
 

 

Cíle projektu 

Kurz je zaměřen na odborné vzdělávání kuchařů a šéfkuchařů velkých kuchyní. Obsahuje pět modulů: 

Energetická účinnost, Odpadové hospodářství, Využívání potravin, Udržitelné menu a Komunikace a 

marketing. Jednotlivé výstupy byly vytvořeny v rámci projektu 2016-1-AT01-KA202-016677 „Vzdělávací 

trénink pro kuchaře a šéfkuchaře (Rekuk)“ 2016 - 2018 spolufinancovaný programem Erasmus + a 

Evropskou Unií. 

 Informační leták č. 4 

 Nabídka „Odborného vzdělávání kuchařů a výkonných manažerů“ 

 veřejných stravovacích zařízení 

Základní struktura 
Doporučená školicí struktura pro každý z pěti modulů:  

20 minut prezentace situace ve vlastní kuchyni 
30 minut přednáška, 15 minut diskuze o (Kapitola 1) včetně kontroly porozumění 

15 minut první přestávka 
30 minut přednáška, 15 minut diskuze o (Kapitola 2) včetně kontroly porozumění 

10 minut druhá přestávka 
30 minut přednáška, 15 minut diskuze o (Kapitola 3) včetně kontroly porozumění 

10 minut třetí přestávka 
60 minut cvičení 
20 minut závěrečná zpětná vazba o problémech spojené s kuchyní  

CELKOVĚ: 270 minut za modul 

 

Obsah výukových materiálů v každém modulu je přizpůsoben této struktuře. Maximální počet 

modulů probraných v jeden den jsou dva, aby studenti nedostávali příliš mnoho informací najednou.  

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, 

a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci. 



 

 

Možnosti úprav průběhu školení 

 Je velmi vhodné zaměřit se co nejvíce na praktickou část výcviku, např. udělat co nejvíce cvičení 

a podpořit a / nebo zahájit diskuzi a výměnu zkušeností. Z tohoto hlediska by skript měl být po-

važován spíše za "pomocný" prostředek k dosažení dobrých a udržitelných výsledků v praxi.  

 Školitel může začlenit cvičení a diskuzi do prezentace a zároveň udržet stejný časový rámec a 

tím i intenzivněji zapojit účastníky do procesu nalézání řešení a současně jim pomáhat porozu-

mět a uchovat si nové informace. 

 Dalším užitečným přístupem je zjistit úroveň znalostí („začátečník“, „středně pokročilý“, 

„pokročilý“) účastníků při začátku školení. V případě odlišného poměru „začátečníků“ a 

„pokročilých“ by měl školitel vyvážit přednes tak, aby se začátečníci mohli zapojovat.  

 Délka cvičení se doporučuje přibližně 4,5 hodiny na modul, ale může se ukázat jako příliš dlou-

há pro kuchaře (odhad optimální délky je 2 - 3 hodiny).  

 Skupinová cvičení se obecně ukázala být efektivnější než individuální cvičení, protože poskytují 

hnací sílu k motivaci pro zvládnutí nových znalostí. Výsledky jsou také dokonalejší, když více lidí 

přispívá k řešení. Doporučuje se proto, aby se maximální počet účastníků zvýšil z původních pě-

ti až na deset účastníků, aby se zajistilo dostatečné množství malých skupin pro cvičení a aby se 

umožnila skupinová interakce. 

 Absolvování kurzu motivuje vedoucí pracovníky velkých stravovacích zařízení k větší odpověd-

ností vůči životnímu prostředí, ale také umožňuje značné finanční úspory pro kuchyně i přiláká-

ní většího počtu spokojených zákazníků. 



 

 

Disclaimer: 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 

Certifikáty / absolvování školení 
Od roku 2016 probíhá v členských státech EU proces harmonizace jejich požadavků na úroveň kompeten-

cí, dovedností a znalostí získaných odbornou přípravou. Vytvořením rámcového evropského resp. národ-

ního kvalifikačního rámce (EQF / NQF). Tento výcvikový kurz je předběžně a neformálně přidělený na úro-

veň 5 EQF. Školitelům se doporučuje informovat se o požadavcích příslušných vnitrostátních právních 

předpisů v oblasti odborného vzdělávání. 

 

Předpokladem pro udělení potvrzení o úspěšném absolvování kurzu (certifikátu) je vyplnění výcvikových 

zkušebních složek pro zvolené moduly (nejméně 2) a úspěšné projednání se zkoušejícími. Potvrzení o 

účastnickém certifikátu obdrží student v případě, že pouze absolvoval kurz, ale nevyplňoval zkušební 

složku a nezúčastnil se žádné diskuse s výcvikovým a zkušebním týmem. Kurz je možné absolvovat v 

„přímém“ vzdělávání a samostudiu.  


