MANAŽMENT GASTRONOMICKEJ AKCIE

Ciel' práce:

Uplatnenie vedomostí z predmetov GAM, EKN, TEO, TPP, API, ADK
pri vypracovaní návrhu a predstavenia gastronomickej akcie.
Triedy:
IV.A - HA, IV.B - HA, IV.C - HA
Termín odovzdania: 27. 04. 2018 - práce odovzdané po termíne sú hodnotené známkou
nedostatočný
Hodnotenie práce: Práca je ukončená obhajobou v mesiaci máj, pred odbornou komisiou v
programe MS PowerPoint 2016. Výsledná známka je dôležitá pre
uzatvorenie školského roku 2017/2018.
OSNOVA PRÁCE
1) Propozičný list – objednávateľ, dátum, čas a miesto konania (hala, šk. dvor, bar, mliečny
bar s terasou, S1, jedáleň, telocvičňa), typ gastronomickej akcie, počet hostí, farebný tón,
tvar tabule, konštelácia stolov, špeciálne požiadavky (vegetariánska strava, intolerancie),
počet pracovníkov a ich zadelenie (VS, OS)
2) Charakteristika gastronomickej akcie – príležitosť (teoretické východisko s použitím
odbornej literatúry)
3) Propagačné materiály – pozvánka, vzorová menovka na stôl, zasadací poriadok, plagát
(tabuľa zasadacieho poriadku pri vstupe) - všetko bude súčasťou zviazanej práce, len menu
na stôl treba priniesť k obhajobe
4) Organizácia práce – spôsob podávania jedál a nápojov, systém obsluhy, časový
harmonogram (od prípravných prác cez realizáciu akcie až po záverečné práce),
organizačná štruktúra akcie, pracovná náplň všetkých pracovníkov
5) Dispozičné riešenie
a) opis odbytovej plochy, nákres dispozičného riešenia odbytovej plochy s legendou
b) opis kuvertu a nákres kuvertu
6) Menu – jedlá a nápoje podľa gastronomických pravidiel
7) Jedlá a nápoje – charakteristika J a N, technologické postupy prípravy
8) Normovanie surovín – zoznam, množstvo a cena bez DPH potrebných surovín, spôsob ich
skladovania (podľa vyhlášky 533/2007), uviesť zdroj čerpania cien (napr. Metro..)
9) Žiadanka na inventár – tabuľka
10) Finančná analýza – výpočet tržieb, nákladov (priame a nepriame N) a zisku na danú akciu,
tabuľky podľa predlohy – zadanie v PDF
11) Zhodnotenie a záver
FORMÁLNA STRÁNKA PRÁCE
- Na začiatku práce vytvoriť Obsah s číslami strán
- Písať podľa zásad pre písanie na stroji
- Typ písma Calibri alebo Times New Roman, veľkosť písma 12
- Riadkovanie 1,5
- Nová kapitola sa píše na novú stranu
- Názvy kapitol môžu byť zvýraznené alebo písané väčším písmom
- Pod každým nadpisom musí byť riadok vynechaný
- Na nákresy, propagáciu, menu lístok nemusí byť použitý biely papier
- Zoznam použitej literatúry – podľa normy
- Číslovanie strán od kapitoly 1) Propozičný list od čísla 5
- Tlačiť iba jednostranne
- Práca zviazaná v hrebeňovej väzbe – 1 exemplár

ŠTRUKTÚRA PRÁCE
Obal:
- názov školy
- text „Ročníková práca“
- meno a priezvisko
- trieda rímskym číslom
- miesto a rok vypracovania
Titulná strana:
- názov školy
- text „Manažment gastronomickej akcie (uviesť konkrétny názov akcie)“
- miesto a rok vypracovania
.
- meno a priezvisko
- trieda rímskym číslom
Čestné prehlásenie:
- samostatný list, na ktorom sa uvádza: „Prehlasujem, že prácu na tému ... som vypracoval(a)
samostatne s použitím uvedenej literatúry.“
- pod prehlásením sa autor vlastnoručne podpíše
Obsah:
- názvy kapitol a podkapitol s číslom strany
Vlastná práca:
- čísla a názvy kapitol podľa zadanej osnovy
- vypracovanie kapitol v súlade s formálnymi zásadami (viď. dole)
Zoznam použitej literatúry:
- táto kapitola sa nečísluje
- zoznam v abecednom poradí podľa normy
PREZENTÁCIA V MS POWERPOINT 2016
- Vlastná osnova
- Maximálne 15 snímok
- Vložiť video z programu Movie Maker - z 10 obrázkov (obrázky k téme - vlastné alebo
z iných zdrojov) trvanie 1 min, s názvom, popismi a hudbou, spustenie automaticky na celú
obrazovku
OBHAJOBA
- Pripraviť si sprievodný text
- Priniesť vytlačené menu na stôl
- Zvoliť vhodné oblečenie
ODOVZDANIE PREZENTÁCIE S VIDEOM
Na API bude možnosť konzultovať technické vyhotovenie prezentácie a videa.
Termín odovzdania prezentácie a videa je v piatok 27. 4. 2018.
Spôsob odovzdania e-mailom určenému vyučujúcemu API
- IV. A na adresu: projekty4a@gmail.com
- IV. B na adresu: projekty4b@gmail.com
- IV. C na adresu: projekty4c@gmail.com
HODNOTENIE PROJEKTU
Práca bude oznámkovaná z predmetu GAM.
Obhajoba formou prezentácie bude oznámkovaná z predmetu API.

