
Slovníček
Словничок

Střední odborné 
vzdělávání Kuchař–číšník 

zaměření Kuchař 
 
Кухар–офіціант 
спеціалізація Кухар 



SLOVNÍČEK СЛОВНИЧОК

- 2 -

hygienické předpisy, BOZP, PO 
 

kritické body HACPP

evidence zásob 

výživa

příprava a předběžná úprava 
potravin

tepelné úpravy pokrmů

technologické postupy přípravy 
pokrmů

tradiční pokrmy

kulinářské techniky a postupy 

expedice pokrmů

dietní pokrmy

česká a regionální kuchyně

suroviny

trendy v gastronomii

zahraniční kuchyně

obsah alergenu

санітарно-гігієнічні правила, 
безпека та охорона праці, 
пожежна охорона

критичні точки HACPP

облік запасів 

харчування

приготування та попередня 
обробка страви

теплова обробка їжі

технологічні процедури 
приготування страви

традиційні страви

кулінарні техніки  
та процедури

доставка їжі

дієтичні продукти

чеська та регіональна кухня

сировина

тенденції в гастрономії

іноземна кухня

вміст алергену

Výroba pokrmů 
 

Харчове 
виробництво

65-51-H/01 Kuchař– 
číšník 
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Кухар– 
офіціант 
спеціалізація 
Кухар
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Výživa 
 

Харчування

metabolismus živin 

trávicí soustava, proces trávení 

diferenciace ve výživě

racionální výživa

dietní stravování

stravovací návyky

civilizační choroby

formy odbytu výrobků a služeb 

gastronomická pravidla 

menu, jídelní a nápojové lístky

propagace – reklama, 
konkurence

vyúčtování tržeb

lokální surovina

gastronomická akce

systémy obsluhy

společenská pravidla

druhy slavnostních hostin

osobnost, vzhled 

společenské chování

profesní vystupování, profesní 
etika

typologie hostů

метаболізм поживних 
речовин

травна система, процес 
травлення

різниця у харчуванні

раціональне харчування

дієтичне харчування

звички в харчуванні

хвороби цивілізації

форми реалізації продукції  
та послуг

гастрономічні правила 

меню, меню страв та напоїв

просування – реклама, 
конкуренція

розрахунок з продажу

місцева сировина

гастрономічний захід

системи обслуговування

соціальні правила

види святкових застіль

особистість, вигляд

соціальна поведінка

професійна поведінка, 
професійна етика

типологія гостей

Potraviny a nápoje 
odbyt a obsluha 

 
Їжа та напої 

продаж  
і обслуговування

Základní pravidla 
obsluhy 

 
Основні правила 

експлуатації

Komunikace  
ve službách  

 
Спілкування  

в сфері послуг 
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online komunikace, prezentace 
 

portfolio marketingových 
nástrojů

suroviny a pokrmy

zážitková gastronomie 

hospodárné nakládání

cateringové služby 

jakost potravin

základní živiny

druhy masa

základy normování

polévky

omáčky

přílohy

bezmasé pokrmy

studená kuchyně

saláty

minutkové pokrmy

moučníky a moučná jídla

zařízení, spotřebiče, inventář 

онлайн спілкування, 
презентація 

портфоліо маркетингових 
інструментів

сировини та страва

експериментальна 
гастрономія

економне поводження

послуги громадського 
харчування

якість їжі

необхідні поживні речовини

види м'яса

основи стандартизації

супи

соуси

гарніри

вегетаріанська їжа

холодна кухня

салати

швидко-приготовлені страви

випічка і борошняні страви

обладнання, прилади, 
інвентар

Marketing 
 

Маркетинг

Profilující okruh 
kuchař-kuchařka 

 
Спеціальний 
округ питань 

кухар

způsob servisu

technika podávání pokrmů 
a nápojů

odbytová střediska

formy prodeje

principy oboru barman, barista, 
someliér

спосіб обслуговування

техніка подачі страв і напоїв 

центри продажу

форми продажу

принципи діяльності 
бармена, бариста, сомельє

Profilující okruh 
číšník 

 
Спеціальний 
округ питань 

офіціант
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inventář, použití, údržba 
 

zásady a technika obsluhy 

společenská a profesní  
pravidla 

systémy a způsoby obsluhy 

slavnostní hostiny

odborný servis vína 

debaras 

pomocné stoly

pomocné vozíky

malý stolní inventář

příbory

sklenice

talíře

ubrusy, prostírání

jednoduchá, složitá obsluha 

catering

hygienické předpisy, BOZP, PO 
 

pokladní systémy

інвентарний опис, 
використання, 
обслуговування

принципи і техніка 
обслуговування

соціальні та професійні 
правила

системи та способи 
обслуговування

святкові застілля

професійне обслуговування 
вин

прибирання використаного 
посуду зі столу

допоміжні столики

допоміжні візки

дрібний настільний інвентар

столові прилади

склянки

тарілки

скатертини, серветки

просте, складне 
обслуговування

громадське харчування

санітарно-гігієнічні правила, 
безпека та охорона праці, 
пожежна охорона

касові системи
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Poznámky 

Примітки


