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ROZPIS PRAKTICKÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  

školní rok  2016/2017 

Datum konání praktické zkoušky : 

 Od 12. 6. 2017 -  do 16. 6. 2017  

Vyhláška MŠMT ČR 47/2005 o ukončování vzdělání ve středních školách 

 

Obory vzdělání:  

65-51-H/01 kuchař-číšník /zaměření kuchař, číšník, kuchař-číšník/, denní studium                                                                                                                                            

65-51-H/01 kuchař-číšník /zaměření kuchař/, zkrácené studium  

Přílohy : 

Příloha č. 1: Rozpis praktických závěrečných zkoušek studentů denního studia, třída ČK3  - zaměření kuchař – číšník, číšník, kuchař                                                                                                                          

Příloha č. 2: Rozpis praktických závěrečných zkoušek studentů zkráceného studia, třída ZKR  - zaměření kuchař 

Ing. Jiřina Krišlová                                                                                                                                                                                                                                                     

ředitelka školy 

 

V Praze dne 5. 6.2017  

                         



 

Příloha č. 1: Rozpis praktických závěrečných zkoušek studentů denního studia, třída ČK3 – zaměření kuchař - číšník a číšník                                                                                                                           

Obor 
Kuchař-
číšník          
Zaměření 
KČ a Č 

AKTIVITY od 7.30 hod. – 14.00 hod. 
Obslužní činnosti číšnické práce – příprava 
pracoviště a obsluha komise 

AKTIVITY od 7.30 hod. – 13.00 hod. 
Obslužní činnosti číšnické práce – příprava 
pracoviště a obsluha CAVES 

AKTIVITY od 7.30 hod. – 13.00 hod. 
číšnické práce – příprava a obhajoba 
tabule pro 2 osoby                                 
a dovednost pro 2 osoby 

AKTIVITY od 7.30 hod. – 13.30 
hod. kuchařské práce – příprava 
vylosovaného pokrmu pro 10 osob 
a teplý pokrm ze SOP pro 2 osoby 
+ obhajoba SOP                                  

Jméno a 
příjmení 
Šebestová 
Pavla 
Zaměření 
KČ 

Datum 
13.6.17 
Úterý 

7.30 – 14.00  
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha komise 

Datum 
14.6.17 
Středa 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Obslužní činnosti zaměření 

číšník – příprava pracoviště a 

obsluha CAVES 

Datum 

12.6.2017 

Pondělí 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Příprava a obhajoba 

tabule pro 2 osoby                                 

a dovednost pro 2 osoby 

Datum 
15.6.17 
čtvrtek 

Příprava vylosovaného 

pokrmu pro 10 osob a 

teplý pokrm ze SOP 

pro 2 osoby + 

obhajoba SOP                                

Jméno a 
příjmení 
Pinecker 
Jan 
Zaměření 
KČ 

Datum 
14.6.17 
Středa 

7.30 – 14.00  
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha komise 

Datum 
13.6.17 
Úterý 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha CAVES 

Datum 
15.6.17 
Čtvrtek 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Příprava a obhajoba 
tabule pro 2 osoby                                 
a dovednost pro 2 osoby 

Datum 
16.6.17 
pátek 
 

Příprava vylosovaného 
pokrmu pro 10 osob a 
teplý pokrm ze SOP 
pro 2 osoby + 
obhajoba SOP                                

Jméno a 
příjmení 
Matyáš 
Marek 
Zaměření 
KČ 

Datum 
15.6.17 
Čtvrtek 

7.30 – 14.00  
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha komise 

Datum 
16.6.17 
pátek 
 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha CAVES 

Datum 
14.6.17 
Středa 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Příprava a obhajoba 
tabule pro 2 osoby                                 
a dovednost pro 2 osoby 

Datum 
13.6.17 
Úterý 

Příprava vylosovaného 
pokrmu pro 10 osob a 
teplý pokrm ze SOP 
pro 2 osoby + 
obhajoba SOP                                

Jméno a 
příjmení 
Bernatová 
Anna 
Zaměření 
KČ 

Datum 
16.6.17 
pátek 
 

7.30 – 14.00  
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha komise 

Datum 
12.6.17 
Pondělí 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha CAVES 

Datum 
13.6.17 
úterý 
 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Příprava a obhajoba 
tabule pro 2 osoby                                 
a dovednost pro 2 osoby 

Datum 
14.6.17 
Středa 

Příprava vylosovaného 
pokrmu pro 10 osob a 
teplý pokrm ze SOP 
pro 2 osoby + 
obhajoba SOP                                

Jméno a 
příjmení 
Jägerová 
Žaneta 
Zaměření 
KČ 

Datum 
12.6.17 
Pondělí 

7.30 – 14.00  
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha komise 

Datum 
15.6.17 
Čtvrtek 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Obslužní činnosti zaměření 

číšník – příprava pracoviště a 

obsluha CAVES 

Datum 
13.6.17 
Úterý 
 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Příprava a obhajoba 
tabule pro 2 osoby                                 
a dovednost pro 2 osoby 

Datum 
16.6.17 
pátek 
 

Příprava vylosovaného 
pokrmu pro 10 osob a 
teplý pokrm ze SOP 
pro 2 osoby + 
obhajoba SOP                                

Jméno a 
příjmení 
Šedivý 
Adam 
Zaměření 
Č 

Datum 
13.6.17 
Úterý 

7.30 – 14.00  
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha komise/ Výpomoc-
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha CAVES 

Datum 
12.6.17 
Pondělí 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha CAVES/Výpomoc- 
Obslužní činnosti zaměření 
číšník – příprava pracoviště a 
obsluha komise 

Datum 
14.6.17 
Středa 

7.30 hod. – 13.00 hod. 
Příprava a obhajoba 
tabule pro 4 osoby                                 
a dovednost pro 2 osoby 

------ ------------------------ 

 



 

Příloha č. 1: Rozpis praktických závěrečných zkoušek studentů denního studia, třída ČK3  - zaměření kuchař            

Obor 
Kuchař-číšník         
Zaměření kuchař 

AKTIVITY od 7.30 hod. – 14.30 hod. Zaměření kuchař – příprava vylosovaného hlavního pokrmu 10 porcí, příprava vedlejšího pokrmu 10 porcí, 
příprava předkrmového salátu ze spotřebního koše 10 porcí a teplý pokrm ze SOP pro 2 osoby + obhajoba SOP                                  

Jméno a příjmení 
Danielczyk Marcel Zaměření K 

Datum 
14. 6. 2017 - středa 

hlavní pokrm 10 porcí, vedlejší pokrm 10 porcí, předkrmový salát 10 porcí a teplý pokrm ze SOP 2 porce + obhajoba SOP                                  

Jméno a příjmení 
Dvořák Josef Zaměření K 

Datum 
14. 6. 2017 - středa 

hlavní pokrm 10 porcí, vedlejší pokrm 10 porcí, předkrmový salát 10 porcí a teplý pokrm ze SOP 2 porce + obhajoba SOP                                  

Jméno a příjmení 
Kubáček Martin Zaměření K 

Datum 
14. 6. 2017 - středa 

hlavní pokrm 10 porcí, vedlejší pokrm 10 porcí, předkrmový salát 10 porcí a teplý pokrm ze SOP 2 porce + obhajoba SOP                                  

Jméno a příjmení 
Trojáková Barbora Zaměření K 

Datum 
15. 6. 2017 - čtvrtek 

hlavní pokrm 10 porcí, vedlejší pokrm 10 porcí, předkrmový salát 10 porcí a teplý pokrm ze SOP 2 porce + obhajoba SOP                                  

Jméno a příjmení 
Tvrz Martin Zaměření K 

Datum 
15. 6. 2017 - čtvrtek 

hlavní pokrm 10 porcí, vedlejší pokrm 10 porcí, předkrmový salát 10 porcí a teplý pokrm ze SOP 2 porce + obhajoba SOP                                  

 

 Příloha č. 2: Rozpis praktických závěrečných zkoušek studentů zkráceného studia, třída ZKR  - zaměření kuchař            

Obor 
Kuchař-číšník         třída ZKR 

AKTIVITY od 7.30 hod. – 14.30 hod. Zaměření kuchař – příprava vylosovaného hlavního pokrmu 10 porcí, příprava vedlejšího pokrmu 10 porcí, 
příprava předkrmového salátu ze spotřebního koše 10 porcí a teplý pokrm ze SOP pro 2 osoby + obhajoba SOP                                  

Jméno a příjmení 
Hronková Veronika  Zaměření K 

Datum 
12. 6. 2017 - pondělí 

hlavní pokrm 10 porcí, vedlejší pokrm 10 porcí, předkrmový salát 10 porcí a teplý pokrm ze SOP 2 porce + obhajoba SOP                                  

Jméno a příjmení 
Mareš Daniel Zaměření K 

Datum 
12. 6. 2017 - pondělí 

hlavní pokrm 10 porcí, vedlejší pokrm 10 porcí, předkrmový salát 10 porcí a teplý pokrm ze SOP 2 porce + obhajoba SOP                                  

Jméno a příjmení 
Mushka Světlana Zaměření K 

Datum 
12. 6. 2017 - pondělí 

hlavní pokrm 10 porcí, vedlejší pokrm 10 porcí, předkrmový salát 10 porcí a teplý pokrm ze SOP 2 porce + obhajoba SOP                                  

Jméno a příjmení 
Šmidmajer David Zaměření K 

Datum 
13. 6. 2017 - úterý 

hlavní pokrm 10 porcí, vedlejší pokrm 10 porcí, předkrmový salát 10 porcí a teplý pokrm ze SOP 2 porce + obhajoba SOP                                  

Jméno a příjmení 
Tsapaev Rostislav Zaměření K 

Datum 
13. 6. 2017 - úterý 

hlavní pokrm 10 porcí, vedlejší pokrm 10 porcí, předkrmový salát 10 porcí a teplý pokrm ze SOP 2 porce + obhajoba SOP                                  

Jméno a příjmení 
Žák Filip Zaměření K 

Datum 
13. 6. 2017 - úterý 

hlavní pokrm 10 porcí, vedlejší pokrm 10 porcí, předkrmový salát 10 porcí a teplý pokrm ze SOP 2 porce + obhajoba SOP                                  

 

Ing. Jiřina Krišlová                                                                                                                                                                                                                                                     

ředitelka školy 

V Praze dne 5. 6.2017                          


