
 

 

 

 

Jedná se o dvouletý učební obor 

  65-51-E /02 

Absolventi mají všeobecné i odborné vzdělání pro výkon 
práce ve stravovacích službách, uplatní se zejména jako 
pomocní kuchaři v provozovnách rychlého občerstvení, 
dále v provádění jednoduché obsluhy hostů nebo 
pomoc při obsluze v bufetovém uspořádání, 
v provozovnách veřejného stravování.  

Ukončení oboru je závěrečnou učňovskou zkouškou a 
získání výučního listu. Konání závěrečné zkoušky se řídí 
školským zákonem a příslušným prováděcím právním 
předpisem. 

Předměty: 

Povinné: Český jazyk, Občanská nauka, Hospodářské 
výpočty, práce s počítačem, Potraviny a výživa, Technika 
provozu, Stolničení, Odborný výcvik 

Nepovinné: Cvičení z ekonomiky, Praktická cvičení 

  

 

 

Jedná se o roční kurz 

Absolvent získá představu o významu gastronomie a 
společenského chování ve vztahu ke gastronomii. Technika 
obsluhy, základní znalosti o ošetřování a skladování 
potravinářských surovin. Kurz je zakončen předáním 
osvědčení. 

Výpomoc při obsluze hostů (65-012-E) 

Společenské chování a vystupování 
Bezpečnost hostů 
Hygienicko-sanitační činnosti 
Inventář na úseku obsluhy 
Jednoduchá obsluha 
Nápoje 
Ošetřování a skladování nápojů 
Skladování potravinářských surovin 
Obsluha technologických zařízení v provozu  
Výpomoc při přípravě pokrmů 

 

Výpomoc při přípravě pokrmů (65-005-E) 

 Organizace práce ve stravovacích zařízeních 
 Hygienicko-sanitační činnosti 
 Čištění zařízení a výrobních prostor 
 Obsluha technologických zařízení 
 Skladování potravinářských surovin 
 Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 
 Zpracování a úprava polotovarů 
   Přílohy, výpomoc při výrobě jídel 

 

 

Jedná se o pětiměsíční kurz 
  

                    
 

Absolvent si doplní základní vědomosti učiva 
základní školy, připraví se ke studiu dalších 
kurzů nebo ke studiu učebního oboru.  
Kurz je zakončen potvrzením o absolvování kurzu. 
 
Předměty:  
 
Český jazyk, Občanská nauka, Biologie, 
Zeměpis, Dějepis, Aplikovaná psychologie,  
Ekologie 

 

                     



                              

                Střední odborné učiliště VS ČR 

Na Veselí 51 

140 67 PRAHA 
 

Blanenská 1191 
66434 Kuřim 
Tel. PRAHA 244024443 
       KUŘIM 541555207 

 
http://www.vscr.cz/stredni - odborne-uciliste 
 
Zřizovatelem školy – Ministerstvo spravedlnosti ČR 
 
ŠVS Kuřim nabízí   
 
Učební obor:        PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ         2 roky 
 
Kurz:                      ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI       1 rok 
 
Kurz:                      CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ     5 měsíců 
 
 
Podmínky pro přijetí  
Předpokladem je splnění povinné školní docházky, 
odpovídající délka trestu, splnění kritérií přijímacího řízení 
a zdravotní způsobilost stanovená obecně závaznými 
předpisy - /lékař potvrdí s konečnou platností vystavením 
zdravotního průkazu u UO a kurzu Odborné způsobilosti/. 
 
Výhody vzdělávání: 
Snazší zařazení do společnosti po VT 
Upuštění od placení nákladů VT po dobu studia 
Stravovací přídavek 
Možnost získání kázeňské odměny 

http://www.vscr.cz/stredni

