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Informace 
 

Obor vzdělání:  69-41-L/01 Kosmetické služby 

Školní vzdělávací program:  Kosmetička 

 

 

Vážení rodiče,  

 

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

denní forma vzdělávání.  

 

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

odborného výcviku bude zajištěna na odloučeném pracovišti v Sokolově, Heyrovského 1626, (Tel: 352 628 

736, 739 322 432, e-mail: kosmetika@zivnostenska-sokolov.cz). 

 

Všichni žáci budou po nástupu do 1. ročníku potřebovat: 

 

 Učebnice (ceny učebnic jsou orientační):  

 

Učebnici na výuku cizích jazyků si zakupte až v září po rozdělení žáků do skupin!  

 

Německý jazyk  

jako 2. cizí jaz. 

Genau I. 
369,-- 

Tkadlečková, Tlustý (Klett) 

 

Matematika 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové 

studium 234,-- 

Hudcová, Kubičíková (PROMETHEUS) 

Pracovní sešit – hromadný nákup zprostředkovaný školou 
-,-- 

 

 

Dějepis  
Dějepis pro SOŠ – České a světové dějiny 

199,-- 
Čornej, Čornejová (SNP)  

 

Český jazyk 

literatura 

Nová literatura pro SŠ pro 1. ročník - učebnice 
135,-- 

(TAKTIK)  

Nová literatura pro SŠ pro 1. ročník – pracovní sešit  
135,-- 

(TAKTIK)  

 

Odborné 

předměty 

Zdravověda I. pro obor Kosmetička 
170,-- 

 Trojan, Sobota (INFORMATORIUM) 

Kosmetika I. 
210,-- 

Rozsívalová a kolektiv (INFORMATORIUM) 

Somatologie 
299,-- 

Křivánková, Hradová, (GRADA Publishing) 

 

Chemie  
Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zam. 

179,-- 
Blažek, Fabini, (SPN) 
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Ostatní 

předměty  

Určí vyučující v září 
-,-- 

 

 

 Ostatní  

o Kalkulačka s goniometrickými funkcemi 

o Psací potřeby, sada pastelek (min. 24 ks), zvýrazňovače 

o Lepidlo, nůžky 

o Rýsovací potřeby 

o 2x linkovaný sešit A4 s pevnými deskami (na zdravovědu a kosmetiku)  

o Ostatní sešity po dohodě s vyučujícími 

o Obuv na TEV s bílou podrážkou, cvičební úbor  

 

 Odborný výcvik 

o Bílá zdravotní obuv 

o Bílé ponožky 

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

o Jmenovka (plastový obal) 

o Kvalitní visací zámek na šatní skříňku (FAB) 

o Sada na manikúru (zakoupí se hromadně v září, donést 400,-- Kč na odborný výcvik)  

 

o Do 1. 9. 2020 musí mít žákyně 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 


