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Informace 
 

Obor vzdělání:  65-51-H/01 Kuchař - číšník 

Školní vzdělávací program:  Kuchař - číšník 

 

 

Vážení rodiče,  

 

zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení studia oboru Kuchař - číšník, 

denní forma vzdělávání.  

 

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

výcviku bude zajištěna v našich školních jídelnách (Sokolov - tel: 775 700 832, Kynšperk - tel: 733 622 

778, Kraslice – tel: 739 322 436) nebo na provozních pracovištích u soukromého provozovatele dle 

rozpisu. V případě většího počtu žáků z jednoho města nelze zajistit odborný výcvik v místě bydliště.  

 

Všichni žáci budou po nástupu do 1. ročníku potřebovat: 

 

 Učebnice (ceny učebnic jsou orientační):  

 

Žák má možnost výběru pouze jednoho cizího jazyka, vyberte si proto jen jednu učebnici.  

Cizí jazyk 

NEJ - Genau I. 
369,-- 

Tkadlečková. Tlustý (Klett) 

ANJ – English file – Elementary Multipack A – fourth edition 
470,-- 

ISBN 978-0-19-403149-3 

 

Český jazyk 
Český jazyk 9 FRAUS (nová generace) 

75,-- 
(FRAUS) 

 

Odborné 

předměty 

Stolničení 
380,-- 

Salač (Fortuna) 

Technologie přípravy pokrmů I. a II. díl (modrá) 
á 165 ,-- 

Matějka, Balogová (R PLUS) 

Receptury teplých pokrmů 
580,-- 

Runštuk a kolektiv (R PLUS) 

 

Ostatní 

předměty 

Po dohodě s vyučujícím v září 
-,-- 

 

 

 Ostatní  

 Sešity až po dohodě s vyučujícími 

 Psací potřeby, kalkulačka obyčejná, dva trojúhelníky, kružítko, úhloměr, tužka č. 1 a 3)        

 Přezůvky na přezutí do školy 

 Cvičební úbor a obuv na TV 

 Zámek na šatní skříňku 1ks (škola) 
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o Licence na E-  learning „Kulinářské umění“, platí po dobu studia (objedná škola) 1 200,- 

 K výuce oboru Kuchař je nutné zakoupit Licenci na E - learning „Kulinářské umění“, které 

platí po celou dobu studia. Licence stojí 1 200,-- a nahrazuje učebnice pro předmět 

technologie a speciální technologie na dobu 3 let. 

 Uvedenou částku uhraďte na účet do konce srpna: 

Číslo účtu   35 – 7899450297/0100 

Specifický symbol  RODNÉ ČÍSLO ŽÁKA (10 ČÍSLIC) 

Variabilní symbol  201 

 Kulinářské umění si klade za cíl zlepšit úroveň gastronomického vzdělávání a je určeno 

pro žáky gastronomických škol, které se rozhodly vyučovat dle moderních trendů 

světových škol a gastronomické předměty vyučují dle metodiky „Kulinářského umění“. 

Žáci tak mají možnost sebevzdělávat se v oboru a zlepšovat tak svou odbornou kvalifikaci 

a uplatnění na trhu práce nejen ve škole, ale i doma. 

 Každý video kurz „Kulinářského umění“ je rozdělen do několika kapitol, které se věnují 

konkrétnímu tématu daného kurzu. Na konci je vždy sumář nejdůležitějších bodů k 

zapamatování. Kvíz je potom sestaven tak, aby si každý ověřil, jak dané téma pochopil. 

Výhodou kvízů je, že jsou on-line a výsledek se žák dozví okamžitě. U špatné odpovědi se 

může ihned podívat na příslušné záběry z video kurzu, kde se o dané problematice mluví. 

 Kvízy jsou využívány vyučujícím pro zjišťování vědomostí u žáků. 

 Výukový materiál „Kulinářské umění“ žáci vyžívají jak ve škole tak i doma, nahrazuje 

učebnice předmětů Technologie a Speciální technologie po celou dobu studia. 

 Zde odkazy: 

http://www.kulinarskeumeni.cz/ 

http://www.kulinarskeumeni.cz/skoly-student 

 

 Odborný výcvik 

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

pracoviště odborného výcviku.  

o Pracovní obuv do kuchyně budou žáci dostávat od školy.  

o Kvalitní zámek na skřínku zn. FAB – 2 ks (žáci mají 2 skřínky – pracovní a civilní oblečení) 

o Psací potřeby 

o Sešity až po dohodě s učitelem OV 

Pracovní oděv - chlapci 

Číšník – na plac:  

 

o Stejnokroj - černé kalhoty, bílá košile, vestička, motýlek nebo kravata. Stejnokroje pro naši 

školu zajišťuje firma Erin Karlovy Vary. Pracovnice firmy ERIN žáky změří, a vyhotoví závazné 

objednávkové listy. Rodiče na místě zaplatí zálohu ve výši 50%. Na začátku září určí vedení školy 

termín, kdy bude oblečení ve škole žákům předáno. 

o Černé společenské polobotky     

o Černé bavlněné ponožky 2 ks 

o Bílý plášť s dlouhým rukávem 

o Příručník 50 x 50 cm 2 ks 

o Číšnický nůž 

o Kapesník 

o Propiska 2x + sešit 
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Do kuchyně: 

 

o Bílé dlouhé kalhoty 2 ks 

o Bílý rondon 3 ks 

o Bílá lodička  

o Bílé bavlněné ponožky 2 ks 

o Bílá zástěra kuchařská 2 ks 

o Bílé bavlněné tričko bez nápisů 3 ks 

o Utěrka bavlněná 1 ks 

o Nůž masový velký 1 ks 

o Nůž malý zeleninový 1 ks 

o Škrabka na brambory 

 

Pracovní oděv - dívky 

Servírka - na plac:  

 

o Stejnokroj - černá sukně, bílá halenka, černá zástěrka, vestička černá. Stejnokroje pro naši 

školu zajišťuje firma Erin Karlovy Vary. Pracovnice firmy ERIN žáky změří, a vyhotoví závazné 

objednávkové listy. Rodiče na místě zaplatí zálohu ve výši 50%. Na začátku září určí vedení školy 

termín, kdy bude oblečení ve škole žákům předáno. 

o Černá zdravotní obuv např. https://www.prozdravi.cz/zdravi/damska-obuv-d-5-60-cp-cerna.html 

o Bílý plášť s dlouhým rukávem  

o Příručník 50 x 50 cm 2 ks 

o Silonky tělové barvy 2 ks 

o Číšnický nůž 

o Kapesník 

o Propiska 2x + sešit 

 

Do kuchyně: 

o Bílé dlouhé kalhoty 2 ks 

o Bílá zástěra kuchařská 2 ks 

o Bílý rondon 3 ks 

o Bílá lodička 

o Bílé bavlněné ponožky 2 ks 

o Bílé bavlněné tričko bez nápisů 3 ks 

o Utěrka bavlněná 1 ks 

o Nůž masový velký 1 ks 

o Nůž malý zeleninový 1 ks 

o Škrabka na brambory 

 

 

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! (např. vyšité jméno na kapsičce apod.) 

https://www.prozdravi.cz/zdravi/damska-obuv-d-5-60-cp-cerna.html

