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Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 
Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc 

 

Zadání projektového úkolu pro žákovskou firmu 

 

Nosné téma společného projektu:  Gastronomie 

Ročník (třída):  7.                                            Doba plnění: 2 týdny 

Předmět:  MAT 

Mezipředmětové vazby: Ov, Pč 

 

Název projektového úkolu:   Ceny pokrmů a denní menu 

Číslo projektového úkolu:     6 

Zadání projektového úkolu: 

 
Žákovské týmy mají sestavenou nabídku pokrmů a nápojů z minulého projektového úkolu. 
Chybí jim stanovit ceny jednotlivých pokrmů, aby mohli sestavit jídelní a nápojový lístek. 
Týmy budou na základě ceny použitých surovin počítat ceny jednotlivých pokrmů a to takto:  
V kuchařce si najdou zvolený pokrm a vypíší si potřebné ingredience. K nim si vypíší ceny 
surovin běžně zakoupené v obchodní síti (ne nutně nejlevnější, ale kvalitní, můžou být i Bio 
potraviny). Restaurace se mohou zaměřit přímo na potraviny v Bio kvalitě. Je to něco co na 
trhu chybí a firma by se mohla takto i prezentovat. Po součtu dílčích cen ingrediencí získají 
týmy základní cenu pokrmu. Po součtu hmotností ingrediencí získají celkové (hmotnostní) 
množství pokrmu. Pro jednoduchost neuvažujeme ztráty hmotnosti při vaření. Takto 
stanovíme cenu pokrmu na osobu (v jídelním lístku musí být obsažena i hmotnost 
pokrmu!!!). Uváděné množství v jídelních lístcích si týmy nastudují na internetu. 
 Dále se cena bude navyšovat o zisk společnosti cca 100 % zahrnující platy zaměstnanců 
(číšník, servírka) a energie na chod restaurace (př. osvětlení, vytápění) a přípravu pokrmů. 
Poznámka: Koncová cena pokrmu bude uvedena na jídelním lístku. 
Aby byla restaurace konkurenceschopná a nalákala zákazníky, bude nabízet denní menu. 
V další části úkolu mají týmy stanovit ceny menu, které se budou počítat stejným způsobem. 
Týmy si vyberou pokrmy, které budou zařazeny do menu od pondělí do pátku. Cenu menu 
vypočítají pomocí procent a to tak, že od koncové ceny odečtou 20%. 
Tímto způsoben vypočítají ceny všech pokrmů uvedených na jídelním lístku. 

 

Výstup projektového úkolu: 

Výsledné ceny pokrmů a menu 

 

Pomůcky: 
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- internet 
- kalkulačka 
- kuchařka 

 


