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Informace 
 

Obor vzdělání:  29-51-E/02 Potravinářské práce 

Školní vzdělávací program:  Pekařské práce 

 

 

Vážení rodiče,  

 

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

práce, denní forma vzdělávání.  

 

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

zajištěna na provozních pracovištích u soukromníků (Globus Karlovy Vary, Albert Karlovy Vary, Albert 

Cheb, Pekárna Cetl Kraslice aj.)  

Tel.: na koordinátorku odborného výcviku, která kontroluje žáky na pracovištích: Mgr. Terezie 

Petrovičová – 775 751 166. 

 

Všichni žáci budou po nástupu do 1. ročníku potřebovat: 

 

 Učebnice (ceny učebnic jsou orientační):  

 

Český jazyk 

Čeština pro učební obory OU 
70,-- 

Štěrbová, Vytejšková (SEPTIMA) 

Pracovní sešit 1. díl mluvnice 
55,-- 

Štěrbová,Vytejšková (SEPTIMA) 

Pracovní sešit 2. díl sloh Český jazyk 
55,-- 

Štěrbová,Vytejšková SEPTIMA 

 

Odborné 

předměty 

Cukrářské práce – Technologie OU 
208,-- 

Semrádová (Parta) 

Pekařská technologie I. suroviny 

350,-- Šedivý (SVAZ PEKAŘŮ) 

možno objednat na této adrese: 

http://www.svazpekaru.cz/index.php/publikace-vyroba-peciva) 

 

Ostatní 

předměty 

Po dohodě s vyučujícím v září 
-,-- 

 

 

 Ostatní  

o Sešity až po dohodě s vyučujícími 

o Psací potřeby, pastelky, zvýrazňovače 

o Kalkulačka (obyčejná), rýsovací potřeby (dva trojúhelníky, kružítko, úhloměr, tužka č. 1 a 3) 

o Zámek na šatní skříňku 1ks (škola) 

o Přezůvky na přezutí do školy 

o Cvičební úbor a obuv na TV 

 

 

http://www.svazpekaru.cz/index.php/publikace-vyroba-peciva
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 Odborný výcvik 

o Do 1. 9. 2022 musí mít žák/yně zdravotní průkaz. Bez tohoto průkazu nemůže nastoupit na 

pracoviště odborného výcviku.  

o Bílé bavlněné nebo plátěné kalhoty 

o Bílá bavlněná trička 4 ks 

o Zástěra lacl – pekař 2 ks 

o Bílá síťka na vlasy nebo lodička 

o Bílé ponožky – bavlněné 

o Kvalitní visací zámek zn. FAB 

o Pracovní obuv budou žáci dostávat od školy.  

 

Prodej a měření oděvů od společnosti ERIN proběhne ve škole v ulici nábřeží Petra Bezruče 2291, 

Sokolov, ve dnech:  

 25. 5. 2022  12 – 17 h 

 13. 6. 2022  12 – 17 h 

 

Předání hotových pracovních oděvů: 

 18. 8. 2022  12 – 17 h 

 1. 9. 2022  11 – 16 h  

 

 

Pomůcky i oblečení je nutné řádně označit!  

 


