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Informace 
 

Obor vzdělání:  69-51-H/01 Kadeřník 

Školní vzdělávací program:  Kadeřník 

 

 

Vážení rodiče,  

 

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

forma vzdělávání.  

 

Teoretická výuka bude zajištěna v Sokolově, Žákovská 716 (Tel: 352 622 765 - sekretariát), výuka 

odborného výcviku pro 1. ročník bude zajištěna na odloučeném pracovišti v Sokolově, Tovární 1363  

(Tel: 775 751 164) a pro 2. a 3. ročník v Sokolově, Heyrovského 1626 (Tel: 352 628 733, 775  751 163,  

e-mail: kadernictvi@zivnostenska-sokolov.cz). Pracuje se na ranní nebo odpolední směnu, popř. na 

provozních pracovištích u soukromníka. 

 

Všichni žáci budou po nástupu do 1. ročníku potřebovat: 

 

 Učebnice (ceny učebnic jsou orientační):  

 

Odborné 

předměty 

Odborné kreslení pro UO Kadeřník 
270,-- 

Tvrzníková (INFORMATORIUM) 

Technologie I. pro UO Kadeřník 
230,-- 

Polívka a kol. (INFORMATORIUM) 

Materiály pro UO Kadeřník 
190,-- 

Peterka a kolektiv (pro III. Roč.) (INFORMATORIUM) 

Příručka pro kadeřnice (na odborný výcvik) 
690,-- 

 

 

Český jazyk 
Český jazyk pracovní sešit pro 9. ročník 

100,-- 
Nakladatelství Tobiáš, vydání 2019 

 

Ostatní 

předměty 

Po dohodě s vyučujícím v září 
-,-- 

 

 

 Ostatní  

o Obuv na TEV s bílou podrážkou, cvičební úbor  

o Sešity po dohodě s vyučujícími 

o Zámek na šatní skříňku (škola) 

o Přezůvky 

o Psací a rýsovací potřeby 

o Kalkulačka s goniometrickými funkcemi 
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 Odborný výcvik 

o Kadeřnické pomůcky (na začátku školního roku doporučujeme objednat na pracovišti 

odborného výcviku po konzultaci s učiteli odborného výcviku – cena cca 4.500 - 7.000 Kč – žáci, 

kteří mají zakoupené pomůcky předem, mají většinou neúplné nebo nevyhovující pracovní 

pomůcky) 

Částka bude následně hrazena na účet školy 35-7899450297/0100. Variabilní symbol uvedete 

88 + prvních šest čísel rodného čísla. (Např. u RČ 995608/2158 bude variabilní symbol 

88995608) 

o Bílé šaty „Anna“ + legíny (prodej společností ERIN na schůzce s rodiči - viz níže) 

o Bílá zdravotní obuv 

o Kvalitní visací zámek na skříňku (FAB se 3 klíčky) 

o Fotografie  

 

o Do 1. 9. 2020 musí mít žák/yně zdravotní průkaz a 1x fotografii. Bez tohoto průkazu nemůže 

nastoupit na pracoviště odborného výcviku.  

 

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  

 

 

Pracoviště odborného výcviku 


