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Informace 
 

Obor vzdělání:  29-51-E/01 Potravinářská výroba 

Školní vzdělávací program:  Cukrářské práce 

 

 

Vážení rodiče,  

 

zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení studia oboru Potravinářská 

výroba, denní forma vzdělávání.  

 

Teoretická výuka bude zajištěna v Sokolově, Komenského 759 (Tel: 352 621 847), výuka odborného 

výcviku bude zajištěna na odloučeném pracovišti v Sokolově, Tovární 1363 (Tel: 359 574 108, 739 322 

431, e-mail: lochnerova@zivnostenska-sokolov.cz) nebo na provozních pracovištích u soukromého 

provozovatele.  

 

Všichni žáci budou po nástupu do 1. ročníku potřebovat: 

 

 Učebnice (ceny učebnic jsou orientační):  

 

Český jazyk 

Čeština pro učební obory OU 
70,-- 

Štěrbová, Vytejšková SEPTIMA 

Pracovní sešit 1. díl mluvnice 
55,-- 

Štěrbová,Vytejšková SEPTIMA 

Pracovní sešit 2. díl sloh Český jazyk 
55,-- 

Štěrbová, Vytejšková SEPTIMA 

 

Odborné 

předměty 

Cukrářská výroba I. - III. díl 
-,-- 

Bláha, Cinková (Informatorium) (všechny díly po celou dobu studia) 

Suroviny pro UO Cukrář 
290,-- 

Bláha a kolektiv (INFORMATORIUM) 

Odborné kreslení 
255,-- 

Stejskalová, Míšek 

 

Ostatní 

předměty 

Po dohodě s vyučujícím v září 
-,-- 

 

 

 Ostatní  

o Sešity až po dohodě s vyučujícími 

o Psací potřeby, pastelky, zvýrazňovače 

o Kalkulačka (obyčejná), rýsovací potřeby (dva trojúhelníky, kružítko, úhloměr, tužka č. 1 a 3) 

o Zámek na šatní skříňku 1ks (škola) 

o Přezůvky na přezutí do školy 

o Cvičební úbor a obuv na TV 
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 Odborný výcvik 

o Do 1. 9. 2020 musí mít žák/yně zdravotní průkaz. Bez tohoto průkazu nemůže nastoupit na 

pracoviště odborného výcviku.  

 

o Kvalitní zámek na skříňku na praxi zn. FAB 

o Bílé bavlněné nebo plátěné kalhoty 2 ks 

o Bílá bavlněná trička 4ks 

o Bílá zástěra 2ks 

o Síťka na vlasy  

o Bílé ponožky – bavlněné 

 

o Nože, sáčky, trubičky - Žáci si potřebné pomůcky mohou zakoupit v průběhu 1. ročníku,  
až si je prakticky vyzkouší na odborném výcviku.  

 

o Pracovní obuv budou žáci dostávat od školy.  

 

Pracovní oblečení je možné pořídit v prodejnách pracovních oděvů nebo od společnosti ERIN.  

Prodej a měření oděvů od společnosti ERIN proběhne ve škole v ulici Komenského 759, Sokolov, 

učebna č. 4, a to ve dnech:  

 15. 6. 2020  14 – 17 h 

 1. 9. 2020  14 – 17 h 

 7. 9. 2020  11 – 13 h  

 

Pomůcky i oblečení je nutné řádně označit jménem žáka/žákyně!  

 

 

 

 

 

 

Pracoviště odborného výcviku 


