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1 Úvod a cíl
V souladu s ustanovením směrnice QS 75-01 Školní řád, odst. 5.3 Vnitřní režim školy, bod 2 Úsek
odborného výcviku, písm. a) Vyučovací režim odborného výcviku, v souladu s hygienickými
požadavky a BOZP stanovuje po projednání s učiteli odborného výcviku ředitelka školy povinnosti
žáků při výkonu odborného výcviku:

2 Odborný výcvik učební obor Kuchař-číšník
Zahájení učebního dne
Na pracoviště odborného výcviku se žák, žákyně dostaví nejpozději 5 minut před zahájením učebního
dne v požadovaném čistém a vyžehleném pracovním oděvu, požadovanou úpravou vlasů, rukou a
nehtů s předepsanými pracovními pomůckami.
Požadavky na pracovní oděv a obuv žáka při výkonu odborného výcviku včetně smluvních
pracovišť školy
 Kuchař : Kuchařská čepice bílá - hřib, bílý rondon dvouřadý s dlouhým rukávem, bílé bavlněné
kalhoty, bílá kuchařská zástěra do pasu, bílé bavlněné ponožky, bílá uzavřená zdravotní obuv
s protiskluzovou úpravou.
 Kuchařka : Bílá síťka,bílá bavlněná kuchařská halena, bílé bavlněné kalhoty, bílá bavlněná
zástěra s laclem, bílé bavlněné ponožky, bílá uzavřená zdravotní obuv s protiskluzovou úpravou.
 Číšník : Bílá košile s dlouhým rukávem,černé kalhoty klasického rovného střihu, pracovní
vesta,černé bavlněné ponožky, černý motýlek černé polobotky s protiskluzovou úpravou,
jmenovka s označení jména příjmení, ročníku, oboru a značky coop.
 Servírka : Bílá halena košilového střihu s tříčtvrtečním rukávem, černá rovná sukně délky těsně
nad kolena, pracovní vesta, punčochové kalhoty tělové barvy, černá zdravotní obuv, jmenovka
s označení jména příjmení, ročníku, oboru a značky coop.
Hygiena žáka - úprava vlasů, rukou a nehtů, dodržování BOZP
Hygiena žáka
Žák má vlasy krátce střiženy tak, že konce vlasů dosahují maximálně okraje límce košile. Střih je
uzpůsoben práci v provozu přípravy a expedice stravy tj. bez pramenů dlouhých vlasů a bez
vyholování. Barva vlasů je přirozená, bez výstředních barevných odstínů. Žák je hladce oholen.
Žákyně má vlasy vhodně upravené, delší vlasy sepnuté, barva vlasů je přirozená, bez výstředních
barevných odstínů.
Ruce jsou čisté bez ozdob, hodinek a prstenů. Nehty rukou jsou čisté, krátce střižené nelakované.
Pracovní oděv je vždy čistý, žák nepoužívá nevhodné deodoranty, řetízky, náramky, pearsing v
obličejové části a další ozdoby. Povinností žáka je vlastnit platný zdravotní průkaz, který předloží žák
při nástupu do odborného výcviku.
Dodržování BOZP
V průběhu učebního dne odborného výcviku žák dodržuje základní bezpečnostní předpisy se kterými
byl prokazatelným způsobem seznámen učitelem odborného výcviku – viz zápisník bezpečnosti
práce.
Pracovní pomůcky
Pro řádný výkon odborného výcviku, je žák povinen při zahájení učebního dne mít u sebe tyto
pracovní pomůcky:
Kuchař, Kuchařka – nože – sada, 2x utěrka, sešit A4, psací potřeby a žákovskou knížku
Číšník, servírka – sešit A4, psací potřeby, příručník - 4 ks a číšnický nůž
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Inventář
Zapůjčený inventář žákům, který je majetkem školy, zejména v období závěrečných zkoušek
odevzdávají žáci učiteli odborného výcviku, který jej zapůjčil. V případě poškození, ztráty a podobně
uhradí žák, nebo zákonný zástupce náhradu v plné výši.
Průběh odborného výcviku
V průběhu vyučovacího dne je žákům zakázáno používat mobilní telefon a prostředky audiovizuální
techniky. Po splnění pracovních úkolů si žák uklidí své pracovní místo, vyčistí použitý inventář a
pracovní pomůcky.
Absence v odborném výcviku
Povolená výše absence žáka za I. pololetí – 70 hod (pro všechny ročníky);
za II. pololetí – 70 hod (1. a 2. ročník)
za II. pololetí – 56 hod (3. ročník)
V případě zvýšené absence na pracovišti školy žák hodiny nad 70 h nadpracuje na určených smluvních
pracovištích školy v době svého volna nebo v době prázdnin a následně může konat klasifikační
zkoušku. V případě vykonávání odborného výcviku na smluvních pracovištích školy žák ve 2. ročníku
v I. a II. pololetí nadpracuje absenci převyšující 35 h, ve 3. ročníku v I. pololetí absenci převyšující 35
h, ve II. pololetí absenci převyšující 25 h na určených smluvních pracovištích. Po nadpracování hodin
bude možné vykonat klasifikační zkoušku. Podmínkou k vykonání klasifikační zkoušky na konci II.
pololetí je nadpracování absence za I. i II. pololetí. Pokud tato podmínka nebude splněna, nelze
vykonat klasifikační zkoušku. Zkouška je zpoplatněná.
Ukončení učebního dne
V průběhu učebního dne se žák řídí pokyny učitele odborného výcviku a učebnu opouští vždy jen na
pokyn učitele.
Po ukončení učebního dne si žák vyzvedne u učitele osobní věci, které učiteli před zahájením
učebního dne svěřil k úschově (mobil, řetízky, peníze atd.) a odchází do šatny odborného výcviku. Zde
se převléká do civilního oděvu. Pracovní oblečení si má možnost ponechat v uzamykatelné skříňce
nebo si ho žák odnáší domů.

3 Odborný výcvik učební obor Kadeřník
Zahájení učebního dne
Na pracoviště odborného výcviku se žák dostaví nejpozději 5 minut před zahájením učebního dne
v požadovaném čistém a vyžehleném pracovním oděvu, s požadovanou úpravou vlasů, rukou a nehtů
s pracovními pomůckami. Na odborný výcvik žák nosí sešit odborného výcviku.
Požadavky na pracovní oděv žáka při výkonu odborného výcviku
 Kadeřník - kadeřnice : bílé dlouhé pracovní kalhoty, bílé triko s krátkým rukávem (délka trika
min. 60cm – dle dohody pracovní skupiny možnost volby jiné barvy), bílé ponožky, bílá zdravotní
obuv s páskem přes patu a s protiskluzovou úpravou, jmenovka s označení jména příjmení,
ročníku, oboru a značky coop.
Hygiena žáka - úprava vlasů, rukou a nehtů, hygiena žáka a dodržování BOZP
Hygiena žáka
Žák, žákyně má vlasy v délce a upraveny tak, aby umožňovaly procvičování kadeřnických úkonů
v souladu s učebním plánem a pokyny učitele odborného výcviku tj. bez prodloužených pramenů
vlasů, bez vyholování a dredů..
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Ruce jsou čisté bez ozdob, hodinek, náramků a prstenů. Žáci na odborný výcvik nenosí řetízky, velké
naušnice a pearsing v obličejové části a další ozdoby, které by mohly být příčinou poranění.
Povinností žáka je vlastnit platný zdravotní průkaz, který předloží při nástupu do odborného výcviku.
Nehty rukou jsou čisté, krátce střižené nenalakované výrazným lakem. Žákyně nemohou mít nehty
umělé.
Dodržování BOZP
V průběhu učebního dne odborného výcviku žák dodržuje základní hygienická pravidla tj. pravidelné
mytí rukou po použití toalety a po jídle, čistý pracovní oděv, používání vhodných deodorantů.
V souladu s dodržování předpisů BOZP při výkonu odborného výcviku, se kterými byl žák
prokazatelným způsobem seznámen je žák povinen vždy požádat učitele odborného výcviku o
opuštění pracoviště, učiteli odborného výcviku oznámit poranění způsobená v průběhu odborného
výcviku.
Pracovní pomůcky
Pro řádný výkon odborného výcviku, je žák povinen při zahájení učebního dne mít kadeřnický kufr se
stanoveným pracovním nářadím.
Průběh odborného výcviku
V průběhu učebního dne se žák řídí pokyny učitele odborného výcviku a učebnu opouští vždy jen na
základě pokynu učitele. Žákům je zakázáno používat mobilní telefony a prostředky audiovizuální
techniky v kadeřnické provozovně.
Absence v odborném výcviku
Povolená výše absence žáka za I. pololetí – 70 hod (pro všechny ročníky);
za II. pololetí – 70 hod (1. a 2. ročník)
za II. pololetí – 56 hod (3. ročník)
V případě zvýšené absence žák hodiny nad 70 hod (56 hod) nadpracuje na pracovišti školy v době
prázdnin a následně může konat klasifikační zkoušku. Zkouška je zpoplatněná.
Ukončení učebního dne
Po splnění pracovních úkolů žák uklidí pracoviště a vyčistí pracovní pomůcky a odchází do šatny
odborného výcviku. Zde se převléká do civilního oděvu. Pracovní oblečení a pracovní pomůcky si má
možnost ponechat v uzamykatelné skříňce nebo si ho žák odnáší domů.

4 Závěrečná ustanovení
Povinnosti žáků při výkonu odborného výcviku jsou závazným minimem požadavků a žák je povinen
je při výkonu odborného výcviku dodržovat.
Porušení povinností stanovených touto instrukcí je závažným porušení povinností žáka při výkonu
odborného výcviku a je hodnoceno výchovným opatřením :
1. Napomenutí učitele odborného výcviku – zápis do žákovské knížky, deníku odborného výcviku
2. Důtka třídního učitele na návrh učitele odborného výcviku pro opakované porušení povinností
žáka stanovených touto instrukcí – projednání v pedagogické radě, informace rodičům.
3. Vyloučení z učebního dne odborného výcviku – neomluvená absence.V případě, že předchozí
výchovná opatření nebyla účinná a dojde k opakovanému porušování pravidel stanovených touto
směrnicí má učitel odborného výcviku právo vyloučit žáka z učebního dne odborného výcviku,
v případě je-li žák zletilý. U nezletilých žáků může nastat vyloučení po telefonické informaci
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zákonného zástupce. Vzniklá absence je hodnocena jako neomluvená. Po takto vzniklé situaci –
vyloučení žáka z odborného výcviku nenese škola za žáka odpovědnost.

5 Příloha č. 1 Rozdělovník / seznámení s obsahem
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