
Pokyny pro přijaté žáky ve školním roce 2017/2018 

 

 Nástup do školy je v pondělí 4. září 2017 v 10:00 hodin (budova školy Škroupova 13, 

301 00 Plzeň).  

Informace o rozmístění žáků a tříd budou vyvěšeny při vstupu do budovy. 

 Žáci si přinesou vysvědčení z 9. třídy, občanský průkaz nebo pas, popř. rodný list, 

k ověření totožnosti. Vše bude po ověření vráceno. 

 Potvrzení o studiu obdrží žáci po nástupu do školy dne 4. září 2017, ne dříve. 

 

Žák si pořídí: 

 

 Pracovní pomůcka: kadeřnický kufr 

 Pracovní oděv: pracovní kalhoty (ne legíny), zdravotnickou obuv (pantofle), 

černé nebo bílé triko 

 Zdravotní průkaz 

 

Učebnice:  

 Materiály pro učební obor Kadeřník, E. Peterka, F. Kocourek, M. Podzimek, 

nakl. Informatorium 

 Technologie I pro učební obor Kadeřník, L. Polívka, H. Komendová, V. Pech, 

J. Valášek, nakl. Informatorium 

 Příručka pro Kadeřnice, Margot Hülsken a kolektiv, nakl. Europa Sobotáles 

 

(v Knihkupectví Fraus, Geothova ul., Plzeň máte na Plzeňskou kartu 10% slevu) 

 

 Pro zájemce o ubytování a stravování v Domově mládeže uvádíme kontaktní adresu a 

telefon. Ubytování i stravování si zajišťuje žák sám. 

 

Domov mládeže SŠIFIS, Plzeň, Klatovská 200G 

Tel.: 377 237 844, 777 364 092 

web: www.ssinfis.cz 

 

Domov mládeže SOUE, Vejprnická 56, Plzeň 

Tel.:377 308 113 

web: www.souepl.cz 

 

 Vyučování může probíhat v předsunutou hodinu v 7:05. Žáci, kteří přijdou dříve, se 

mohou připravovat v učebnách, škola je každý den otevřena od 6:00 hodin.  

 V 1. ročníku se uskuteční lyžařský výcvik cca 2000,- Kč. 

 V průběhu školního roku mají žáci možnost přihlásit se na poznávací zájezdy, např.: 

Anglie, Paříž, Itálie, … 

 Žáci mají možnost si objednat obědy ve stravovacím zařízení poblíž školy. 

http://www.ssinfis.cz/
http://www.souepl.cz/


Podmínky pro učební obor kadeřník 

 

Pro dobré zvládnutí oboru je velmi důležitý zájem o toto povolání, ochota stát se modelem, 

přivádět si modely z řad rodinných příslušníků a přátel. Praktická část se nedá vyučovat bez 

vhodných modelů, proto je nutné, aby si každý žák  prvního ročníku zajistil dostatek modelů 

pro dámské i pánské oddělení na stříhání, holení, vodovou ondulaci (na pololetí 5 modelů na 

cvičné práce a 2 modely na prověrky podle pokynů vyučujících,  platí pro dámskou i pánskou 

část kadeřnických činností). Pro snadnější získání modelů provádí žáci prvních ročníků cvičné 

práce na sobě a svých modelech a jsou v průběhu roku modelem pro druhý ročník. Žáci 

druhých ročníků procvičují své dovednosti na sobě vzájemně, případně na cvičných hlavách 

nebo svých modelech, po zvládnutí učiva mohou stříhat a upravovat vlasy žákům prvního 

ročníku.  

K nácviku různých kadeřnických úkonů je nutné zkrácení vlasů a naopak, pokud jsou vlasy 

příliš krátké (na ježka) je nutné je nechat dorůstat. Ideální délka je maximálně k ramenům. 

Pokud si žákyně nenechá zkrátit nebo dorůst vlasy, je povinna zakoupit si cvičnou hlavu 

s držákem, na které bude provádět nácvik, případně zajistit vhodný model dle pokynů 

vyučujících.  

 

 

Beru na vědomí a stvrzuji svým podpisem, že při praktickém vyučování se stanu 

modelem a nechám si zkrátit dlouhé vlasy nebo si krátké vlasy nechám dorůst do 

patřičné délky, zajistím si dostatečný počet modelů, případně si zajistím cvičnou hlavu s 

držákem a budu postupovat dle pokynů učitelek odborného výcviku. 

 

Příjmení a jméno žáka, žákyně:……………………………………………………………… 

 

Podpis žáka, žákyně:…………………………………………… 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce žáka, žákyně:…………………………………………………… 

 

 

 

 

Podpis --------------------------- 

   

 

Pozn. 

Tento ústřižek žák, žákyně odevzdají vyplněný a podepsaný při nástupu na odborný výcvik 

učitelce odborného výcviku. 

 


