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Charakteristika/anotace
Hlavním cílem komplexní úlohy je naučit žáky připravovat vybrané studené a teplé nealkoholické nápoje,
zvolit vhodný inventář pro jejich servis a připravené nápoje servírovat. Žák pracuje samostatně a zadaný
úkol řeší v rámci Odborného výcviku.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení
Žák:
charakterizuje vybrané studené a teplé nealkoholické nápoje a dokáže popsat jejich výrobní postup,
rozlišuje a volí vhodný inventář pro servis studených a teplých nealkoholických nápojů,
vhodným způsobem ošetřuje vybraný inventář,
připravené nápoje vhodným způsobem servíruje.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč.
doporučeného časového rozvrhu
Učební činnosti žáků:
učí se charakteristiku a výrobní postup vybraných studených a teplých nealkoholických nápojů,
na základě nabídky volí vhodný inventář pro servis studených a teplých nealkoholických nápojů,
vybraný inventář vhodným způsobem ošetřuje,
samostatně připravuje vybrané nápoje,
připravené nápoje servíruje.

Metodická doporučení
Komplexní úlohu lze využít v praktickém vyučování předmětu Odborný výcvik oboru
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby;
65-51-E/02 Práce ve stravování.

Způsob realizace
Organizační forma výuky – praktická.
Prostředí realizace – reálné pracovní prostředí, učebna odborného výcviku.

Pomůcky
Učební pomůcky pro žáka:
inventář pro servis studených a teplých nealkoholických nápojů,
pomůcky potřebné pro údržbu a ošetření inventáře,
suroviny potřené na přípravu nápojů,
inventář potřebný na přípravu nápojů.
Technické vybavení:
základní vybavení učebny odborného výcviku.

VÝSTUPNÍ ČÁST
Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů
Žáci připraví základní studené a teplé nealkoholické nápoje, zvolí vhodný inventář pro servis nápojů, ošetří
potřebný inventář, vhodným způsobem servíruje připravené nápoje.

Kritéria hodnocení
Stupeň 1 (výborný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy. Samostatně uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů. Písemný i ústní projev je správný a
přesný.
Stupeň 2 (chvalitebný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy v podstatě uceleně. Samostatně
nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené dovednosti při řešení teoretickcý i praktických
úkolů. Písemný i ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti a přesnosti.
Stupeň 3 (dobrý): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů nepodstatné mezery. Podstatnější

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V písemném a ústním projevu má nedostatky ve
správnosti a přesnosti.
Stupeň 4 (dostatečný): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů závažné mezery. Závažné chyby
dovede žák s pomocí učitele opravit. V písemném a ústním projevu se objevují vážné nedostatky ve
správnosti a přesnosti. Žák je nesamostatný a není tvořivý.
Stupeň 5 (nedostatečný): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů závažné a značné mezery.
Neprojevuje samostatnost, vyskytují se časté nedostatky při řešení zadaných úkolů a nedovede své
vědomosti a dovednosti uplatnit ani s podněty učitele. V písemném a ústním projevu má závažné
nedostatky ve správnosti a přesnosti.
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