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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Představení oboru 

Kuchař – číšník 
65-51-H/01 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Představení oboru kuchař – číšník 

 střední vzdělání s výučním listem 

 délka vzdělávání tři roky 

 forma vzdělávání denní 

 



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Kuchař – číšník 

 teoretická výuka probíhá na pracovišti 
ve Slavkově u Brna 

 praktickou výuku zajišťuje pracoviště 
ve Slavkově u Brna  

 výuka se střídá po týdnu  
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Přijímací řízení  

 přijímací řízení probíhá na základě 
studijních výsledků na ZŠ 

 podmínkou je ukončené základní 
vzdělání 

 kritéria budou zveřejněna na našich 
internetových  stránkách  

 www.iss-slavkov.eu 
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INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Teoretické vyučování 

 kmenové učebny školy, třídní učitel 

 výuka od 8:00 do 14:20 

 výuka dvou cizích jazyků (němčina, angličtina) 

 vyučovány jsou všeobecně vzdělávací předměty 

 vyučovány jsou také odborné předměty 



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Odborné předměty 

 stolničení 

 technologie přípravy pokrmů 

 potraviny a výživa 

 základy podnikání 

 základy ekonomiky 

 administrativa a komunikace ve službách 

 společenská výchova 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Učební třídy 

 



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Odborný výcvik 

 vybavení školy – cvičné kuchyňky, 
učebny stolničení 

 výuka od 7:00 do 13:35 

 od druhého ročníku probíhá výuka 
na smluvních pracovištích 

 praxe probíhá ve školní jídelně 

a školní kuchyni  
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Školní jídelna 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Smluvní pracoviště 
 Cafe - Restaurant Sokolský dům, Slavkov u Brna 

 Hotel AUSTERLITZ GOLF, Slavkov u Brna 

 Přemek Florian, Slavkov u Brna 

 Motorest BONAPARTE, Rousínov 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Smluvní pracoviště 

 Hotel SLAVIA, Brno 

 Restaurace BESEDNÍ DŮM, Vyškov 

 Restaurace U Havrana, Slavkov u Brna 

 Slavkovský pivovar, Slavkov u Brna 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Smluvní pracoviště 

 VOLAREZA, Vyškov – Dědice 

 Zámecká restaurace Austerlitz 

 Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Kurz studené kuchyně 

 čtyřdenní kurz zakončený rautem 

 kurz probíhá pravidelně v měsíci říjnu 

 lektorem kurzu je Mistr Vladimír Picka 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Barmanský kurz 

 pětidenní kurz zakončený soutěží v míchání  

    nealkoholických drinků 

 kurz probíhá pravidelně v měsíci listopadu 

 lektorem kurzu je Mgr. Pavel Hájek 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Barmanský kurz 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Kurz vyřezávání z ovoce 

 a zeleniny 

 dvoudenní kurz, ve kterém získají žáci 
účastnický list 

 kurz probíhá pravidelně v měsíci březnu 

 lektor kurzu pan Luděk Procházka z Czech 
carvingového studia v Benešově 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Kurz vyřezávání  

z ovoce a zeleniny 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Baristický kurz Junior 

 jednodenní kurz,  jak správně připravovat kávu 

 lektory kurzu jsou přední čeští baristé Roman Pospíchal  
a Adam Troubil 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Baristický kurz Junior 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Teatendr Junior 

 jednodenní kurz, ve kterém se žáci naučí, jak správně 
připravovat a servírovat čaj 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Sommeliérský kurz 

 jednodenní kurz, ve kterém se žáci naučí, jak správně 
servírovat víno 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Gastronomické soutěže 

 O putovní pohár hejtmana 
Jihomoravského kraje  

 Tescoma Cup Kroměříž 

 Svačina roku s „Rio Mare“ 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Svačina roku s „Rio Mare“  

 3. místo v celostátním finále soutěže – Praha 2015 

 zvláštní cena Rio Mare za absolutně nejlepší pokrm v soutěži 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Barmanské soutěže 

 Teatender junior – soutěž v míchání čajů a drinků z nich 
připravených 

 Kroměřížská koktejlová soutěž  
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Metelka Cup Slavkov u Brna 
 celostátní soutěž v míchání horkých drinků pořádaná 

každoročně naší školou 

 soutěž podporuje již 15. rokem firma Metelka  
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Metelka Cup Slavkov u Brna 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Odborné exkurze 
 Veletrh Salima Brno, Lihovar Kojetín, Vinné sklepy Mikulov … 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Odborné exkurze do zahraničí 

 vánoční Vídeň, Paříž, Budapešť, … 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Kulturní akce školy 

 školní ples, taneční …   
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Závěrečné zkoušky  

 písemná zkouška z odborných předmětů 

 ústní zkouška z odborných předmětů  

 praktická část zkoušky –  technologie přípravy pokrmů 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Závěrečné zkoušky  

 praktická část zkoušky – technika obsluhy služeb 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Závěrečné zkoušky  

 praktická část – technika obsluhy služeb 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Závěrečné zkoušky  

 příprava slavnostní tabule 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Závěrečné zkoušky  

 praktická část - příprava slavnostní tabule 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Závěrečné zkoušky 
 praktická zkouška – technologie přípravy pokrmů 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Závěrečné zkoušky  

 slavnostní předávání výučních listů v Historickém sálu 
slavkovského zámku ve Slavkově u Brna 
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Uplatnění absolventů 

 kuchař, kuchařka 

 číšník, servírka 

 barman, barmanka 

 soukromé podnikání – 
pohostinství  
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Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Děkujeme za pozornost  

a přejeme příjemný den 

Více informací u naší expozice na stánku a dále je také 
najdete na našich www stránkách www.iss-slavkov.eu 
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