
Seznam témat, která nebyla probrána v loňském školním roce
třída 2019/2020 třída 2020/2021 předmět tematický blok, učivo
1. A 2.A STO Způsoby nabídky, prodeje a placení: catering, způsoby placení, 

1.A 2.A NEJ

Slovní zásoba „das Frühstück“ L8;
Časování silných sloves;
Určení času;
Vykání „Was wünschen Sie, bitte?“;
Opakování celku (časování silných sloves, určování času, používání vykání).

1.B 2.A NEJ

Slovní zásoba „das Frühstück“ L8;
Časování silných sloves;
Určení času;
Vykání „Was wünschen Sie, bitte?“;
Opakování celku (časování silných sloves, určování času, používání vykání).

1.H 2.H OBS servis piva, ošetřování

1.H 2.H PCT
Hlavní chody - kapsy, mletá masa, uzená masa, vařená (vepřová masa), 
kralicí maso - vařené

1.H 2.H MAT

konstrukce trojúhelníka 
jednoduché konstrukční úlohy 
konstrukce obrazu ve středové a osové souměrnosti

2.A 3.A EKO

Personalistika
personální činnosti, význam a členění pracovníků
práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, právní úprava
zákoník práce
druhy škod a možnosti předcházení škodám
odpovědnost zaměstnance, ukončení pracovního poměru, mzdové předpisy, 
výpočty mezd, péče o zaměstnance
činnost úřadu práce

2.H 3.H EKO

Hlavní činnost podniku, druhy, charakteristika
Činnost podniků společného stravování 
– stravovací služby
- ubytovací služby
- doplňkové služby
Partnerství subjektů v CR
Satelitní účet CR
Výrobní činnost
Odbyt, prodejní činnost

2.H 3.H EKO

Personální činnosti, Skončení pracovního poměru, Složky mzdy
Výpočty mezd, Činnost úřadu práce

2.H 3.H OBS druhy míchaných nápojů
2.H 3.H PCT Příprava bezmasých pokrmů
2.H 3.H MAT vlastnosti logaritmů, počítání s logaritmy, logaritmické rovnice



3.H 4.H ZSV

Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století 
Velké civilizační okruhy současného světa
Velmoci a vyspělé země současného světa
Bezpečnost lidí, napětí a konflikty současného světa
Globalizace a současné státy, vliv na životy lidí
Zapojení ČR do mezinárodních struktur; integrace a desintegrace ve světě
Obyvatelstvo ČR 

3.H 4.H ZSV

Praktická filozofie a filozofická antropologie 
Vznik filozofie
Základní filozofické problémy, hlavní filozofické disciplíny
Základní filozofické okruhy – historický vývoj
Význam filozofie a etiky v životě člověka
Hledání smyslu života, spokojenosti a štěstí
Práce žáků I.
Diskuse
Praktická cvičení
Práce žáků II.
Diskuse

3.H 4.H IKT

Počítačová grafika Rastrová grafika, 
Vektorová grafika
Formáty komprese
Grafické programy 

3.H 4.H UCE

Základní účtování o mzdách 
Pojem hrubá mzda
Výpočet mzdy, transformace hrubé mzdy na čistou
Účet Zákonné sociální pojištění 
Mzdová evidence  
Písemnosti s OSSZ a ZP
Příklady účtování mezd

3.H (gas) 4.H (gas) ANJ

 strukturovaný CV
IT terminologie
fiktivní přijímací pohovor v Aj

3.H (gas) 4.H (gas) NEJ

Téma: „Unzufriedener Gast“ (obraty ve styku s hostem, řešení nepříjemných situací);
Téma: „Tschechien und “;
tschechische Küche – Wir stellen unser Land vor, berühmte Städte, Gerichte“;
Vztažné věty;
Trpný rod;
Recepty – překlad, sestavení;

3.H (ho) 4.H (ho) NEJ

Téma: „Unzufriedener Gast“ (obraty ve styku s hostem, řešení nepříjemných situací);
Téma: „Tschechien und “;
tschechische Küche – Wir stellen unser Land vor, berühmte Städte, Gerichte“;
Vztažné věty;
Trpný rod;

3.H(ho) 4.H (ho) MAT Analytické vyjádření kuželoseček, vzájemná poloha přímky a kuželosečky


