
 

 

 

POKYNY PRO PŘIJATÉ ŽÁKY OBORU 
 KOSMETICKÉ SLUŽBY 69-41-L/01 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 
 

• Nástup do školy je ve čtvrtek 1. září 2022 v 10:00 hodin (budova školy Škroupova 13,  
       301 00 Plzeň).  

• Informace o rozmístění žáků a tříd budou vyvěšeny při vstupu do budovy školy a na 
webových stránkách školy. 

• 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 1. září 2022, ne dříve. 

• Potřebné učebnice se žáci dozvědí v průběhu prvního školního týdne. 

• Vyučování může probíhat v předsunutou hodinu v 7:05. Žáci, kteří přijdou do školy před 
začátkem výuky, se mohou připravovat v odpočinkové místnosti v přízemí školy.  

• V průběhu školního roku mají žáci možnost přihlásit se na zahraniční poznávací zájezdy, 
tematické výlety a další odborná školení. 

• Během studia se uskuteční lyžařský výcvik a turistický kurz. 

• Žáci mají možnost si objednat obědy v nedalekém stravovacím zařízení. 
 

ŽÁK SI PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY ZAJISTÍ: 
• Pracovní oděv: bílé bavlněné pracovní kalhoty (ne legíny), zdravotnickou obuv (bílé 

pantofle), bílé triko, kadeřnickou zástěru žáci dostanou na pracovišti OV. Pracovní oděv i 
obuv jsou na pracovištích OV povinné! 

• Zdravotní průkaz (pracovníka v potravinářství). 

• Veškeré informace o objednání kosmetického setu a pracovních nástrojů dostanou žáci 
během první hodiny odborného výcviku. 

 
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.: 377 477 502 
web: www.ssinfis.cz 

Domov mládeže SOUE, Vejprnická 56, Plzeň 

Tel.:377 308 111 
web: www.souepl.cz 

Domov mládeže VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, Plzeň – Slovany 

Tel.: 377 418 561-2, 377 418 501, 774 530 960 
web: www.spseplzen.cz 
Domov mládeže SPŠ dopravní Plzeň (Skrétova 29, Karlovarská 99) 
Tel.: 371 657 173 
web: www.spsdplzen.cz 
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