tímto problémem dosud vůbec nezabýval a písemně 

neodpověděl. 

 

Tabulka č.15: Zajišťuje vaše firma vzdělávací kurzy zaměstnanců? 

 

Celkem 

odpovědělo 

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím 

31 3 4 11 12 1 
1 výzkumný objekt odpověděl v řízeném rozhovoru, ţe se tímto problémem dosud vůbec nezabýval a písemně 

neodpověděl. 

 

.Tabulka č.16: V jakých oblastech zajišťuje vaše firma vzdělávací kurzy pro 

zaměstnance? 

 

 

Č. 

 

Oblast vzdělávání 

Frekvence výskytu 

 1. cizí jazyky 3 

 2. cizí kuchyně 3 

 3. marketingové vzdělávání 1 

 4. firma vzdělávání nezajišťuje 25 
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Tabulka č.17: O jaké oblasti vzdělávání máte do budoucna zájem? 

 

 

Č. 

 

Oblast vzdělávání 

Frekvence výskytu 

 1. cizí jazyky 10 

 2. nové trendy v gastronomii 10 

 3. akce AKC ČR a AHR ČR 6 

 4. public relations 4 

 5. marketingové a management 2 

      

Odpovědi na otázky č. 10 -14 jsou u tohoto výzkumného vzorku velmi zajímavé 

a napovídají směr, kterým se zřejmě celá gastronomie bude ubírat, ale zároveň 

i rozporuplné a zavádějící. Firmy podle odpovědí podporují zaměstnance při dalším 

vzdělávání (ano + spíše ano 21x), pociťují tlak ze strany zaměstnanců na další 

vzdělávání (ano + spíše ano13x), na druhé straně 23 respondentů z výzkumné sondy 

vzdělávací kurzy pro zaměstnance nezajišťuje! Pokud jsem se v dotazníku ptala na 

konkrétní oblasti dalšího vzdělávání, které firma pro zaměstnance v současnosti zajišťuje, 

plných 25 zkoumaných objektů žádné vzdělávací kurzy nezajišťuje. Uspokojivější jsou 

odpovědi na další oblasti vzdělávání v budoucnosti. Tady zaměstnavatelé alespoň uvažují 

o tom, že další vzdělávání je a bude nutné, odpovědělo všech 32 objektů výzkumného 

vzorku a všechny odpovědi na oblast vzdělávání korespondují s novými trendy 

v gastronomii a ve společnosti.  

      Vysvětlení výsledků těchto otázek z dotazníku není jednoduché. Jedno z moţných 

vysvětlení, kterému napovídá i současný stav gastronomie v Plzeňském regionu a zmínky 

provozovatelů a provozních z rozhovorů je asi takové: 

1) přibliţně 1/3 provozoven, většinou pohostinství a restaurace  vůbec o další 

vzdělávání nejeví zájem,  považují ho za zbytečné a náklady na něj za špatnou 

investici, bohuţel je to uvaţování velmi krátkozraké. V současné době sice jejich 

podniky prosperují vcelku dobře, ale z hlediska marketingového řízení je to velká 

chyba, která se během další doby znásobí. Dalším poznatkem je, ţe provozovatelé 

a provozní těchto podniků většinou vystudovali jiný obor neţ gastronomický 

a velmi často tam pracují zaměstnanci se základním vzděláním. 
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2) další, přibliţně 1/3 provozoven, většinou restaurace, školní jídelny a některé 

kavárny a vinárny by se sice rádi zúčastnily dalšího vzdělávání, považují ho za 

důležité pro svůj další rozvoj, ale mohou se zúčastňovat pouze omezeně, 

protože je pro ně finančně i časově velmi náročné. Většinou se jedná o menší 

provozovny, kde jsou zaměstnanci na sobě navzájem velmi závislí (např. ve střídání 

směn). 

3) poslední, přibliţně 1/3 provozoven, většinou hotely, restaurace a některé kavárny 

a vinárny se zúčastňují dalšího vzdělávání, mají kompetentní vedení, finanční 

prostředky, vzdělání považují za důležité pro svůj další rozvoj a růst. 

       Další poznatek, který vyplynul hlavně z mých rozhovorů s provozovateli a vedoucími 

pracovníky ohledně dalšího vzdělávání je, ţe rozšiřování vzdělávání pracovníků je velice 

finančně náročná záleţitost a ne vţdy je vzdělání úplně dostupné. Výhodu tady mají hotely, 

které jsou součástí národního nebo mezinárodního hotelového řetězce. Ty mají vytvořeny 

pro své pracovníky vlastní vzdělávací střediska a tréninkové programy.  

Tabulka č.18: Uveďte další problémy, které souvisí  s profesemi, které zaměstnáváte, či 

obecně s rozvojem lidských zdrojů. 

 

Č. 

 

Oblast problémů 

Frekvence výskytu 

 1. Nespolehlivost 17 

 2. Nezodpovědnost 16 

 3. Malá osobní kázeň 16 

 4. Vystupování 14 

 5. Neochota přijmout osobní zodpovědnost 12 

 6. Neochota překročit standardní výkony 9 

 7. Nezájem o další vzdělávání 9 

 8. Chybí motivace k lepším pracovním výkonům 7 

      Také odpověď na otázku „Další problémy, které souvisí  s profesemi, které 

zaměstnáváte, či obecně s rozvojem lidských zdrojů?“, kopírují výsledky dotazníku. Stále 

se objevují především nedostačující morálně volní vlastnosti, které měly být utvářeny 

hlavně v rodině a základním vzdělávání během primárního vývoje dítěte a dnes uţ se 

budou napravovat velice zdlouhavě a těţko. 
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9.6 Vyhodnocení výsledků výzkumného šetření 

Z rozboru odpovědí na dotazník jsem v této anketě zjistila na zkoumaném vzorku 

následující:  

 v provozovnách veřejného stravování je plně kvalifikovaných pracovníků téměř 90 

% 

 s nabídkou oborů středního vzdělávání s výučním listem a maturitou jsou sociální 

partneři spokojeni (přibliţně 75 %) 

 s úrovní absolventů oborů středního vzdělávání s výučním listem a maturitou jsou 

sociální partneři nespokojeni (přibliţně 50 %) 

 pokud budou sociální partneři přijímat nové pracovníky mají zájem pouze 

o vzdělané, kvalitní absolventy, obor Kuchař-číšník pro pohostinství a Hotelnictví 

a turismus 

 nedostatky absolventů oborů středního vzdělávání s výučním listem a maturitou 

jsou především z oblasti  sociálních kompetencí a jsou velmi závaţné, odborné 

znalosti a dovednosti jsou na průměrné úrovni 

 u pracovní pozice kuchař, číšník preferují sociální partneři odborné vědomosti 

a dovednosti a vlastnosti, které určují kladný vztah a přístup k práci, komunikační 

dovednosti a jazykovou vybavenost, ţádoucí jsou i specifické znalosti, které 

prohlubují odborné znalosti a dovednosti 

 u pracovní pozice střední manaţerský pracovník preferují sociální partneři spíše 

manaţerské dovednosti – jazykovou vybavenost (nejlépe AJ, NJ, RJ), umění 

organizace práce, komunikační dovednosti, odborné vědomosti a dovednosti, 

orientace v provozu, v nových trendech, odolnost proti stresu, sociální kompetence 

 celá oblast dalšího vzdělávání absolventů a zaměstnanců vyplývá hlavně z oblasti 

gastronomie, jazykového vzdělání a komunikačních dovedností  

 všechny další problémy s absolventy a čerstvými zaměstnanci souvisí hlavně 

s morálně volními vlastnostmi ţáků 

       Největším problémem je tedy osobní přístup kaţdého ţáka k práci, jeho morálně volní 

vlastnosti a absence základních sociálních návyků. Proč se tak děje? Tady je pouze velmi 

krátké nastínění moţných počátků těchto problémů: neuspokojivá situace v rodině, velké 

zrychlení ţivotního stylu, tlak společnosti – pouze úspěch se počítá, většinou chybí 

pozitivní vzory, které by byly touto věkovou skupinou akceptovatelné, nezájem o jejich 



 72 

osobu ze strany rodiny, školy a společnosti, chybí motivace uplatnit se a něco dokázat, 

krédem této věkové skupiny je  nevyčnívat a  v průměru  v pohodě přeţijeme, party, které 

dávají pocit bezpečí, sounáleţitosti a zájmu o jejich osobu, ale většinou stahávají svého 

člena s sebou dolů, častá neexistence základních společenských a sociálních návyků. Ve 

školách potom  často nebereme ţáka jako svého partnera nebo klienta, ale jako materiál, 

který musíme za kaţdou cenu formovat a příliš nebereme v úvahu  ţákovu individualitu 

a jeho moţnosti a potřeby. 

     Všechny tyto poznatky se odrazí v chystaných Školských vzdělávacích programech ve 

formě průřezových témat, integrovaných bloků, modulů, kurzů………..  

       Jakým způsobem můţeme tyto nedostatky eliminovat? Na to se budu snaţit odpovědět 

v dalších kapitolách, půjde především o změnu v celkové práci školy jako vzdělávací 

instituce, o změnu v procesu vzdělávání, o změnu v přístupu učitele k ţákovi a ţáka 

k učiteli, o změnu nadřazeného a podřízeného přístupu na  vzájemné partnerství 

a spolupráci, o budování vzájemné důvěry a poznávání se, o vzájemné respektování 

osobnosti ţáka i učitele navzájem.  
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10 Úprava stávajících učebních plánů podle výsledků 

dotazníkového šetření u sociálních partnerů a zpřesnění 

klíčových kompetencí 

10.1 Obor vzdělání Kuchař-číšník pro pohostinství 

Profil absolventa 

      V nově koncipovaných školních vzdělávacích programech, které vycházejí 

z průzkumné sondy, která proběhla v únoru 2007 ve vybraných gastronomických 

provozovnách v Plzni vyplývají následující změny ve struktuře profilu absolventa, 

charakteristice vzdělávacího procesu a v učebních osnovách. 

      Profil absolventa oboru vzdělání Kuchař – číšník pro pohostinství je charakterizován 

třemi hlavními oblastmi kompetencí: ¨ 

1. komunikativní kompetence 

 jedná a komunikuje slušně a odpovědně 

 komunikuje v mateřském jazyce přiměřeně situaci a svému pracovnímu zařazení 

 komunikuje v cizím jazyce přiměřeně situaci a svému pracovnímu zařazení 

 zvládá principy sociální  komunikace, není mu cizí sociální cítění 

 zvládá týmovou spolupráci 

 zvládá základní administrativní komunikaci 

 ovládá ICT 

2.odborné kompetence 

 orientuje se v gastronomii – v technologii přípravy pokrmů a v servisu pokrmů  

 prakticky vyuţívá poznatky o různých druzích a vlastnostech surovin, o jejich 

vyuţití, sleduje nové trendy v oboru 

 orientuje se v technologických postupech přípravy pokrmů –teplých, studených, 

dietních  

 určuje spotřebu surovin, normuje, kalkuluje pokrmy i nápoje 
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 připravuje pracoviště na provoz, kontroluje kvalitu provedené práce 

 umí sestavit jídelní i nápojový lístek podle gastronomických pravidel pro různé 

příleţitosti podle zásad zdravé výţivy 

 ovládá jednoduchou a sloţitou obsluhu 

 upraví tabuli 

 ovládá způsoby jednání a vyúčtování s hostem 

 dodrţuje zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce 

a poţární prevence 

3. osobnostní kompetence 

 vystupuje jako profesionál, ctí zásady slušného chování, poctivosti a loajality 

a kodex pracovníků v pohostinství 

 umí jednat s lidmi a pracovat v týmu 

 přijímá hodnocení a názory jiných a přiměřeně a tvořivě na ně reaguje 

 umí identifikovat běţné problémy a řešit je, hlavně v oblasti profesní 

 umí odhadnout pravdivě své odborné i osobní kvality a moţnosti  

 umí si stanovit reálné profesní a ţivotní cíle 

 sebevzdělává se 

 uvaţuje a jedná v souladu s ekonomickými a ekologickými principy 

 uplatňuje morální a demokratické principy 

 prezentuje vhodným způsobem výsledky své práce 

Charakteristika vzdělávacího procesu 

      V tomto systému vzdělávání stojí v centru pozornosti příjemce vzdělávací sluţby, tj. 

ţák a jeho co nejširší podíl na tvorbě a zkvalitňování vzdělávacího procesu a zároveň  

s ním i jeho rodina a učitelé, které je nutné zapojit do vzdělávacího procesu a spolupráce se 

školou.   
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Koncepce vzdělávání 

      Vzdělávací strategie vychází zejména:  

 z velmi úzkého propojení teorie a praxe 

 z co nejširšího podílu ţáka na tvorbě a zkvalitňování vzdělávacího programu 

 z principu trvalého zlepšování, které provází všechny činnosti a aktivity 

 z principu spoluodpovědnosti ţáků za vlastní vzdělání 

 rozvíjení ţákovské osobnostní kompetence, potřeby pracovat na vlastním rozvoji, 

sebezdokonalování a dalším vzdělávání 

 z propojení výuky s praxí, upřednostňování konkrétní situace 

 profesní dovednosti jsou rozvíjeny v reálných podmínkách provozoven, osobním 

zainteresováním na kvalitě poskytované sluţby a spokojenosti zákazníka 

 z rozvíjení profesních dovedností pod odborným vedením a certifikovanými kurzy 

 z motivujícího prostředí provozoven, které stimuluje ţáky k rozvíjení odbornosti i 

osobnosti 

 z prezentace vlastní osobnosti na veřejnosti  

 z odborných kompetencí 

 z jazykového vzdělávání 

 dodrţování a respektování profesních kodexů  

 uplatnitelnost na trhu  práce zvyšuje další vzdělávání 

     Vzdělávací proces v školském vzdělávacím programu směřuje k osvojení, rozvoji 

a upevnění těchto klíčových kompetencí: komunikativních, personálních, sociálních 

a kompetencí k řešení problémů, k uţívání ICT, k pracovnímu uplatnění. Osobnost ţáka se 

rozvíjí v procesu teoretického a praktického vyučování, velmi důleţité 

jsou mimovyučovací a dobrovolné aktivity,  uplatnění mezipředmětových vztahů a vazeb, 

realizace mezi- předmětových týmových projektů, při všech formách plnění Školních 

vzdělávacích programů. Osvojování a rozvoj kompetencí zabezpečují v Školních 

vzdělávacích programech tyto výukové metody:  
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 autodidaktické metody 

 sociálně komunikativní metody učení 

 metody praktického učení (uplatnění teoretických poznatků v konkrétní praktické 

situaci) 

 metody motivační podporující vlastní aktivitu a kreativitu 

 metody projektového učení 

 metody kooperativního učení  

 metody problémového učení 

 metody maximálně propojující školu s praxí 

 metody vyuţívající ICT 

      Celý způsob ţivota školy, procesy, činnosti, aktivity, přístupy učitelů, ţáků jsou 

zaloţeny na principech demokratické občanské společnosti, zásadách a principech trvale 

udrţitelného rozvoje a pravidlech pro profesní uplatnění v rámci moderního dynamického 

trhu i na strategii všestranné aplikace informační a komunikační technologie ve všech 

oblastech práce školy. 

      Průřezová témata v navrhovaném procesu vzdělávání - Občan v demokratické 

společnosti, Člověk a svět práce, Člověk a komunikace - jsou nedílnou součástí 

koncepce školy a jejich zásady, principy a hodnoty si ţáci osvojují a průběţně je aktivně 

uplatňují při vědomí nutnosti stálých inovací v běţném kaţdodenním ţivotě školy, při 

zapojení do konkrétních školních aktivit a projektů, průběţně při výuce jednotlivých 

předmětů, při vlastních i mezipředmětových projektech a konzultacích i v mimoškolních 

a dobrovolných aktivitách. Z  průřezových témat vyplývají i kompetence absolventa: 

 kompetence občana demokratické společnosti 

 kompetence k pouţívání zásad a principů trvale udrţitelného rozvoje 

 kompetence sociální komunikace a týmové práce 

 kompetence odborné 

 kompetence k pracovnímu uplatnění 

 kompetence k práci s informacemi a pouţívání ICT 



 77 

      Při hodnocení ţáků je vhodné uplatňovat následující principy: 

 spoluodpovědnost ţáka za vlastní vzdělávání 

 aktivní přístup ţáka, znalosti v kontextu s moţnostmi ţáka, snaha ţáka  

 propojení vzdělávacího programu s praxí 

 sebehodnocení ţáka 

 hodnocení od sociálních partnerů ( ti hodnotí ţáka podle jinak nastavených 

pravidel, které se uţ týkají konkrétního chování ţáka na pracovišti – např. 

vystupování a úprava zevnějšku, chování a komunikace se zákazníkem a v týmu, 

dochvilnost, zájem o práci a motivovanost, odborné a jazykové znalosti, plnění 

zadaných úkolů, praktických dovednostech, plánování vlastní práce………….)  

Spolupráce se sociálními partnery 

      Spolupráce se sociálními partnery pro obor vzdělání Kuchař - číšník pro pohostinství je 

zaloţena hlavně na spolupráci při zajišťování odborného výcviku. Ten je zajišťován 

u smluvních partnerů z řad plzeňských hotelů, restaurací, kaváren, vináren, školních jídelen 

a pohostinství. Spolupráce v této oblasti musí být velmi těsná, zaloţená na vzájemné 

důvěře a potřebě. Sociální partnery musíme přesvědčit o tom, ţe jak kvalitně se budou 

snaţit ţáky spoluvychovávat, tak kvalitní budou mít později zaměstnance. Pro kaţdou 

školu je výhodou samostatné učňovské středisko. 
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Tabulka č.19: Navrhovaný školní vzdělávací program oboru vzdělání 65 – 51 - H/002 

Kuchař –číšník pro pohostinství (podle výsledků výzkumné sondy ve zkoumaném 

vzorku v gastronomických provozovnách v Plzni) 

 

 

 

 

 

65 – 51 – H/002 Kuchař –číšník pro pohostinství 

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin  

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Povinné vyučovací předměty 

Český jazyk 2 2 2 6 

Cizí jazyk – AJ/NJ 2 2 2,5 6,5 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Společenská výchova - 2 1 3 

Komunikace - - 2 2 

Matematika 1 1 1 3 

Chemie 2 1 - 3 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika 1 1,5 1,5 4 

Technologie 2 2,5 2 6,5 

Stolničení 1,5 1,5 1,5 4,5 

Potraviny a výţiva 1,5 1,5 1,5 4,5 

Administrativa  1 - - 1 

Odborný výcvik 15 15 15 45 

Celkem 32 33 33 98 

Nepovinné vyučovací předměty 

Cizí jazyk – AJ/NJ 2 2 2 6 

Speciální technologie 1 1 1 3 

Speciální obsluha 1 1 1 3 
Praktika z technologie a obsluhy 3 3 3 9 
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Tabulka č.20: Začleňování Rámcových vzdělávacích programů do předmětů ve 

Školním vzdělávacím programu 

 

      

     Navrhované cíle Školského vzdělávacího programu jsou formulovány z pozice školy 

a jejich pracovníků a podle poţadavků sociálních partnerů, vzdělání směřuje ke zvýšení 

kvality a účinnosti odborného vzdělávání a celkové provázanosti jednotlivých předmětů. 

Největší důraz je kladen na rozvoj osobnosti ţáka a na motivační činitele ve výuce tak, aby 

se zvýšila odbornost a osobní zodpovědnost našich budoucích absolventů. Pojetí výuky je 

orientováno na autodidaktické metody, metody sociálně komunikativní a metody praktického 

učení, které vedou ţáka k samostatnému učení, práci a osobní zodpovědnosti.  

65 – 51 – H/002 Kuchař –číšník pro pohostinství 

Školní vzdělávací program 

Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za 

studium 

 Celkem 

Jazykové vzdělání Český jazyk a literatura 6         13,5   

Cizí jazyk AJ/NJ  6,5 
Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 3 7 

Ekonomika 4 

Přírodovědní vzdělávání Chemie 3 3 

Matematické vzdělávání Matematika 3 3 

Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura (6) 3 

Občanská nauka (3) 

Společenská výchova 3 

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 3 3 

Výroba pokrmů Technologie 6,5 39 

Potraviny a výchova 2,5 

Odborný výcvik 30 

Odbyt a obsluha Stolničení 4,5 21,5 

Potraviny a výchova 2 

Odborný výcvik 15 

Komunikace Práce s počítačem 3 6 

Komunikace 2 

Administrativa 1 

Odborný výcvik (45) 

Celkem  98 
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10.2 Obor vzdělání Hotelnictví-turismus 

Profil absolventa 

     V nově koncipovaných školních vzdělávacích programech, které vycházejí 

z průzkumné sondy, která proběhla v únoru 2007 ve vybraných gastronomických 

provozovnách v Plzni vyplývají následující změny ve struktuře profilu absolventa, 

charakteristice vzdělávacího procesu a v učebních osnovách. 

      Profil absolventa oboru vzdělání Hotelnictví-turismus je charakterizován třemi 

hlavními oblastmi kompetencí:  

1. komunikativní kompetence 

 komunikuje svým vytříbeným vystupováním a upraveným  zevnějškem 

 komunikuje spisovným českým jazykem, obsahově srozumitelným 

 aktivně komunikuje nejméně ve dvou cizích jazycích – s klientem, s partnerem 

 ovládá principy sociální  komunikace, není mu cizí sociální cítění 

 zvládá obchodně podnikatelskou a firemní komunikaci 

 zvládá administrativní komunikaci 

 ovládá ICT 

2.odborné kompetence 

 orientuje se v gastronomických oborech – v technologii přípravy pokrmů 

a v servisu pokrmů, zajistí přípravu, průběh a vyúčtování gastronomických akcí 

 ovládá techniku poskytování sluţeb v gastronomii – stravovací, ubytovací, 

informační, sleduje nové trendy v oboru 

 ovládá řízení práce na středním manaţerském postu v úseku front office a food and   

beverage  

 ovládá řízení práce na středním manaţerském postu v cestovních kancelářích 

a cestovních agenturách 

 ovládá principy time managementu a delegování 

 umí řešit krizové situace 

 odvádí pouze kvalitní práci a dodrţuje principy ekonomického a  ekologického 

provozu 
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 dodrţuje zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce 

a poţární prevence 

3. osobnostní kompetence 

 vystupuje jako profesionál, ctí zásady slušného chování, poctivosti a loajality 

 umí jednat s lidmi a pracovat v týmu 

 přijímá hodnocení a názory jiných a přiměřeně a tvořivě na ně reaguje 

 umí identifikovat běţné problémy a řešit je, nejen v oblasti profesní, ale i v oblasti 

vztahů mezi spolupracovníky 

 umí odhadnout pravdivě své odborné i osobní kvality a moţnosti  

 umí si stanovit reálné profesní a ţivotní cíle 

 prezentuje vhodným způsobem výsledky své práce 

 sebevzdělává se 

 uvaţuje a jedná v souladu s ekonomickými a ekologickými principy 

 uplatňuje morální a demokratické principy 

 orientuje se v současném trţním prostředí a akceptovat poţadavky trhu 

Charakteristika vzdělávacího procesu 

      V tomto systému vzdělávání stojí v centru pozornosti příjemce vzdělávací sluţby, tj. 

ţák a jeho co nejširší podíl na tvorbě a zkvalitňování vzdělávacího procesu a zároveň  

s ním i jeho rodina a učitelé, které je nutné zapojit do vzdělávacího procesu a spolupráce se 

školou.   

Koncepce vzdělávání 

      Vzdělávací strategie vychází zejména:  

 z velmi úzkého propojení teorie a praxe 

 z co nejširšího podílu ţáka na tvorbě a zkvalitňování vzdělávacího programu 

 z principu trvalého zlepšování, které provází všechny činnosti a aktivity 

 z principu spoluodpovědnosti ţáků za vlastní vzdělání 

 rozvíjení ţákovské osobnostní kompetence, potřeby pracovat na vlastním rozvoji, 

sebezdokonalování a dalším vzdělávání 

 z propojení výuky s praxí, upřednostňování konkrétní situace 
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 profesní dovednosti jsou rozvíjeny v reálných podmínkách provozoven, osobním 

zainteresováním na kvalitě poskytované sluţby a spokojenosti zákazníka 

 z rozvíjení profesních dovedností certifikovanými kurzy 

 z motivujícího prostředí provozoven, které stimuluje ţáky k rozvíjení odbornosti 

i osobnosti 

 z prezentace vlastní osobnosti na veřejnosti  

 z odborných kompetencí 

 z jazykového vzdělávání 

 dodrţování a respektování profesních kodexů  

 uplatnitelnost na trhu na trhu zvyšuje další vzdělávání 

     Vzdělávací proces v školském vzdělávacím programu směřuje k osvojení, rozvoji 

a upevnění těchto klíčových kompetencí: komunikativních, personálních, sociálních 

a kompetencí k řešení problémů, k uţívání ICT, k pracovnímu uplatnění. Osobnost ţáka se 

rozvíjí v procesu teoretického a praktického vyučování, v mimovyučovacích 

a dobrovolných aktivitách, při uplatnění mezipředmětových vztahů a vazeb, při realizaci 

mezipředmětových týmových projektů, při všech formách plnění Školních vzdělávacích 

programů. Osvojování a rozvoj kompetencí zabezpečují v Školních vzdělávacích 

programech tyto výukové metody:  

 autodidaktické metody učení 

 sociálně komunikativní metody učení 

 metody praktického učení  

 metody motivační  

 metody projektového učení 

 metody kooperativního učení  

 metody problémového učení 

 metody maximálně propojující školu s praxí 

 metody vyuţívající ICT 

 metody umoţňující samostatnou podnikatelskou činnost v oboru 

      Celý způsob ţivota školy, procesy, činnosti, aktivity, přístupy učitelů, ţáků jsou 

zaloţeny na principech demokratické občanské společnost, zásadách a principech trvale 

udrţitelného rozvoje a pravidlech pro profesní uplatnění v rámci moderního dynamického 
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trhu i na strategii všestranné aplikace informační a komunikační technologie ve všech 

oblastech práce školy. 

      Hlavní průřezová témata - Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce, 

Člověk a komunikace - jsou nedílnou součástí koncepce školy a jejich zásady, principy 

a hodnoty si ţáci osvojují a průběţně je aktivně uplatňují při vědomí nutnost stálých 

inovací v běţném kaţdodenním ţivotě školy, při zapojení do konkrétních školních aktivit 

a projektů, průběţně při výuce jednotlivých předmětů, při vlastních i mezipředmětových 

projektech a konzultacích, v mimoškolních a dobrovolných aktivitách. Z průřezových 

témat vyplývají i kompetence absolventa: 

 kompetence občana demokratické společnosti 

 kompetence k pouţívání zásad a principů trvale udrţitelného rozvoje 

 kompetence sociální komunikace a týmové práce 

 kompetence odborné 

 kompetence k pracovnímu uplatnění 

 kompetence k práci s informacemi a pouţívání ICT 

      Při hodnocení ţáků chceme uplatňovat následující principy: 

 spoluodpovědnost ţáka za vlastní vzdělávání 

 aktivní přístup ţáka, znalosti v kontextu s moţnostmi ţáka, snaha ţáka  

 propojení vzdělávacího programu s praxí 

 sebehodnocení ţáka 

 hodnocení od sociálních partnerů ( ti hodnotí ţáka podle jinak nastavených 

pravidel, které se uţ týkají konkrétního chování ţáka na pracovišti – např. 

vystupování a úprava zevnějšku, chování a komunikace se zákazníkem a v týmu, 

dochvilnost, zájem o práci a motivovanost, odborné a jazykové znalosti, plnění 

zadaných úkolů, plánování vlastní práce………….)  
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Spolupráce se sociálními partnery 

 

      Spolupráce se sociálními partnery pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus je zaloţena 

hlavně na spolupráci při zajišťování učební a odborné praxe. Ta je zajišťována u smluvních 

partnerů z řad plzeňských hotelů, restaurací, kaváren, vináren, školních jídelen 

a pohostinství, cestovních kanceláří a informačních center.. Spolupráce v této oblasti musí 

být velmi těsná, zaloţená na vzájemné důvěře a potřebě. Sociální partnery musíme 

přesvědčit o tom, ţe jak kvalitně se budou snaţit ţáky spoluvychovávat, tak kvalitní budou 

mít později zaměstnance.  
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Tabulka č. 21: Navrhovaný školní vzdělávací program oboru vzdělávání 65 – 42 - 

M/004 Hotelnictví – turismus (podle výsledků výzkumné sondy ve zkoumaném vzorku 

v gastronomických provozovnách v Plzni) 

 

65 – 42 – M/004 Hotelnictví – turismus 

                                Ročník 

Předmět 1. 2. 3. 4. Hodiny 

Povinné vyučovací předměty 

Český jazyk   2 2 1 1 6 

Literatura 1 1 2 2 6 

Anglický jazyk 4 3 3 3 13 

Německý jazyk 4 3 3 3 13 

Dějepis 2    2 

Občanská nauka 1 1 1  3 

Základy spol. věd   1 1 2 

Chemie 2 1   3 

Matematika 3 3 2 2 10 

Dějiny kultury  1 1 1 3 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační technika  1 1 1 3 
Písemná komunikace 2 2   4 

Rétorika  1 1 1 3 

Ekonomika  2 2 3 7 

Účetnictví   3 3 6 

Marketing a management   1 1 2 

Základy práva   1 1 2 
Technologie přípravy pokrmů 4 4   8 
Nauka o potravinách 2    2 

Nauka o výţivě  2   2 
Technika obsluhy a sluţeb 3 3   6 

Zeměpis CR   2 1 3 

Cestovní ruch   1 2 3 

Hotelový provoz   2 2 4 

Odborná praxe 4 týdny v červnu a 14 dní v červenci nebo srpnu 

Volitelné předměty 
Gastronom.seminář  1  1  2 
Projekt gastronomie  1   1 
Projekt cestovní ruch    2 2 

Projekt hotelnictví    1 I 

Projekt dějiny kultury   2  2 

Celkem 33 33 33 33  

Nepovinné předměty 

Ruský jazyk 2 2 2 2 8 

Průvodcovství    2 2 

Praktika z dějin kultury  1 1 1 3 

Speciální technologie 2 2   4 

Speciální obsluha 2 2   4 

Barmanství  1 1 1 3 
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Tabulka č.22: Začleňování Rámcových vzdělávacích programů do předmětů ve 

Školním vzdělávacím programu 

 

65 – 42 – M/004 Hotelnictví – turismus 

Školní vzdělávací program 

Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za 

studium 

 Celkem 

Jazykové vzdělání Český jazyk  6           32 

Anglický jazyk 13 

Ćeský jazyk 13 
Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 3            7 

Základy společenských věd 2 

Dějepis 2 

Dějiny kultury (3) 

Zeměpis Cestovního ruchu (3) 

Přírodovědné vzdělání Chemie 3            3 

Nauka o potravinách (2) 

Nauka o výţivě (2) 

Matematické vzdělávání Matematika 10 10 

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 8 8 

Vzdělávání v ICT Informační technika 3 7 

Písemná komunikace 4 

Estetické vzdělávání Literatura 6 12 

Dějiny kultury  3 

Rétorika 3 

Ekonomika a podnikání Ekonomika 7 17 

Účetnictví 6 

Management a marketing 2 

Právo 2 

Gastronomie Technika přípravy pokrmů 8 18 

Technika obsluhy a sluţeb 6 

Nauka o potravinách 2 

Nauka o výţivě 2 

Hotelnictví a cestovní ruch Hotelový provoz 4 10 

Cestovní ruch 3 

Zeměpis Cestovního ruchu 3 

Dějiny kultury (3) 

Zaměření gastronomie -

volitelné předměty 

Gastronomický seminář 2 3 

Projekt gastronomie 1 

Zaměření hotelnictví a 

cestovní ruch – volitelné 

předměty 

Projekt hotelnictví 1 5 

Projekt cestovní ruch 2 

Projekt dějiny kultury 2 

Celkem                                                                          132 

Odborná praxe (4 týdny ve školním roce + 2 týdny o prázdninách)  6 týdnů 

Kurzy a prezentace projektů                                                                                3 týdny 
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      Cíle Školského vzdělávacího programu jsou formulovány z pozice školy a jejich 

pracovníků a podle poţadavků sociálních partnerů, vzdělání směřuje ke zvýšení kvality 

a účinnosti odborného vzdělávání. Směřují k rozvoji základních myšlenkových operací ţáka, 

jejich paměti, schopnosti koncentrace, osvojení poznatků a pracovních postupů a nástrojů pro 

kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění na trhu práce. Školský vzdělávací program 

dále řeší větší adaptabilitu ţáků na nové podmínky ve vzdělávání i na trhu práce, osobní 

zodpovědnost, cílevědomost, vytrvalost a samostatnost, schopnost týmové práce, porozumění 

vlastní rozvíjející se osobě  a jejímu utváření v souladu s obecně přijatými morálními 

hodnotami. 
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11 Vyučovací metody a jejich zařazení a využívání ve výuce 

      Z tvorby nových Školních vzdělávacích programů pro obory vzdělání Kuchař – číšník 

pro pohostinství a Hotelnictví a turismus vyplývá, ţe  je nutná hlavně změna v myšlení 

a v přístupu učitelů k ţákům a ţáků ke vzdělávání. Nevystačíme pouze s vysvětlením učiva 

a jeho procvičením, ale musíme  zavést a pouţívat nové vyučovací metody, které budou pro 

naše ţáky zajímavé, budou je oslovovat, vtáhnou je nenásilnou formou do procesu 

vzdělávání a budou v nich pěstovat a rozvíjet všechny poţadované vlastnosti. Bude se jednat 

o zařazení a pouţívání následujících vyučovacích metod:   

 autodidaktické metody učení – sebevzdělání, při tomto postupu si ţák sám stanovuje 

cíle, plánuje činnost, vybírá učivo, řídí, kontroluje a hodnotí sví vzdělání, vyuţívá při 

tom autodidaktické materiály a pomůcky (Průcha, Walterová, 2001) 

 sociálně komunikativní metody učení – uskutečňuje se v sociálních podmínkách, 

sociálních situacích, v interakci s jinými lidmi, sociální komunikace vytváří základní 

souvislosti mezi hlavními stránkami sociálního styku lidí, výsledkem je osvojení si 

určitých sociálních rolí, postojů a rozhodovacích strategií, způsobů jednání a chování. 

Sociální učení můţe mít různé podoby: observační učení, nápodoba vzoru, společné 

činnosti. Pozor na to, ţe sociální faktory mohou učení napomáhat ale i tlumit 

a blokovat. Struktura sociální komunikace: mluvčí > záměr sdělení > formulace 

sdělení > vlastní sdělení > posluchač > interpretace obsahu > záměr mluvčího > 

reakce posluchače (Průcha, Walterová, 2001) 

 metody praktického učení – spojení výuky s praxí, osvojování si příslušných 

dovedností a schopností vyuţívat vědomostí v praxi (uplatnění teoretických poznatků 

v konkrétní praktické situaci) 

 metody motivační - podporují vlastní aktivitu a kreativitu, je to výsledek procesu 

motivování na němţ se podílí jednak ţák sám, jednak učitel, rodiče, spoluţáci, lze 

motivovat mnoha způsoby: vytvářením adekvátního obrazu o ţácích, učitelovým 

očekáváním vůči ţákům, probouzením poznávacích potřeb ţáků, probouzením 

sociálních potřeb ţáků, probouzením výkonové motivace ţáků, vyuţitím odměn 

a trestů, eliminováním pocitu nudy, předcházením strachu ze školy, předmětu, 

zkoušení… 
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 metody projektového učení – jsou zaloţeny na dlouhodobých, mezipředmětových 

a na ţáka zaměřených aktivitách, jejich cílem je navodit hlubokou, detailní úroveň 

učení se s vyuţitím metod na bázi průzkumu, či výzkumu podpořenými tématy, která 

jsou skutečná, zajímavá a důleţitá pro ţákův kaţdodenní ţivot 

 metody kooperativního učení – je postaveno na spolupráci osob při řešení sloţitějších 

úloh. Ţáci jsou vedeni k tomu, aby si dokázali rozdělit sociální role, naplánovali si 

celou činnost, rozdělili si dílčí úkoly, naučili se poradit si, pomáhat si, slaďovat úsilí, 

kontrolovat jeden druhého, řešit dílčí úkoly, spojovat dílčí výsledky do většího celku, 

hodnotit přínos jednotlivých členů (Průcha, Walterová, 2001) 

 metody problémového učení – typ výuky, která začleňuje řešení problémů samotnými 

ţáky jako prostředek jejich intelektuálního rozvoje, do určité míry je tato metoda 

realizována při kaţdé školní výuce, preferována je ve výuce činné školy (- prosazuje 

aktivitu v tvořivé práci, v procesu vzdělávání a učení) a jiných alternativních školách 

(Průcha, Walterová, 2001) 

 metody maximálně propojující školu s praxí – úzce souvisí s metodami praktického 

učení  

 metody vyuţívající ICT – prolínají se zde všechny předcházející metody učení 

 metody umoţňující samostatnou podnikatelskou činnost v oboru – jsou zaměřeny 

hlavně na správné pochopení všech potřebných souvislostí, samostatné rozhodovací 

schopnosti, prolínají se zde všechny předcházející metody učení 

Samozřejmě, ţe pouze vyuţívání těchto metod není samospasitelné. Důleţitý je hlavně 

postoj pedagogů, kteří budou s ţáky pracovat a vést je v procesu vzdělávání k cíli 

vytčenému těmito Školními vzdělávacími programy. Spolu s poţadovanou změnou, kterou 

je přechod školy z byrokratických a autoritativních stylů výuky a řízení na styl učící se 

společnosti, je velmi důleţitý postoj a práce řídících pracovníků. Kdyţ hovoříme 

o proměně školy,  musíme nutně hovořit i o proměně řídících pracovníků ve školství. 

(Slavíková, 2003) Tato změna není záleţitost krátkodobá ani náhodná. Řídící pracovníci 

musí jasně pojmenovat poţadavky, které je nutné splnit aby škola mohla fungovat jako 

učící se společnost:  

 škola musí mít jasně formulovanou strategii rozvoje, musí o ní být diskutováno, 

všichni s ní musí být seznámeni a pracovníci i ţáci by ji měli přijmout za svou 

 ve škole musí být při běţném provozu uplatňován demokratický a participativní styl 

řízení 
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 ředitel školy je manaţerem i vůdcem 

 informační technologie je vyuţívána ke zpracování dat a k informování o ţivotě ve 

škole 

 pravomoci jsou delegovány a je uplatňováno týmové řízení 

 jsou pouţívány nástroje pozitivní motivace 

 plánovitě se snaţíme vytvářet ve škole i ve třídách pozitivní klima 

 všem zaměstnancům nabídneme moţnost odborného růstu 

 škola má fungovat na základě spolupráce se sociálními partnery a okolní komunitou  

 kaţdý ředitel a jeho zástupce musí mít znalosti odborné, manaţerské, dovednost 

vést lidi a znalosti sociální  

11.1 Personální podmínky pro zařazení a využívání nových vyučovacích 

metod ve výuce na naší škole 

      Pro shrnutí úrovně personálních podmínek pro zařazení a vyuţívání nových vyučovacích 

metod do výuky a celkovou změnu práce na naší škole jsem pouţila výsledky dotazníku 

Sebehodnocení pracovníků SOŠ a SOU obchodu, sluţeb a provozu hotelů, s.r.o. 

a následných pohovorů učitelů s vedením školy -  ředitelem a statutární zástupkyní. Obojí 

proběhlo během podzimu 2006 na základě zákonné povinnosti školy zpracovat svou 

sebeevaluaci. Celé sebehodnocení a následné rozhovory kolegů učitelů s vedením školy bylo 

velmi přínosné pro posílení pozitivního klimatu školy, vzájemnou  a týmovou spolupráci, 

funkčnost informačních kanálů a styl řízení školy, proto jsme se rozhodli toto opakovat 

kaţdoročně. Evaluační dotazník bude průběţně procházet změnami, budeme  ho měnit podle 

našich aktuálních potřeb a situace ve škole, ve školství a na trhu práce.  

      Ze závěrů průzkumného šetření, které se uskutečnilo na podzim roku 2006 a zúčastnilo se 

ho všech 35 učitelů (interních i externích) a který jsem vyuţila ve své závěrečné bakalářské 

práci vyplynuly  následující skutečnosti:  
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Odpovědi v dotazníku měly následující hodnotící číselnou stupnicí 1 – 4 (1- ano, velmi 

dobrá, kvalitní / 2 – spíše ano, dobrý, vyhovující / 3 – spíše ne, málo kvalitní, vyţaduje 

změnu / 4 – ne, nekvalitní, nevyhovující)  přičemţ 1 bylo nejlépe. 

 kvalita vztahů mezi pracovníky - velmi dobrá, průměr hodnocení1,60 

 kvalita spolupráce ve škole – velmi dobrá, průměr hodnocení 1,68 

 tvůrčí klima ve škole – velmi dobré, průměr hodnocení 1,68 

 ztotoţnění se pracovníků se školou – velmi dobré, průměr hodnocení 1,70 

 hrdost zaměstnanců na školu a její tradici – velmi dobrá, průměr hodnocení 1,70 

 funkčnost informačních systémů ve škole –  vyhovující, průměr hodnocení 2,00 

 jasné rozdělení pravomocí a odpovědností – dobré, průměr hodnocení 2, 04 

 důvěra zaměstnanců ve vedení školy – dobrá, průměr hodnocení 2,10 

 kvalitní a schopné vedení školy – dobré, průměr hodnocení 2,10 

 důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí – dobré, průměr hodnocení 2,12 

 vybavení školy výpočetní technikou – velmi dobré, průměr hodnocení 1,38 

 vybavení školy všeobecně – velmi dobré, průměr hodnocení 1,42 

 vhodnost a účelnost objektu – velmi dobré, průměr hodnocení 1,48 

 vybavení školy pro výuku všeobecných a odborných předmětů – velmi dobré, průměr 

hodnocení 1,86 

 dostupnost financí – dobré, průměr hodnocení 2,32 

 kvalita pedagogického sboru –kvalitní, průměr hodnocení 1,64 

 zavádění nových metod do vzdělávacího procesu – velmi dobré, průměr hodnocení 

1,80 

 úroveň komunikace o cílech a procesech změn ve škole –vyhovující, průměr 

hodnocení 2,08 

 stanovení jasné a srozumitelné vize školy –  vyhovující, průměr hodnocení 2,12 

 úroveň vztahu učitel-ţák, ţák-učitel –  vyhovující, průměr hodnocení 2,09 

 úroveň spolupráce s rodiči ţáka –vyţaduje změnu, průměr hodnocení 3,01 

 úroveň spolupráce se sociálními partnery –  vyhovující, průměr hodnocení 2,21 

 odborné znalosti učitele – velmi dobré, průměr hodnocení 1,41 

 osobní informovanost – velmi dobrá, průměr hodnocení 1,53 

 pedagogické zkušenosti  – velmi dobré, průměr hodnocení 1,53 

 znalost ţáků – velmi dobrá, průměr hodnocení 1,62 

 podpora ţáků – velmi dobrá, průměr hodnocení 1,65 
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 plánování výuky – velmi dobré, průměr hodnocení 1,70 

 hodnocení ţáků – velmi dobré, průměr hodnocení 1,96 

 řízení činnosti třídy  –vyhovující, průměr hodnocení 2,01 

 motivace ţáků – vyhovující, průměr hodnocení 2,12 

 vyučovací metody –dobré, průměr hodnocení 2,12 

 aktivizace ţáků – vyhovující, průměr hodnocení 2,31 

 odborný profesní rozvoj učitele – vyhovující, průměr hodnocení 2,65 
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Tabulka č. 23: Pořadí a průměrné hodnoty odpovědí na jednotlivé okruhy 

sebehodnocení 

Pořadí Okruh Faktor Průměr známky 

- faktor 

Průměr známky 

- okruh 

 A Kultura školy  1,67 

1.  Kvalita vztahů mezi pracovníky 1,60  

2. -3.  Kvalita spolupráce ve škole 1,68  

2. -3.  Tvůrčí klima ve škole 1,68  

4. -5.  Ztotoţnění se pracovníků se školou 1,70  

4. -5.  Hrdost zaměstnanců na školu a její tradici 1,70  

 B Řízení školy a komunikace  2,07 

1.  Funkčnost informačních systémů ve škole 2,00  

2.  Jasné rozdělení pravomocí a odpovědností 2,04  

3. – 4.  Důvěra zaměstnanců ve vedení školy 2,10  

3. – 4.  Kvalitní a schopné vedení školy 2,10  

5.  Důslednost vedení při plnění přijatých 

rozhodnutí 

2,12  

 C Vybavení školy   1,69 

1.  Vybavení školy výpočetní technikou 1,38  

2.  Vybavení školy všeobecně 1,42  

3.  Vhodnost a účelnost objektu 1,48  

4.  Vybavení školy pro výuku všeobecných a 

odborných předmětů 

1,86  

5.  Dostupnost financí 2,32  

 D Vize a strategie školy, připravenost na 

další rozvoj školy 

 2,13 

1.  Kvalita pedagogického sboru 1,64  

2.  Zavádění nových metod do vzdělávacího 

procesu 

1,80  

3.  Úroveň komunikace o cílech a procesech 

změn ve škole 

2,08  

4.  Úroveň vztahu učitel-ţák, ţák-učitel 2,09  

5.  Stanovení jasné a srozumitelné vize školy 2,12  

6.  Úroveň spolupráce se sociálními partnery 2,21  

7.  Úroveň spolupráce s rodiči ţáka 3,01  

 E Profesní zdatnost učitele  1,88 

1.  Odborné znalosti 1,41  

2. -3.  Osobní informovanost 1,53  

2. -3.  Pedagogické zkušenosti 1,53  

4.  Vyučovací metody 1,62  

5.  Řízení činnosti třídy 1,65  

6.  Plánování výuky 1,70  

7.  Znalost ţáků 1,96  

8.  Podpora ţáků 2,01  

9. -10.  Motivace ţáků 2,12  

9. -10.  Hodnocení ţáků 2,12  

11.  Aktivizace ţáků 2,31  

12.  Odborný profesní rozvoj učitele  2,65  
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11.2  Vyhodnocení dotazníku Sebehodnocení školy a učitele 

       Hodnocené oblasti dotazníku 

A – Kultura školy → průměrná známka 1,67 

B – Řízení školy a komunikace → průměrná známka 2,07 

C – Vybavení školy → průměrná známka 1,69 

D – Vize a strategie školy, připravenost na další rozvoj školy → průměrná známka 2,13 

D – Profesní zdatnost učitele → průměrná známka 1,88 

       Současná strategie rozvoje SOŠ a SOU obchodu, sluţeb a provozu hotelů, s.r.o. vychází 

z dlouhodobějšího pohledu na situaci v regionu a na trhu práce. Především velké změny ve 

společnosti, v celkové změně ve způsobu ţivota současné populace, v postojích obyvatelstva 

v chápání pojmu kvalitní poskytování služeb v gastronomii a v  cestovním ruchu. Tyto 

změny, které se udály za poslední roky, si vynutily zásadní přehodnocení další strategie 

rozvoje školy.  Stěţejním se pro nás stala těsná spolupráce se sociálními partnery, důraz na 

kvalitní spolupracovníky  - učitele, na potřeby ţáka a zapojení učitele, ţáka a jeho rodiny 

navzájem do ţivota školy. Důleţité je oslovit i širší veřejnost. 

Podle  výsledků dotazníku Sebehodnocení školy a učitele je kultura školy zaměstnanci 

hodnocena jako velmi dobrá, tzn., ţe se zaměstnanci cítí na pracovišti dobře, spolupracují 

a ztotoţňují se se školou. Řízení školy je hodnoceno známkou 2,07, ve slovním hodnocení 

vyhovující. V tomto okruhu otázek má vedení školy značné nedostatky, musí zlepšit svou 

práci hlavně v oblasti přímého řízení. Vybavení školy je hodnoceno známkou 1,69 jako 

velmi dobré. Okruh Vize a strategie školy, připravenost na další rozvoj školy byl 

hodnocen z celého dotazníku nejhůře, známkou 2,13. Odpovědi souvisí s okruhem Řízení 

školy: se špatným stylem  řídící práce, úrovní komunikace a špatně nastavenými pravidly pro 

spolupráci se sociálními partnery a rodiči ţáka. Posledním hodnoceným okruhem je Profesní 

zdatnost učitele se  známkou 1,88 – kvalitní. Učitele máme s výbornými odbornými 

znalostmi, osobní informovaností a pedagogickými zkušenostmi. Nedostatky jsou ale 

v motivaci, hodnocení a aktivizaci ţáka. 
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Je nutné zlepšit práci  vedení školy – zpřesnit kompetence, zvýšit důslednost, formulovat 

přesně strategii a vizi školy, pečlivě s ní seznámit všechny zaměstnance a přesvědčit je 

o nutnosti změn. Pak máme moţnost pouţívat nově vytvořený ŠVP v praxi a společně 

pracovat na jeho vylepšování. 
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12 Potvrzení hypotéz 

1) Sociální partneři jsou spokojeni s nabídkou středního odborného školství v regionu 

 

Hypotéza se potvrdila. Podle zpracovaných výsledků dotazníku (otázky č.1 a 3) jsou 

sociální partneři spokojeni s nabídkou oborů středního vzdělávání s výučním listem 

a maturitou v regionu, povaţují ji za dostatečnou. Odpovědí určitě ano potvrdilo svoji 

spokojenost 68,75 % respondentů, odpověď spíše ano zvolilo 81,25 % respondentů. 

(Pro tyto účely jsem sečetla výsledky z tabulky č. 4, otázky č. 1 + 3 ). 

 

2) Sociální partneři jsou nespokojeni s úrovní absolventů 

  

Hypotéza se potvrdila. Podle zpracovaných výsledků dotazníku (otázky č.2 a 4) jsou 

sociální partneři nespokojeni s úrovní absolventů oborů středního vzdělávání 

s výučním listem a maturitou v regionu, povaţují ji za nedostatečnou. Odpovědí spíše ne 

potvrdilo svoji nespokojenost 81,25 % respondentů, odpověď určitě ne zvolilo 16,63 

% respondentů. (Pro tyto účely jsem sečetla výsledky z tabulky č. 5, otázky č. 2 + 4.)  

 

 

3)Požadavky sociálních partnerů na absolventy středního vzdělání s výučním listem  

a středního vzdělání s maturitou vycházejí z principů celoživotního učení 

 

Hypotéza se potvrdila. Požadavky sociálních partnerů kopírují požadavky na 

celoživotní učení, tzn. aby učení probíhalo bez ohledu na životní etapu, místo, čas 

a formu učení. Celoţivotní učení spojuje individuální i společenský rozvoj ve všech 

směrech a prostředcích – v rámci formalizovaném, tedy ve školních institucích, 

v zařízeních odborné přípravy, vzdělávání dospělých; v prostředí neformálním, tedy 

doma, v zaměstnání a v jiných společenských celcích. Jedná se o systémový přístup: 

zaměřuje se na standardy vědomostí a dovedností, které platí pro všechny.  
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4)Návrh Školních vzdělávacích  programů akceptuje požadavky sociálních partnerů  

Hypotéza potvrzena. ŠVP respektuje požadavky sociálních partnerů. Vzdělávání ve 

vytvořeném modelu ŠVP směřuje ke zvýšení kvality a účinnosti odborného vzdělávání 

a celkové provázanosti jednotlivých předmětů tak, aby absolvent naší školy dobře obstál 

na trhu práce. Největší důraz  ŠVP klade na rozvoj osobnosti ţáka a na motivační činitele 

ve výuce velký důraz, protoţe tím zvyšujeme odbornost a osobní zodpovědnost našich 

budoucích absolventů.  
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13 Závěr 

       Cílem této bakalářské práce bylo otevření problematiky úpravy Školních vzdělávacích 

plánů podle připomínek konkrétních sociálních partnerů v regionu. Rámcové vzdělávací 

programy vycházejí z poţadavků zaměstnavatelů a profesních sdruţení, tato práce se 

zabývá úpravou, která akceptuje výsledky konkrétní výzkumné sondy na zkoumaném 

vzorku v místě sídla naší školy: 

1) V první části práce jsem se snaţila o komplexní pohled na obory středního vzdělávání 

s výučním listem a maturitou, jeho problémy a pozitiva, včetně jeho kontextu 

s podmínkami EU 

2) Další část práce je věnována výzkumnému šetření zaměřeného na hodnocení výsledků 

vzdělávání sledovaných oborů vzdělání ze strany sociálních partnerů. Velmi překvapivým 

byl výsledek průzkumné sondy. Stejně jako ve všech školách v regionu se zaměřením na 

gastronomii, se kterými udrţujeme kontakt, i v naší škole, jsme vţdy kladli důraz hlavně na 

odborné vzdělávání a dovednosti a všichni jsme si mysleli, ţe to tak děláme dobře, ţe 

nejdůleţitější je odbornost. Tomu jsme podřídili učební osnovy i doplňkové vzdělání. 

Z výsledků výzkumné sondy však vyplývá, ţe je vše úplně jinak. Největším nedostatkem, 

který jsme zjistili u našich ţáků a absolventů je celkový přístup k práci, nezodpovědnost, 

nesamostatnost a chování, nespolehlivost, vztah k práci, zájem o práci, profesionalita, 

znalost a dodrţování profesních kodexů, komunikační dovednosti, příliš velká fluktuace…. 

3) V závěrečné části práce jsem se snaţila předchozí poznatky z komplexního shrnutí 

sledovaných oborů vzdělávání a výsledků výzkumného šetření  zapracovat do nového 

modelu ŠVP, který je vytvořen pro konkrétní školu, konkrétní zaměstnavatele a konkrétní 

region. Do jaké míry bude tento ŠVP úspěšný, ukáţe jeho pouţívání v budoucím čase. Je to 

ale dokument ţivý, který můţeme dále upravovat a upřesňovat podle nově nabytých 

zkušeností, vývoje na trhu práce a vývoje ve společnosti. 
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4) Zároveň s vytvořením modelu ŠVP jsem povaţovala za nutné alespoň ve zkratce nastínit 

moţnosti nových výukových metod, které by nám měli pomoci zapojit ţáky více do výuky, 

podněcovat v nich větší zájem o obor a o práci  a aktivizovat jejich sociální kompetence 

a morálně volní vlastnosti. Zrevidováním personálních podmínek podle sebeevaluačního 

dotazníku jsem se chtěla ujistit, ţe při dobrém a vhodně motivujícím řízení máme ve škole 

takový personál,ţe nově vytvořené ŠVP dokáţeme přivést k ţivotu a tím usnadníme našim 

absolventům vstup na trh práce. 
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14 Seznam zkratek 

MŠMT             Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy 

NUOV             Národní ústav odborného vzdělávání 

OECD              Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

UNESCO         Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

ISCED II          Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání 

OU                   Odborné učiliště 

U                      Učiliště 

SOU                 Střední odborné učiliště 

ISŠ                   Integrovaná střední škola 

SOŠ                 Střední odborná škola 

VL                   Výuční list 

M                     Maturita 

AKC ČR          Asociace kuchařů a cukrářů České republiky 

AHR ČR          Asociace hotelů a restaurací České republiky 

AJ                    Anglický jazyk 

NJ                    Německý jazyk  

RJ                    Ruský jazyk
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16 Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník na profesní zdatnost absolventů učebního oboru Kuchař – 

číšník pro pohostinství a studijního oboru Hotelnictví a turismus 

Váţená paní, váţený pane, 

prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který bude pouţit pro zpracování 

závěrečné bakalářské práce na téma „Úprava školních vzdělávacích plánů oborů Kuchař – 

číšník pro pohostinství a Hotelnictví – turismus podle poţadavků sociálních 

partnerů.Vyplnění dotazníku je anonymní. Předem Vám děkuji za čas, který jste vyplnění 

dotazníku věnovali.  

Jitka Sochorová 

Pokyny pro vyplnění dotazníku:  

Do řádků, prosím, údaje vpisujte nebo označte kříţkem moţnost, která se Vám jeví jako 

nejlépe vystihující skutečnost. V případě, ţe poţadované informace nemáte, nemůţete 

otázku zodpovědět či se Vás otázka vůbec netýká, zaškrtněte či zapište odpověď nevím.  

 

Typ provozovny:     pohostinství      kavárna       vinárna      restaurace       hotel 

 

 

Počet kmenových zaměstnanců    

 

                        z toho kuchyně             s výučním listem              s maturitou  

 

                        z toho obsluha              s výučním listem              s maturitou  

 

                        z toho ostatní               s výučním listem               s maturitou  

                        (provozní, recepční, účetní….) 

 

A. Střední odborné školství a učební obory 

 

 určitě 

ano 

spíše 

ano 

spíše 

ne 

určitě 

ne 

nevím 
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1. Jste spokojeni s nabídkou učebních oborů  

    v regionu? 

 

     

2. Jste spokojeni s úrovní absolventů učebních  

    oborů, kteří k vám nastupují? 

 

3. Jste spokojeni s nabídkou studijních oborů  

    v regionu? 

 

4. Jste spokojeni s úrovní absolventů studijních 

    oborů, kteří k vám nastupují? 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

5. Absolventi jakých učebních a studijních oborů vám v současné době nejvíce  chybí? 

(označte prosím kříţkem) Pokuste se přibliţně vyčíslit vaše budoucí poţadavky (obor 

a počet osob za rok) 

 

 

 

 

 

 

 

kuchař         

 

číšník 

 

 

kuchař-číšník 

 

 

hotelnictví-turismus 
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 6. Jaké jsou největší osobní a profesní nedostatky absolventů učebních  a studijních oborů? 

(vpište prosím  nedostatky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Požadavky na různé pozice zaměstnanců 

 

7. Uveďte základní poţadavky na absolventa učebního oboru kuchaře - číšníka  

 

 

 

 

 

8. Uveďte základní poţadavky na absolventa studijního oboru hotelnictví – turismu 

 

Odborné znalosti  

Jazykové znalosti  

Specifické dovednosti  

 

kuchař - číšník 

1.  8.  

2.  9.  

3.  10.  

4.  11.  

5.  12.  

6.  13.  

7.  14.  

hotelnictví - turismus 

1.  8.  

2.  9.  

3.  10.  

4.  11.  

5.  12.  

6.  13.  

7.  14.  

Odborné znalosti  

Jazykové znalosti  

Specifické dovednosti  
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C. Školení, zvyšování odborné kvalifikace  

 

9. V jakých oblastech se  zúčastňují uvedené profese školení či kurzů, které 

vedou ke zvyšování odborné kvalifikace? 

Kategorie zaměstnanců Oblast  Předpokládaný počet osob za rok 

 Kuchař - číšník  

 

 

 

 Hotelnictví - turismus  

 

 

 

 

D. Doplnění vzdělání  

 určitě 

ano 

spíše 

ano 

spíše ne určitě 

ne 

nevím 

10. Podporuje vaše firma či organizace 

zaměstnance, kteří si doplňují vzdělání? 

 

     

11. Existují poţadavky či tlak na 

doplnění vzdělání ze strany vlastních 

zaměstnanců? 

 

     

12. Zajišťuje Vaše firma či organizace 

vzdělávací kurzy zaměstnanců? 

 

     

 

 

13. V jakých oblastech Vaše firma či organizace  

      zajišťuje vzdělávací kurzy zaměstnanců? 
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14. O jaké oblasti vzdělávání máte  

      do  budoucnosti zájem? 

 

  

    

 

 

 

15. Uveďte, prosím, některé další problémy,  

      které souvisí s profesemi které zaměstnáváte, 

      či obecně s rozvojem lidských zdrojů. 
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Příloha č. 2: Dotazník – Sebehodnocení školy a učitele 

 

A Kultura školy  Hodnocení 

1 

ano, velmi 

dobrá, 

kvalitní 

 

2 

spíše ano, 

dobrý, 

vyhovující 

3 

spíše ne, 

vyţaduje 

změnu, 

málo 

kvalitní 

4 

ne nekvalitní, 

nevyhovující 

1 Kvalita vztahů mezi pracovníky     

2 Kvalita spolupráce ve škole     

3 Tvůrčí klima ve škole     

4 Ztotoţnění se pracovníků se školou     

5 Hrdost zaměstnanců na školu a její tradici     

B Řízení školy a komunikace 

1 Funkčnost informačních systémů ve škole     

2 Jasné rozdělení pravomocí a 

odpovědností 

    

Š Důvěra zaměstnanců ve vedení školy     

4 Kvalitní a schopné vedení školy     

5 Důslednost vedení při plnění přijatých 

rozhodnutí 

    

C Vybavení školy  

1 Vybavení školy všeobecně     

2 Vybavení školy výpočetní technikou     

3 Vybavení školy pro výuku všeobecných a 

odborných předmětů 

    

4 Vhodnost a účelnost objektu      

5 Dostupnost financí     

D Vize a strategie školy, připravenost na další rozvoj školy 

1 Kvalita pedagogického sboru     

2 Zavádění nových metod do vzdělávacího 

procesu 

    

3 Úroveň komunikace o cílech a procesech 

změn ve škole 

    

4 Stanovení jasné a srozumitelné vize školy     

5 Úroveň vztahu učitel-ţák, ţák-učitel     

6 Úroveň spolupráce s rodiči ţáka     

7 Úroveň spolupráce se sociálními partnery     

E Profesní zdatnost učitele 

1 Odborné znalosti     

2 Osobní informovanost     

3 Pedagogické zkušenosti     

4 Znalost ţáků     

5 Podpora ţáků     

6 Plánování výuky     

7 Hodnocení ţáků     

8 Řízení činnosti třídy     

9 Motivace ţáků     

10 Vyučovací metody     

11 Aktivizace ţáků     

12 Odborný profesní rozvoj učitele     


