
Pomůcky a pokyny pro žáky 1. ročníku obor Kuchař – číšník, Kuchař 

Pro školní rok 2022/2023 

 

Školní rok bude zahájen 1. září 2022 – žáci si donesou zdravotní průkaz (vyřídí ho obvodní lékař před 

nástupem do školy) – bez něj nemohou na odborný výcvik!!! 

Při nemoci nebo z jiných důvodů je zákonný zástupce povinen ještě tentýž den telefonicky žáka omluvit: 

− při teoretickém vyučování třídnímu učiteli 

− při odborném výcviku učiteli odborného výcviku i smluvnímu pracovišti žáka 

 

Peníze na odborný výcvik: 

 1 500 Kč na suroviny 

Žáci si zakoupí toto oblečení: 

Kuchař: triko – bílé 

  rondon – bílý s červenými knoflíky 

  kuchařské kalhoty – bílé nebo pepito 

  zástěra – bílá 

  čepice nebo síťka – aby zakryla celou vlasovou část 

  ponožky – bílé  

  pracovní obuv – bílá, s plnou špičkou, zajištěnou patou, protiskluzová a testovaná 

Číšník:  košile – bílá, dlouhý a krátký rukáv 

  vesta – černá 

  kalhoty – černé, společenské 

  motýlek – černý 

  rukavice – bílé bavlněné 

  příručník 

  ponožky – černé, vysoké 

  boty – černé, lehké, pohodlné, nejlépe kožené 

Servírka: košile – bílá, dlouhý a krátký rukáv 

  vesta – černá 

  kalhoty – černé, společenské 

  sukně – černá, klasická ke kolenům (ne mini) 

  rukavice – bílé bavlněné 

  příručník 

  silonky – tělové barvy, vždy jedny rezervní 

  boty – černé s menším podpatkem (lodičky, mokasíny), pohodlné 

Škola žákovi navíc poskytne: 1 x triko,1 x kalhoty, 1 x zástěra  

 

Pomůcky pro kuchaře: Desky A4 – kroužkové + euroobaly, kalkulačka, pouzdro na nože, nůž- malý, střední a 

velký, utěrka 

Pomůcky pro číšníky a servírky: Desky A4 – kroužkové + euroobaly, otvírák na víno číšnický 

Pomůcky a učebnice na teoretickou výuku: PhDr. Zdeňka Hrbková: Nové stolničení v kostce, další budou 

žákům oznámeny v 1. týdnu docházky v září 

 

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

ozdoby (prstýnky, náramky, piercing, gelové nehty atd.) 

 

Učitel odborného výcviku: Krupková Anna tel.: 602 394 492 

Škola sborovna: 601 590 429 tel. kancelář: 312 522 286 e-mail: skola@souslany.cz  


