SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE/2007

KATALOG ZNANJA
1. Ime modula: POSTREŽBA IZREDNIH OBROKOV
2. Usmerjevalni cilji:
Dijak bo zmožen:
• že pridobljena znanja o rednih obrokih vključiti v pripravo in izvedbo izrednih
obrokov v gostinskem obratu ali izven,
• sodelovati v timu pri pripravi prostora in omizja glede na dogodek in vrste izrednega
obroka,
• v skupini postreči jedi in pijače po pravilih bontona in protokola strežbe,
• uporabljati različne načine strežbe, odvisno od obroka in ponudbe gostinskega obrata,
• opraviti zaključna dela.
3. Poklicne kompetence
o Postrežba izrednih obrokov
o Postreže izredne obroke v matični hiši
o Postreže catering

4. Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI

Dijak:
• utemelji razlike med posameznimi
vrstami izrednih obrokov,
• oceni dejavnike in izbere ter predlaga
ustrezen način postrežbe,
• pozna termične postopke priprave
hrane ter primerne jedi za izredne
obroke,
• pozna postopke transporta
pripravljenega obroka,
• ovrednoti prednosti timskega dela,
• se zaveda pomena opravljene
generalne vaje,
• pozna osnove protokola, se vede po
bontonu in upošteva pravila
protokolarne postrežbe,
• se zmore prilagoditi razmeram tudi
izven matične hiše v skladu s pravili
HACCP,
• pozna zakonska določila, vezana na
prireditev,
• spozna najpomembnejše pravne
predpise, ki veljajo za gostinstvo,

FORMATIVNI CILJI
Dijak je zmožen:
• odgovorno sodelovati v timu pri
postrežbi vseh izrednih obrokov,
• biti fleksibilen in se prilagoditi
razmeram pri postrežbi obroka izven
matične hiše,
• pozna faze dela v timu,
• pripraviti prostor in omizja glede na
vrsto obroka
• opraviti generalno vajo v timu,
• delati timsko in upoštevati navodila
vodje,
• sprejeti goste ter upoštevati pravila
bontona in pravila protokolarne
strežbe,
• postreči jedi in pijače po pravilnem
zaporedju,
• upoštevati postavljni minutnik,
• uporabiti različne tehnike deserviranja,
• opraviti zaključna dela.
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•

z izračunavanjem kazalnikov
ugotavlja razvitost gostinstva.

POGOJI ZA VKLJUČEVANJE IN DOKONČEVANJE MODULA
Pogoj za izbiro modula je uspešno zaključen modul PRIPRAVA REDNIH OBROKOV

