
TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY 

CUKRÁŘ 

29-51-E/01 Potravinářská výroba  

Odborná příprava je zaměřena především na přípravu  

a zpracování základních surovin, pomocných látek  

a přísad pro výrobu cukrářských výrobků. Žáci se učí 

vyrábět cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, polevy a 

polotvary, obsluhovat jednoduché cukrářské stroje  

a zařízení. Odborný výcvik je realizován v budově 

školy, v odborných učebnách a na smluvních odborných 

pracovištích.  

KUCHAŘ 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  

Odborná příprava je zaměřena na přípravu studených     

a teplých pokrmů, nápojů, dále pokrmů z polotovarů      

a  na získání vědomostí o potravinách a nápojích,              

o zařízeních v gastronomických provozovnách. Žáci se 

dále učí pravidlům jednoduché obsluhy, nakládat 

s inventářem a pečovat o něj. Odborný výcvik je 

realizován v budově školy v odborných učebnách, ve 

školní jídelně a na smluvních odborných pracovištích. 

PEČOVATEL/KA 

75-41-E/01 Pečovatelské služby  

Odborná příprava je zaměřena na získání vědomostí       

a dovedností potřebných pro poskytování přímé 

obslužné péče klientům v zařízeních sociálních služeb  

a v domácím prostředí pro poskytování asistentské péče 

a zajišťování chodu domácnosti klientů. Odborný 

výcvik je v 1. ročníku realizován v budově školy 

v odborných učebnách. Ve 2. a 3. ročníku na smluvních 

pracovištích v zařízeních sociálních služeb dle místa 

bydliště žáků. 

ŘEZNÍK A UZENÁŘ 

29-51-E/01 Potravinářská výroba  

Odborná příprava je 

zaměřena na získání 

vědomostí o jateční 

výrobě, bourání masa  

a masné výrobě, od 

porážky hospodářských 

zvířat přes výrobu, až 

po prodej hotových výrobků. Odborný výcvik probíhá 

na smluvních odborných pracovištích.  

Prospěchové stipendium 

Hodnocení žáka  1. ročník 2. ročník  3. ročník 

1/výborný 400,- Kč 500,- Kč 600,- Kč 

2/chvalitebný 300,- Kč 300,- Kč 400,- Kč 

 

ZEDNÍK 

36-67-E/01 Zednické práce  

Odborná příprava je 

zaměřena na získání 

vědomostí a dovedností 

potřebných k provádění 

zednických prací na 

pozemních stavbách – tj. 

betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, 

montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami 

a jednoduché tepelné izolace. Odborný výcvik probíhá 

v dílnách nebo na vybraných stavbách jako produktivní 

činnost a na smluvních odborných pracovištích. 

Prospěchové stipendium 

Hodnocení žáka  1. ročník 2. ročník  3. ročník 

1/výborný 500,- Kč 600,- Kč 700,- Kč 

2/chvalitebný 400,- Kč 400,- Kč 500,- Kč 

DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY 

PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ 

65-51-E/02 Práce ve stravování  

Odborná příprava je zaměřena především na stravovací 

služby – na přípravu studených a teplých pokrmů, 

nápojů, na provádění jednoduché obsluhy hostů. Dále 

na získání vědomostí o potravinách a nápojích, o jejich  

skladování a ošetřování, o pravidlech jednoduché 

obsluhy hostů, jak nakládat s inventářem a pečovat o 

něj. Odborný výcvik je realizován v budově školy 

v odborných učebnách, ve školní jídelně a na smluvních 

odborných pracovištích. 

PROVOZ CUKRÁREN 

65-51-E/02 Práce ve stravování  

Odborná příprava je zaměřena 

především na práci v provozu 

cukráren, které zahrnují přípravu 

moučníků, zákusků, studených a 

teplých nápojů, ve stravovacích 

službách při přípravě pokrmů a vykonávání různých 

prací ve stravování. Odborný výcvik je zajišťován 

převážně v budově školy ve cvičných odborných 

dílnách a na smluvních odborných pracovištích. 

RESTAURAČNÍ A HOTELOVÝ PROVOZ 

69-54-E/01 Provozní služby  

Odborná příprava je zaměřena především pro práci 

v hotelovém provozu, v ubytovacích a stravovacích 

zařízeních – obsluha hotelových hostů, příprava 

jednoduchých pokrmů a nápojů, servis, založení stolu, 

pomocné práce v kuchyni. Odborný výcvik je 

realizován v odborných učebnách školy a to ve cvičné 

kuchyni, cvičné restauraci, recepci a smluvních 

pracovištích, především v restauracích a hotelech. 



PROVOZ SLUŽEB A DOMÁCNOSTI 

69-54-E/01 Provozní služby  

Odborná příprava je zaměřena na úklidové práce, na 

obsluhu strojů určených k úklidu, k provádění 

pravidelných a generálních úklidů, na přípravu 

jednoduchých pokrmů teplé a studené kuchyně, šití, 

opravy, třídění, praní a žehlení prádla a bytových 

doplňků a zhotovení jednoduchých textilních výrobků. 

Odborný výcvik je realizován převážně v budově školy 

v odborných učebnách. 

PROVOZ PRÁDELEN 

69-54-E/01 Provozní služby  

Odborná příprava je zaměřena především pro práci 

v provozu prádelen – přijímání prádla a oděvů pro 

prádelnu, manipulace s prádlem, třídění a označování, 

odstraňování skvrn, praní, sušení, mandlování a žehlení, 

provádění dílčích úkonů v provozech prádelen a 

čistíren, drobné opravy prádla a bytových doplňků. 

Odborný výcvik je realizován převážně v budově školy 

v odborných učebnách a na smluvních pracovištích 

v provozu prádelen. 

PRAKTICKÁ ŠKOLA 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá 

Praktická škola je zaměřena na získání všestranných 

vědomostí a dovedností spojených především s péčí o 

domácnost – příprava studených a teplých pokrmů,  

péče o prádlo a oděvy,  ruční práce, práce na zahradě, 

v dílně, dále s péčí o dítě, o nemocného a staršího člena 

rodiny, také s péčí o vlastní zdraví a zdravý životní styl. 

Praktická cvičení probíhají v odborných učebnách 

v budově školy a v jejím areálu.  

Důležité informace:  

 studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 

 absolventi tříletých a dvouletých učebních oborů 

získají výuční list  

 absolventi praktické školy jednoleté  

a dvouleté získají vysvědčení o závěrečné 

zkoušce 

 

Žákům nabízíme:  

 moderně vybavené učebny s výpočetní technikou 

zaměřené na jednotlivé obory vzdělávání  

 specializované cvičné učebny pro odborný 

výcvik  

 tělocvičnu s bohatým sportovním vybavením pro 

sporty sálové i venkovní  

 specializovanou učebnu s výpočetní technikou  

 sportovní, kulturní a společenské akce 

 zájmové kroužky pro volný čas 

 ubytování v domově mládeže s celodenní stravou 

ve školní jídelně  

 bezbariérový přístup do školy a pohyb po škole 

 

KONTAKTY 

 

ADRESA:           Střední škola a základní škola  

    Žamberk, Tyršova 214, Žamberk 

                             564 01 

IČO:                     49314840 

TELEFON:         + 420 465 614 472 

E-MAIL:              oups@oupszamberk.cz  

WWW:                 www.oupszamberk.cz 

         https://www.facebook.com/ssazszamberk/ 

ZŘIZOVATEL:  Pardubický kraj 

Podrobné informace o vzdělávání podá: Mgr. Věra Říčařová,  

ředitelka školy; Mgr. Eva Kopecká, zástupce ředitelky školy.  

Střední škola 

a  

základní škola Žamberk 
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