
Samostatná odborná práce – informace ředitele školy  

 

Školní rok 2022/2023 

Předpokládný počet žáků konajících ZZ – CU 9, KČ – 8. 

Termín zadání  a způsob losování témat SOP: 25. ledna  2023, čas: 13:25-14:10 hodin  

(7. vyučovací hodina) zajistí Mgr. Nováková a Mgr. Sirbu 

 

 Doporučená délka řešení SOP: minimálně 1 měsíc  

Žák si do 3. února 2022 do 15.00 hodin vybere vedoucího práce z nabídky. 

 

Nepřítomní žáci si pokyny k  SOP  v tištěné podobě, vyzvednou  u Mgr. Mikulíkové  

do 3. 2. 2022 v době od 7.00 do 15.00 hodin nebo po individuální dohodě v náhradním 

termínu. 

Vyučovací předmět ve kterém bude SOP vypracována a konzultována odborné předměty: 

odborný výcvik, technologie, potraviny a výživa, stolničení, suroviny. 

 Termín odevzdání: nejpozději 8. května 2023 

Způsob odevzdání: elektronicky v PDF vedoucímu práce, který práci uloží na disku “U” 

složka JZZZ, SOP. Tisk a svázání práce  provede sekretářka. ( druhý výtisk si žák připraví 

pro sebe). 

 

Konzultace: je požadována nejméně 3x, osobně  v rámci konzultačních hodin jednotlivých 

vyučujících vybraných předmětů nebo na MEETU. 

Doporučuji konzultaci s vyučujícím IKT ohledně formální úpravy práce. 

Doplňují informace pro obor KČ: 

 výseč tabule stanovena pro: 2 osoby 
 minimální počet osob:   6  
 typ tabule si volí žák podle počtu osob 
 cenu objednávky si stanoví každý žák sám, cenový limit objednávky na osobu  

si stanoví žák 
 žádanka: na 2 osoby  

 

Vybraná losovatelná témata pro KČ: 

 Kulturní zážitek 
 Spolu v jedné zemi 
 U rodinného stolu 
 Vinařská turistika napříč Evropou 
 Všichni dobří rodáci 

 
 



 

 

 

V Mikulově dne 12. 1. 2023 

  

                                                                                Mgr. Roman Pavlačka Ph.D. 

                                                                                                                                      

ředitel 

 

Obor vzdělání Kuchař-číšník Počet 
prací 

Konzultační hodiny 

 Ing. Alexandra 
Staňková 

2 individuálně 

 Mgr. Iva Šrámková 1 individuálně 

 Mgr. Blanka 
Nováková 

3 individuálně 

 Plundráková 
Miroslava 

2 individuálně 

Obor vzdělání Cukrář Počet 
prací 

Konzultační hodiny 

 Mgr. Zdeňka Sîrbu 2 individuálně 

 Mgr. Tomáš Dolák 2  individuálně 

 Mgr. Šrámková Iva 2 individuálně 

 Mgr. Vlastimila 
Kalová 

1 individuálně 

 Bohumila 
Servusová 

2 individuálně 



 

 

 

 

 


