Informace pro žáky budoucích 1.roč.
Informace k adaptačnímu kurzu – denní forma:
Žáci absolvují v týdnu 5. – 9. 9. 2022 dvoudenní adaptační kurz, jehož cílem je vytvoření vztahů ve třídě a
adaptace na školní prostředí. Aktivity se konají v prostorách školy a v jejím okolí vždy po dobu výuky - ne déle,
kurz není pobytový, zařazeny jsou i preventivní aktivity ve spolupráci s externisty. Adaptační kurz je povinnou
součástí vzdělávání.
Informace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří na ZŠ (SŠ) byli v péči školského poradenského zařízení,
přinesou třídnímu učiteli doporučení ŠPZ, které platilo na ZŠ (SŠ). Škola po dohodě s Pedagogickopsychologickou poradnou KH kraje bude dočasně toto doporučení respektovat, ale je nutno, aby zákonní
zástupci (plnoletí žáci) co nejdříve kontaktovali školské poradenské zařízení kvůli aktualizaci doporučení pro naši
SŠ. Pokud nebude doporučení v průběhu 1. pololetí aktualizováno, nelze nadále respektovat doporučení
původní.
Informace k zahájení školního roku 1.9.2022 – viz samostatný rozpis na webu:
Slavnostní zahájení školního roku – 1.9.2022 od 8.30 hod v kině Central (pak odejdou/odjedou MHD se svými
TU na budovu teoretického vyučování) – následují TH cca do 12 hod.
Žáci oborů Cukrář, Pekař a Kuchař,číšník (Smiřice) – jdou domů a pokračují 2.9. ve Smiřicích (1.9. obdrží přesné
informace od svého TU).
Další informace:
1. Vybavení + školní potřeby – zajistit si dle přiloženého seznamu, zbytek se bude řešit až po nástupu do
školy (např. hromadné zajištění školou, …)
2. Stravování – školní jídelna ZŠ Pouchov, školní jídelna ZŠ Smiřice – doporučujeme řešit až poté, co budou
znát rozvrh hodin.
3. Kdo nebyl přítomen na informační schůzce nebo zapomněl přinést dotazník do matriky školy, tak
přinese 1.9. Současně připomínáme, že je třeba si nachystat poslední vysvědčení ze ZŠ + kdo má ev.
výuční list nebo matur. vysvědčení.
Od 2.9. bude pak podle rozpisu (datum sdělí TU) kontrola u ředitelky školy.
4. Všechna potřebná potvrzení obdrží nastupující žáci až 1.9.2022 po nástupu do školy.

Požadavky na učební pomůcky, pracovní oděv, obuv a ostatní
PRO VŠECHNY OBORY:
Ostatní požadavky (kromě níže uvedených) - učebnice, sešity apod. - budou sděleny žákům až na začátku
školního roku přímo vyučujícími jednotlivých předmětů.

FOTOGRAF

 1x visací zámek na uzamčení šatní skříňky
 pracovní plášť (libovolná barva)+ přezůvky
 do konce 1. pololetí bude třeba si zajistit fotografický přístroj dle konzultace s učitelem odb. výcviku

KOSMETICKÉ SLUŽBY

 zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (u praktického lékaře -za poplatek)
 pracovní oblečení a obuv – stačí v průběhu září po domluvě na OV, trička zajistíme hromadně pro
celou třídu
 cca 1000,- Kč na nákup pomůcek a triček
 učebnice pro teoretickou a praktickou výuku:
Somatologie; Rokyta, Marešová, Turková; nakl. Wolters Kluwer; 7. vydání; 2016
Požadavky na učebnice a sešity do ČJL budou sděleny žákům až na začátku školního roku přímo
vyučujícími.

HOTELNICTVÍ

 zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu NEURČITOU (u obvodního lékaře - za poplatek)
 pracovní oblečení a obuv:
kuchař: bílé tričko, bílé kalhoty, bílá zástěra do pasu, kuchařská čepice,
bílé ponožky, bílá pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou – ne pantofle
číšník:
chlapci = bílá košile (dlouhý rukáv), kalhoty společenské černé (+ pásek), černé ponožky,
černá obuv uzavřená společenská (mokasíny, polobotky), 1. den školní
docházky 1 150,- Kč na číšnickou vestičku a motýlka (1.9. ve škole přeměření,
zajištěno ušití a dodání firmou)
dívky = bílá halenka s límečkem + světlé prádlo bez vzorku pod halenku, černá úzká
společenská sukně pod kolena, černé společenské lodičky na nízkém širokém
podpatku, 1. den školní docházky 1050,- Kč na číšnickou vestičku (1.9. ve škole
přeměření na vestičku - zajištěno ušití a dodání firmou)

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (SPORTOVNÍ MANAGEMENT)
Veškeré informace a případné požadavky na učebnice, sešity apod. budou sděleny žákům až na začátku školního
roku přímo vyučujícími jednotlivých předmětů.

PODNIKÁNÍ denní + dálková forma
Veškeré informace a případné požadavky na učebnice, sešity apod. budou sděleny žákům až na začátku školního
roku přímo vyučujícími jednotlivých předmětů.

PRODAVAČ

 zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu NEURČITOU (u obvodního lékaře - za poplatek)
 číslo účtu na zasílání finanční odměny za produktivní práci v ODV (založit v bance svůj nebo č. účtu
rodičů)
 pracovní obuv s plnou špičkou a pevnou patou – s nákupem počkat na září

ARANŽÉR

 pastelky, obyčejnou tužku 5x, fix kulatý silný (5x černý), 15x lihový fix černý 0,1-0,5; fix se seříznutým
hrotem 2x černý
 temperové barvy (nebo akvarelové) – základní řada (tip=Lidl 18 ks)+ štětce různé 10-15 ks
 pravítko 30 a 50 cm, trojúhelník, guma, kružítko (obyčejné), ořezávátko, propisky
 nůžky (pravák x levák), odlamovací nůž
 lepidla – Herkules, 2x lepící tyčinka
 sešit A4 čtverečkovaný
 2x slabší šanon + eurofolie na zakládání výukového materiálu

KADEŘNÍK

 zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu NEURČITOU (u obvodního lékaře - za
poplatek)
 pracovní oblečení a obuv - černé triko bez nápisů a ozdob, s minimálním výstřihem a běžnou
délkou
- bílé zdravotní kalhoty
- zdravotní obuv – ne pantofle
(dle uvážení lze koupit tričko a kalhoty 2x pro případ potřeby výměny při ušpinění)

 nákup kadeřnického vybavení = nůžky klasické a efilační, hřeben dámský, hřeben pánský,
tupírovací hřeben obyčejný a s kovovou špičkou, hřeben rozčesávací, kartáče kulaté na
foukání vlasů 3 průměry po 2 ks, 100 ks pinet, pinety kovoplastové 6 ks, pouzdro na vybavení
(vzhledem k velikosti šatních skříněk nedoporučujeme kadeřnický kufr - vhodnější je
kadeřnická taška (toto doporučení je vzhledem k nutnosti uzamčení nářadí a pomůcek v šatní
skříňce)
V oblasti kadeřnického vybavení má naše škola několikaletou spolupráci a dobré zkušenosti
s firmami (Sapo, Pohner), kde mají pro naše žáky učňovské sety za výhodnou cenu – viz
odkazy níže. Tyto firmy dovedou poradit a vybavit žáky dle našich požadavků.
https://www.sapo.cz/ucnovske-sety.html
https://www.kadernicky-obchod.cz/vybaveni-pro-ucne.html
Kontakt na prodejnu : https://www.kadernicky-obchod.cz/kontakt/prodejna-chrudim
V případě nejasností lze kontaktovat vedoucí učitelku ODV: holeckovaa@sssoghk.cz
 Upozorňujeme, že povinností žáka oboru Kadeřník je dodržování bezpečnostních a
hygienických předpisů při odborném výcviku a jedním z nich jsou krátké a případně světle
nalakované nehty.
 učebnice pro teoretickou i praktickou výuku:
Technologie I. pro učební obor Kadeřník; L.Polívka, H.Komendová, V.Pech, J.Valášek;
Informatorium; Praha 2010 (možné i starší vydání)
Materiály pro učební obor Kadeřník; E.Peterka, F.Kocourek, M.Podzimek; Informatorium;
Praha 2011 (možné i starší vydání)
 vlastní zámek na uzamčení své skříňky
 2x slabší šanon + eurofolie na zakládání výukového materiálu

ZAHRADNÍK

 pracovní oblečení a obuv – může být starší, ale ne roztrhané (dlouhé kalhoty, triko, mikina,
teplá bunda
– nejlépe s kapucí, kšiltovka, pevná pracovní obuv – ne sandále ani látkové, holínky, pracovní
rukavice- pletí+vazárna)
 vlastní zámek na uzamčení své skříňky
 pomůcky – učitel ODV jim vše ukáže a lze koupit až do 30.9. (nůžky zahradnické univerzální –
zn. BAHCO, zahradnický roubovací nůž – zn. MIKOV, brousek 15x5 cm hrubá + jemná stra

PEKAŘ

 zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu NEURČITOU (u obvodního lékaře - za
poplatek)
 pracovní oblečení a obuv – 3x bílé tričko, 2x bílé kalhoty, 2x bílá zástěra do pasu, bílá síťka
–pokrývka hlavy, bílé ponožky, bílá pracovní obuv s plnou špičkou – ne pantofle

CUKRÁŘ

 zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu NEURČITOU (u obvodního lékaře - za
poplatek)
 pracovní oblečení a obuv – 3x bílé tričko, 2x bílé kalhoty, 2x bílá zástěra do pasu, bílá síťka
–pokrývka hlavy, bílé ponožky, bílá pracovní obuv s plnou špičkou – ne pantofle
 učebnice pro teoretickou i praktickou výuku: Cukrářská technologie, Půlpánová Alena,
3.vyd., nakl. R plus Hradec Králové, 2013, ISBN 978-80-904093-1-6 (lze používat i starší
vydání)

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

 zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu NEURČITOU (u obvodního lékaře - za
poplatek)
 pracovní oblečení a obuv:
kuchař: 3x bílé tričko, 2x bílé kalhoty, 2x bílá zástěra do pasu, bílá síťkapokrývka hlavy, bílé ponožky, bílá pracovní obuv s plnou špičkou – ne
pantofle
číšník: chlapci = bílá košile (dlouhý rukáv v případě tetování paže), kalhoty společenské
černé (číšnické), černé ponožky, černá obuv uzavřená
společenská (mokasíny, polobotky), 1. den školní docházky
1 150,- Kč na číšnickou vestičku a motýlka (1.9. ve škole
přeměření, zajištěno ušití a dodání firmou)
dívky = bílá halenka s límečkem + světlé prádlo bez vzorku pod
halenku, silonové punčocháče tělové barvy, 1. den školní
docházky 2 500,- Kč na číšnickou vestičku, sukni a pracovní
obuv (1.9. ve škole přeměření na vestičku- zajištěno ušití a
dodání firmou + zjištění vel. sukně a obuvi-objednáno školou)
Prosíme o zaslání předem velikosti obuvi formou SMS na tel. č.
702 236 515 (jméno+velikost), abychom mohli včas objednávkou
zajistitNEJPOZDĚJI DO 22.7.2022
 pomůcky (doporučujeme koupit až po konzultaci s učitelem odb. výcviku v září) – 3x
kuchařský nůž (více velikostí), číšnická vývrtka

ČÍŠNÍK (SERVÍRKA)

 zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu NEURČITOU (u obvodního lékaře - za
poplatek)
 2 ks zámek visací na číselný kód k uzamčení šatních skříněk
 pracovní oblečení a obuv:
chlapci = 2x bílá košile (dlouhý rukáv v případě tetování paže), kalhoty
společenské černé (číšnické), černé ponožky, černá obuv uzavřená
společenská (mokasíny, polobotky), 1. den školní docházky 1 150,Kč na číšnickou vestičku a motýlka (1.9. ve škole přeměření,
zajištěno ušití a dodání firmou)
dívky = 2x bílá halenka s límečkem + světlé prádlo bez vzorku pod halenku,
2x silonové punčocháče tělové barvy, 1. den školní docházky 2 500,Kč na číšnickou vestičku, sukni a pracovní obuv (1.9. ve škole
přeměření na vestičku-zajištěno ušití a dodání firmou + zjištění vel.
sukně a obuvi-objednáno školou)
Prosíme o zaslání předem velikosti obuvi formou SMS na tel. č.
702 236 515 (jméno+velikost), abychom mohli včas objednávkou
zajistitNEJPOZDĚJI DO 22.7.2022

KUCHAŘ

 zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu NEURČITOU (u obvodního lékaře - za
poplatek)
 2 ks zámek visací na číselný kód k uzamčení šatních skříněk
 pracovní oblečení a obuv – 2x bílá pracovní košile, 2x bílé pracovní kalhoty, 2x zástěra bílá
do pasu, kuchařská čepice bílá, bílé ponožky, obuv pracovní bílá (uzavřená a protiskluzová)
 pomůcky (doporučujeme koupit až po konzultaci s učitelem odb. výcviku v září) – nůž
kuchařský velký (cca 18 cm čepel), nůž malý (cca 5 cm čepel), vidlička dvouzubá, škrabka
(brambory, zelenina)

