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Informace 
 

Obor vzdělání:  66-52-H/01 Aranžér 

Školní vzdělávací program:  Aranžér 

 

 

Vážení rodiče,  

 

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

forma vzdělávání.  

 

Teoretická výuka bude zajištěna v Sokolově, Nábřeží Petra Bezruče 2291, výuka odborného výcviku bude 

zajištěna na odloučeném pracovišti v Sokolově, Tovární 1363 (Tel: 775 700 835, e-mail: 

argmannova@zivnostenska-sokolov.cz). 

 

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 

GENAU 1.  
369,-- 

Tkadlečková, Tlustý (Klett) 

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

ISBN 978-0-19-403149-3 

 

Český jazyk 
Český jazyk 9 FRAUS (nová generace) 

75,-- 
(FRAUS) 

 

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 1x Zámek na šatní skříňku (škola) 

o Přezůvky do budovy školy 

o Rýsovací potřeby (dva trojúhelníky, kružítko, úhloměr, tužka č. 1 a 3) 

o Fixy (hlavně tenký černý na písmo)  

o Kalkulačka (obyčejná) 

 

 Odborný výcvik 

o Řezací nůž odlamovací 
o Tempery + štětce (tvrdý) 
o 2 ks Štětec na natírání  (šíře 5cm a 8cm) 
o Vodovky + štětce (měkký) 
o Rýsovací potřeby – kružítko, trojúhelník, rovné pravítko min. 30 cm, tužky (č. 1, 2, 3), gumu, 

plastickou gumu, černé fixy, pastelky (musí nosit i na teoretickou výuku!) 
o Náčrtník (nelinkovaný) 
o Blok kostičkový A4 
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o Kovové nůžky 
o Kladívko 
o Kleště 
o 2 ks pláště  - bílé  
o 1 ks plášť  - tmavší 
o Přezůvky na přezutí na odborný výcvik  
o Kvalitní visací zámek 
o Násadku na redispero 
o Redispero + kaligrafické pero 
o Svinovací metr 
o Paletu na barvy (z umělé hmoty) 
o Hadříky na štětce 
o Hrníček – talíř-příbor (dle individuálních potřeb) 

 

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 nábřeží Petra Bezruče 2291, 

Sokolov, ve dnech:  

 14. 6. 2021  12 – 17 h 

 16. 8. 2021  12 – 17 h 

 

Předání pracovních oděvů: 

 1. 9. 2021  14 – 17 h  

 

 

Pracoviště odborného výcviku 


