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Charakteristika školy 

Odborné učiliště jako jeden z typů speciální školy je součástí výchovně vzdělávací soustavy. 
Je samostatně zřízeno pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, t.j. žáků se 
zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, které je 
realizováno pomocí speciálních metod, postupů, prostředků a forem. Speciální školy připra-
vují žáky k začlenění do pracovního procesu a do života ve společnosti. Speciální vzdělávání 
se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně 
pedagogického, případně psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a je-
jich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání. 

Škola se nachází v obci Křenovice v okrese Přerov na silnici I. třídy č. 47 Kroměříž – Brno, 
asi 4 km jihozápadně od Kojetína a 10 km západně od Kroměříže. Dopravní přístupnost ob-
lasti se výrazně zlepšila otevřením nového úseku dálnice Vyškov – Kroměříž na podzim roku 
2009.  

Kapacita školy je stanovena na 168 žáků, v každém ročníku každého oboru je jedna třída. 
Budova školy je ve vlastnictví Olomouckého kraje. V hlavní budově je v přízemí umístěna 
školní jídelna, kabinet učitelů odborného výcviku oboru kuchař a cvičné kuchyně, v prvním a 
druhém patře jsou pokoje internátu. Ve dvorním traktu se nachází školní kuchyně, odborná 
učebna, cvičná prodejna a kabinet učitelů OV oboru prodavač, administrativní budova, učeb-
ny pro výuku teoretických a odborných předmětů, učebna výpočetní techniky a tělocvična. 
Asi 100 metrů od hlavní budovy se nachází areál školní zahrady, kde jsou k dispozici pracov-
ny, dílny, pařeniště a skleníky pro výuku odborného výcviku oboru zahradník. Škola nemá 
bezbariérový přístup. 

Součástí školy je internát se současnou kapacitou 29 ubytovaných, který poskytuje ubytování 
výhradně žákům školy. Zájemci o ubytování na internátu školy z řad žáků školy jsou ubyto-
váni na základě smlouvy o ubytování na internátu na každý školní rok uzavřené mezi OU 
Křenovice a zletilým žákem, popř. zákonným zástupcem nezletilého žáka.  

Součástí školy je rovněž školní jídelna, jejíž kapacita je stanovena v souladu s platnými práv-
ními předpisy na 400 obědů denně. Jídelna připravuje stravu pro žáky a zaměstnance školy, 
děti a zaměstnance mateřských škol Křenovice a Měrovice, žáky a zaměstnance základních 
škol Křenovice a Měrovice a celodenní stravu pro žáky ubytované na internátu školy. 
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců škola pro-
vozuje od roku 1995 doplňkovou činnost – hostinskou činnost spočívající v přípravě stravy 
pro cizí strávníky v rozsahu 250 jídel denně. 
 
Tradice školy a její postavení v regionu 

Vlastní historie školy sahá až do roku 1955, kdy na návrh školského odboru R-KNV v Olo-
mouci byla k 1.9.1955 zřízena ministerstvem školství zvláštní učňovská škola internátní se 
dvěma obory dámské krejčovství a zahradnictví.  

S účinností od 1.9.1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý obor středního vzdě-
lání s výučním listem kuchařské práce a od 1.9.2004 o tříletý obor středního vzdělání 
s výučním listem prodavačské práce.  

S účinností od 1.9.2010 je do vzdělávací nabídky školy zařazena výuka tříletého oboru střed-
ního vzdělání s výučním listem pečovatelské služby a dvouletého oboru středního vzdělání s 
výučním listem potravinářské práce a ke stejnému datu je ze vzdělávací nabídky vyřazen obor 
šití oděvů. 
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Organizace výuky 

Výuka je na škole organizována podle dříve používaného označení učebního plánu typu „A“, 
tzn., že v průběhu jednoho týdne je zařazena výuka všeobecně vzdělávacích a odborných 
předmětů i odborného výcviku. 

Teoretickou výuku všech oborů škola zajišťuje ve vlastních učebnách, výuku odborného vý-
cviku všech ročníků oboru 41-52-E/01 Zahradnické práce a 1. ročníku oboru 65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací služby zajišťuje škola ve vlastních dílnách.  

Výuka odborného výcviku 2. a 3. ročníku oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby je 
zajištěna zčásti ve školní jídelně OU Křenovice a dále na základě Smlouvy o zajištění výuky 
odborného výcviku na smluvních pracovištích.  

Výuka odborného výcviku všech ročníků oboru 66-51-E/01 Prodavačské práce je zajištěna na 
základě Smlouvy o zajištění výuky odborného výcviku na smluvních pracovištích.  

Výuka odborného výcviku všech ročníků oboru 75-41-E/01 Pečovatelské služby je zajištěna 
na základě Smlouvy o zajištění výuky odborného výcviku na smluvních pracovištích.  

Výuka odborného výcviku všech ročníků oboru 29-51-E/02 Potravinářské práce je zajištěna 
na základě Smlouvy o zajištění výuky odborného výcviku na smluvních pracovištích.  

V souladu se ŠVP škola pravidelně organizuje lyžařský a sportovně turistický kurs.  
 
Charakteristika volnočasových aktivit na internátu školy 

Volnočasové aktivity jsou oproti povinnému vyučování obsahově daleko volnější, dynamič-
tější a flexibilnější. Způsoby jejich realizace se neustále obměňují a obnovují. Životu a vý-
chově našich žáků zprostředkují nejen poznání, nýbrž také prožívání, sociální kontakty a 
možnost praktického konání. Umožňují osvojovat si nové vědomosti, dovednosti a kompeten-
ce operativně na základě zájmu žáků. 

Volnočasové aktivity jsou vzhledem k různosti zájmů ubytovaných žáků organizovány napříč 
výchovnými skupinami a jsou nabízeny převážně formou akcí otevřených pro všechny ubyto-
vané žáky. 

Zvláštní pozornost je věnována relaxaci a emocionálnímu využití volného času, kompenzaci 
tělesných nebo psychických nedostatků a zejména zvyšování důvěry ve vlastní síly. 

Obsahová stránka: 
a) odpočinkové činnosti 
b) rekreační činnosti 
c) zájmové činnosti 
d) veřejně prospěšné činnosti 
e) sebeobslužné činnosti 
f) příprava na vyučování 

Klíčové aktivity školního roku 

a) Mimoškolní aktivity a možnost seberealizace žáků v jednotlivých složkách  výchovy 
Rozumová výchova 
Estetická výchova 
Pracovní výchova 
Tělesná výchova  
Ekologická výchova 
Společensko-vědní výchova 
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b) Mimoškolní aktivity a možnost seberealizace žáků v zájmových kroužcích 
Dle aktuální nabídky 

c) Spolupráce s jinými institucemi a fyzickými osobami 
Mimoškolní činnost na IN je podporována využíváním financí na volný čas prostřednic-
tvím dohod s jinými institucemi a fyzickými osobami 

d) Využití financí na volný čas 
e) Ochrana před rizikovými projevy chování  

Ochrana před rizikovým chováním žáků na internátu probíhá v rámci plnění úkolů Mini-
málního preventivního programu ve spolupráci se školním metodikem prevence, výchov-
ným poradcem školy  a kompetentními organizacemi:  
KAPPA – HELP Přerov, občanské sdružení,  
Magistrát Města Přerova, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 
Městská Policie Kojetín, oddělení prevence kriminality mládeže,  
Policie ČR Kojetín 
PPP Olomouckého kraje 
Ochrana před rizikovými projevy chování je rovněž součástí vnitřní směrnice ředitele ško-
ly.  

f) Další volnočasové činnosti 
Návštěva divadelních představení a výstav 
Besedy s knihovnicí  
Projekce filmů pomocí dataprojektoru 
Výlety  
Soutěže  
Orientační závody a turnaje 
Ankety, testy , kvízy  a dotazníky 
Nácvik případného požárního poplachu na internátu dle evakuačního plánu 

Žákovská samospráva internátu 

Ubytovaní žáci volí ze svého středu čtyři zástupce (podle možnosti po jednom z každého obo-
ru), kteří tvoří žákovskou samosprávu na internátu. Schůzek samosprávy se účastní ředitel 
školy, zástupce ředitele školy, vedoucí vychovatelka a vedoucí ŠJ, jsou na nich obě strany 
informovány o věcech, které je třeba v souvislosti s bydlením žáků na IN projednat či vysvět-
lit. Konají se dle potřeby a zájmu ubytovaných žáků. Na schůzce mohou být ze strany žáků 
předkládány podněty či návrhy na zlepšení bydlení na IN, které budou předem projednány s 
ubytovanými žáky. Návrhy žáků na zkvalitnění ubytování jsou vedením školy respektovány a 
následně realizovány.  

Internát je součástí Odborného učiliště Křenovice a tvoří svůj ŠVP pro mimoškolní výchovu a 
vzdělávání. Jeho platnost je stanovena od 1.9.2010. 
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PROFIL ABSOLVENTA 
 
Název školy:     Odborné učiliště, Křenovice 8 
Adresa školy:     Křenovice 8, 752 01  Kojetín 
Zřizovatel:     Olomoucký kraj 
Název ŠVP:      Kuchař 
Kód a název oboru vzdělání:   65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby   
Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma studia:     3 roky, denní studium 
Školní vzdělávací program je určen pro:  dívky i chlapce 
Platnost od:     1.9.2010 
 
Popis uplatnění absolventa v praxi: 

Absolvent je připraven vykonávat jednoduché práce při výrobě a podávání jídel. Typickými 
činnostmi, které absolvent vykonává, je příprava a ošetření základních druhů surovin a potra-
vin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů. Absolvent zvládá pří-
pravu jednoduchých pokrmů teplé i studené kuchyně, připravuje jednoduché moučníky. 
Uplatní se ve stravovacím zařízení uzavřeného i otevřeného typu. 
 
Výčet kompetencí absolventa 

1. Kompetence klíčové: 

a) Kompetence k učení  

- žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání  

- pracují s textem a umějí vyhledávat informace  

b) Kompetence k řešení problémů  

- spolupracují při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

c) Komunikativní kompetence  

- naslouchají pozorně druhým, tzn. vyjadřují se přiměřeně tématu diskuse 

d) Personální a sociální kompetence  

- mají odpovědný vztah ke svému zdraví, pečují o svůj fyzický a duševní rozvoj, jsou si 
vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

- jsou finančně gramotní 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí  

- dodržují zákony, respektují práva a osobnost druhých lidí (popřípadě jejich kulturní 
specifika) 

- jednají v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívají 
k uplatňování hodnot  demokracie 

- chápou význam životního prostředí pro člověka a jednají v duchu udržitelného rozvoje 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění  

- mají odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání a jsou při-
praveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám 

g) Matematické kompetence 

- správně používají a převádí běžné jednotky 
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h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s 
informacemi  

- pracují s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 
technologií 

i) Finanční gramotnost  

- mají schopnost používat nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kursov-
ního lístku 

j) Mediální dovednosti 

- mají schopnost vyhledávat informace z různých zdrojů (v tištěné, elektronické a digi-
tální podobě) 

- využívají dostupná média pro své vzdělávání, osobní rozvoj a uspokojování potřeb 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

- žáci si váží materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snaží se je 
chránit a zachovat pro budoucí generace 

Člověk a životní prostředí 

- žáci si osvojí zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví, zá-
kladní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a pro-
fesním jednání 

Člověk a svět práce 

- žáky vést k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro 
život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře 

Informační a komunikační technologie 

- žáci si vyhledávají informace prostřednictvím softwaru 

- žáci provádí základní operace s kalkulačkou 
 
2. Kompetence odborné: 

1. Dodržují osobní hygienu a hygienu práce v průběhu pracovních činností. 

2. Provádí úklid a čištění zařízení a prostor pro výrobu pokrmů a dodržují sanitační řád. 

3. Skladují suroviny a nápoje v souladu s požadavky na jejich uskladnění a na hygienu. 

4. Provádí úklid a čištění skladovacích prostor. 

5. Provádí předběžnou úpravu surovin. 

6. Pomáhají při přípravě pokrmů. 

7. Připravují teplé pokrmy a přílohy. 

8. Připravují vybrané studené pokrmy. 

9. Připravují teplé nápoje. 

10. Čistí, udržují a zabezpečují inventář po jeho použití. 

11. Dodržují posloupnost prací a časový harmonogram. 

12. Udržují a zabezpečují použitý inventář. 

13. Používají a udržují technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu. 
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14. Chápou bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i 
dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. zákazníků, návštěvníků). 

15. Znají a dodržují základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární prevence. 

16. Znají systém péče o zdraví pracujících. 

17. Jsou vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemoc-
nění nebo úrazu a snaží se poskytnout první pomoc. 

18. Chápou kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku. 

19. Dodržují stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným 
na pracovišti. 

20. Efektivně hospodaří s finančními prostředky. 

21. Nakládají s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a 
s ohledem na životní prostředí. 

22. Správně provádějí přepočty surovinových norem pro přípravu pokrmů. 
 
3. Žák je veden tak, aby: 

- znal reálně své odborné i osobní kvality, 

- pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších pracovních výsledků, 

- měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regio-
nu, 

- uměl vhodným způsobem prezentovat výsledky své práce, 

- uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, pracoval hospodárně, 

- dodržoval obecné a pro obor specifické zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při prá-
ci, hygieny práce a požární prevence, 

- dodržoval obecné a pro obor specifické zásady ochrany životního prostředí, 

- řešil pohotově a odpovědně úkoly na svěřeném pracovišti a pracoval podle stanovených 
technologických postupů, 

- uměl pracovat v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi, 

- organizoval si práci a pracoviště a udržoval na něm pořádek a čistotu, 

- pracoval v souladu s platnou legislativou a platnými normami a standardy v daném oboru 
 
4. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení a stupeň dosaženého vzdělání 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí 
platnými právními předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné 
zkoušce a výuční list. Dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s výučním listem. 

Absolvent rovněž obdrží Europass – dodatek k osvědčení, což je doklad připojený k vysvěd-
čení o závěrečné zkoušce a výučnímu listu. Dokument se vztahuje na kvalifikaci držitele (je 
tedy totožný pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním a neuvádí se na něm jméno 
držitele) a usnadňuje pochopení významu osvědčení a jeho uznání v zahraničí.  

Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. 

 

 


