
Pomůcky a pokyny pro žáky 1. ročníku oboru kuchař - číšník pro školní rok 2014/2015 
 

Školní rok bude zahájen 1. září 2014 – žáci si donesou zdravotní průkaz (vyřídí ho obvodní lékař) – bez něj 

nemohou na odborný výcvik!!! 

 

Absence ve škole i na odborném výcviku nesmí přesáhnout 30%. Při nemoci nebo z jiných důvodů je 

zákonný zástupce povinen ještě tentýž den telefonicky žáka omluvit: 

- při teoretickém vyučování třídnímu učiteli 

- na odborném výcviku učiteli odborného výcviku + smluvnímu pracovišti 

 

Peníze na odborný výcvik:   

 

 500 Kč na jednotné oblečení (po nástupu do školy bude žákům zajištěno ušití jednotného oblečení – 

číšnické vesty a pro dívky číšnické zástěrky), ostatní níže uvedené oblečení si žáci zakoupí sami 

 1.200 Kč na suroviny – vaření 

 300 Kč na číšnickou část 

 

Oblečení 

 

kuchař - kuchařské kalhoty 

  rondon  

zástěra 2 ks 

  čepice nebo síťka 

  pracovní obuv (s plnou špičkou, protiskluzová a testovaná), NE PANTOFLE 

  bílé ponožky 

  tričko bílé 2 ks 

 

číšník -  bílá košile 2 ks (dlouhý a krátký rukáv) 

černé kalhoty 

vesta jednotná pro všechny žáky - ušití zajistí škola 

černé ponožky 

motýlek 

černé boty (lehké, pohodlné, nejlépe kožené) 

 

servírka - bílá košile 1 kus krátký rukáv  

vesta jednotná pro všechny žákyně - ušití zajistí škola 

zástěrka jednotná pro všechny žákyně - ušití zajistí škola 

černá sukně ke kolenům (klasická) 

silonky (vždy jedny rezervní) 

černé boty s menším podpatkem (lodičky) 

gumičky nebo sponky do vlasů 

světlé prádlo 

 

Pomůcky pro kuchaře: receptury teplých pokrmů (kniha, poslední vydání), propisovací tužka, sešit A4 

(kroužkový + euroobaly), kalkulačka, zvýrazňovací fixy, malý a velký nůž, utěrka 

 

Pomůcky pro číšníky a servírky: dvě propisovací tužky, obyčejná tužka, guma, sešit A4 (kroužkový + 

euroobaly), učebnice Stolničení (Gustav Salač), příručník, číšnický otvírák 

 

Z hygienických důvodů a s ohledem na bezpečnost práce nesmí žáci během odborného výcviku nosit žádné 

ozdoby (prstýnky, náramky, piercing atd.) 

 

Třídní učitel:   Mgr. Věra Hladíková       

Učitel odborného výcviku: Milena Mösnerová 602 762 281 

Škola sborovna:  601 590 429 

Kancelář:   312 522 286 

E-mail:    skola@iss-slany.cz 


