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Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,
jsme rádi, že jste se rozhodli pro studium na naší škole. Rádi bychom Vám již nyní předali základní
informace potřebné pro zahájení Vašeho studia a účast na praktickém vyučování.
Školní rok začne 4. září 2017 v 8.00 v budově školy, v Krkonošské ulici 265. Vezměte si s sebou
občanský průkaz (byl-li Vám vydán), průkaz zdravotní pojišťovny, zdravotní průkaz pracovníka v
potravinářství, (je nutné si jej zajistit v průběhu července a srpna a vydá Vám jej Váš praktický
lékař) a vysvědčení z 9. třídy ZŠ a propisovací tužku. Do školy si přineste i fotografii o rozměrech
3,5 x 4,5 cm, pořízenou bez pokrývky hlavy.
Na zadní straně této informace naleznete seznam základních učebnic, pomůcek a oblečení nutných
pro teoretickou výuku a odborný výcvik. Pořiďte si rovněž dostatečnou zásobu sešitů na každý
předmět, formát A4 a A5, převážně linkované.
Podrobné informace o výuce odborného výcviku a pracovišti Vám budou sděleny 4. září 2017.
Všichni žáci budou mít možnost stravovat se ve školní jídelně Základní školy nám. Míru, cena
oběda od 4. září 2017 je 29,- Kč. Potvrzování průkazek pro dopravní společnosti je možné v
kanceláři školy od 28. srpna 2017 v době od 8,00 do 14,30 hodin.

Již dnes Vás vítáme mezi námi a v září na shledanou.

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Vrchlabí, Krkonošská 265
Krkonošská 265,
543 11 Vrchlabí
Tel., fax 499 421 195
http: www.sossou.cz
E-mail: vrchlabi@sossou.cz
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POVINNÉ VYBAVENÍ NA ODBORNÝ VÝCVIK - ÚSTROJOVÝ ŘÁD
Děvčata
Černá sukně s délkou cca 10 cm nad koleny (jsou respektovány i delší sukně)
Bílá halenka s dlouhým rukávem, bez nebo s menším výstřihem (je nutné mít minimálně dvě – na
převléknutí, v případě ušpinění se)
Silonové punčochy – není dovoleno obsluhovat bez nich.
Číšnická vesta – vesta bude žákům ušitá jednotně počátkem školního roku, vínové barvy s černými
doplňky. Na levé straně vesty je vyšitý znak školy. Předpokládaná cena je Kč 800,- Zálohu zaplaťte 1. den
školy.
Jmenovka – (zajišťuje škola) musí být připevněná na pravé straně na viditelném místě
Boty – černé s plnou špičkou, na nízkém podpatku (ze zdravotního hlediska je vhodný podpatek vysoký 3 –
5 cm). Nepřípustné jsou pantofle!!!
Chlapci
Černé kalhoty, popř. s vhodným opaskem
Bílá košile s dlouhým rukávem, (je nutné mít minimálně dvě – převléknutí, v případě ušpinění se)
Černý motýlek
Číšnická vesta – vesta bude žákům ušitá jednotně počátkem školního roku, vínové barvy s černými
doplňky. Na levé straně vesty je vyšitý znak školy. Předpokládaná cena je Kč 800,- Zálohu zaplaťte 1. den
školy.
Jmenovka – (zajišťuje škola) musí být připevněná na pravé straně na viditelném místě
Boty – černá společenská obuv. Nepřípustné jsou pantofle!!!
Ponožky – černé, vhodné jsou zdravotní
Žákům není povolen piercing a tetování v obličeji a na ostatních viditelných místech
Pomůcky:
Příruční ubrousek 2 ks
Utěrka

ZÁKLADNÍ UČEBNICE NUTNÉ PRO VÝUKU V 1. ROČNÍKU
Matematika pro dvouleté a tř íleté učební obory SOU – Emil Calda, Prometheus1.díl
Čeština pro učební obory SOU – N. Kvítková, I. Helclová, SPN, 1997
Cvičení z pravopisu pro větší školáky – V. Styblík a kol., SPN, 2002
Čítanka pro učební obory SOU - J. Soukal, SPN, 1999
Němčina pro číšníky a kuchař e – V. Höppnerová - SCIENTIA
Angličtina– ChillOut 1 – angličtina pro SOŠ a SOU, soubor učebnice, pracovního sešitu, 2 CD a
možnost využití internetové podpory, nakladatelství Klett, 2011, autoř i: Tkadlečková, Perná,
Krulišová, orientační cena 299,-. Kapesní slovník česko-anglický, anglicko-český.
Občanská nauka SOU – V. Dudák, SPN, 2007
Ekologie a životní prostř edí – Pavel Červinka a kol., Česká geografická společnost 2005
Technologie př ípravy pokrmů 1 - Sedláčková H., Otoupal P. –sešit A4
Technologie př ípravy pokrmů 2 – Sedláčková H., Otoupal P.
Stolničení – G. Salač – FORTUNA –– učebnice bude používaná celé 3. roky; sešit velikosti A 4.

