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Informace 
 

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

Školní vzdělávací program:  Číšník - servírka 

 

 

Vážení rodiče,  

 

zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení studia oboru Číšník-servírka, 

denní forma vzdělávání.  

 

Teoretická výuka bude zajištěna v Sokolově, Nábřeží Petra Bezruče 2291, 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,-- 

Tkladečková. 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) 

 

Matematika 
Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ 

189,-- 
Hudcová, Kubíčková (PROMETHEUS) 

 

Odborné 

předměty 

Stolničení 
380,-- 

Salač (Fortuna) 

 

Ostatní 

předměty 

Po dohodě s vyučujícím v září 
-,-- 

 

 

 Ostatní  

 Sešity až po dohodě s vyučujícími 

 Psací potřeby, kalkulačku obyčejnou, 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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 Odborný výcvik 

o Do 1. 9. 2021 musí mít žák/yně zdravotní průkaz. Bez tohoto průkazu nemůže nastoupit na 

pracoviště odborného výcviku.  

o Pracovní obuv budou žáci dostávat od školy.  

o Kvalitní zámek na skřínku zn. FAB 

o Psací potřeby 

o Sešity až po dohodě s učitelem OV 

Pracovní oděv - chlapci 

o Stejnokroj - černé kalhoty, bílá košile, vestička černá, 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 bavlněné ponožky 2 ks 

o Bílý plášť s dlouhým rukávem 

o Příručník 50 x 50 cm 2 ks 

o Číšnický nůž a otvírák 

o Kapesník 

o Propiska + sešit 

o Černé společenské polobotky 

 

Pracovní oděv - dívky 

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 Bílý plášť s dlouhým rukávem  

o Příručník 50 x 50 cm 2 ks 

o Silonky tělové barvy 2 ks 

o Číšnický nůž a otvírák              

o Kapesník 

o Propiska + sešit 

o Černá zdravotní obuv např.: 

 

 

 

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  

 

Pomůcky i oblečení je nutné řádně označit! (např. vyšité jméno na kapsičce apod.) 

 

 

 


