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Vzdělávací oblast:

Stravovací a ubytovací služby

Tematická oblast:

Pracovní oděv obsluhujících

Předmět:
Výstižný popis způsobu
využití nebo metodické
pokyny:

Stolničení
Žák se seznámí s vhodným oděvem
obsluhujících ve společném stravování.

PRACOVNÍ ODĚV OBSLUHUJÍCÍCH
Vkusný oděv obsluhujících pomáhá vytvářet příjemné pracovní prostředí. Oblek má být praktický,
vkusný a má odpovídat úrovni střediska. Oblečení má být vždy v bezvadném stavu.
Smyslem pracovního obleku (uniformy) je odlišení obsluhy od hostů, v jednotlivých provozovnách
se může lišit.
Číšník – bílá blůza, košile, černé kalhoty, černé ponožky, černé polobotky
Vrchní číšník – černý frak s vestou, černý smokink, bílá košile, černý motýlek
Vedoucí pracovník – tmavé sako, šedé proužkované kalhoty, bílá košile
Barmani – nemají určeno předepsané oblečení
Servírky – sukně, blůza, zástěrka, punčochy, vhodná obuv
Důležitá je úprava vlasů (dlouhé sepnuté), nenosit šperky.

TEST

Jaký je smysl pracovního oděvu u obsluy:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
Popiš pracovní oděv číšníka:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Jaký má být pracovní oděv obsluhy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Popiš pracovní oděv vrchního číšníka:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Popiš pracovní oděv servírky:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

TEST - řešení

Jaký je smysl pracovního oděvu u obsluy:
Smyslem pracovního obleku (uniformy) je odlišení obsluhy od hostů, v jednotlivých provozovnách
v jednotlivých provozovnách se může lišit.

Popiš pracovní oděv číšníka:
Číšník – bílá blůza, košile, černé kalhoty, černé ponožky, černé polobotky.

Jaký má být pracovní oděv obsluhy:
Oblek má být praktický, vkusný a má odpovídat úrovni střediska. Oblečení má být vždy
v bezvadném stavu.

Popiš pracovní oděv vrchního číšníka:
Vrchní číšník – černý frak s vestou, černý smokink, bílá košile, černý motýlek.

Popiš pracovní oděv servírky:
Servírky – sukně, blůza, zástěrka, punčochy, vhodná obuv.
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