
 
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 

Informace pro žáky 1. ročníku oboru Cukrářské práce,  
 školní rok 2022/2023 

 
 

Nástup žáků do školy je dne 1. 9. 2022 v 8.00 hodin pro třídu 1C1 v budově Odborné školy 
výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 - pavilon č. 3, učebna č. 225. 
 
Nástup žáků do školy je dne 1. 9. 2022 v 9.00 hodin pro třídu 1C2 v budově Odborné školy 
výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 - pavilon č. 3, učebna č. 226. 
 
Výuka žáků probíhá v střídajících se týdenních cyklech: 
 1. - 2. 9. 2022 teoretická výuka, 
• 5. - 9. 9. 2022 výuka odborného výcviku. 
•  

1. 9. 2022 se bude konat zahájení školního roku od 8.00 hod. Po jeho skončení končí 
vyučování. 
Žáci si s sebou 1. a 2. 9. 2022 přinesou:   
 vysvědčení z posledního ročníku základní školy (v případě, že žák již navštěvoval 

jinou střední školu, donese také vysvědčení z posledního ročníku této školy), 
 občanský průkaz, 
 průkazku zdravotní pojišťovny, 
 poznámkový blok, psací potřeby. 

2. 9. 2022 se budou konat třídnické práce od 8.00 do 10.30 hod (v 10.30 hod končí výuka), 
kde žáci budou seznámeni se školním řádem, BOZP a ostatními nařízeními školy. Nejpozději 
2. 9. 2022 žáci obdrží dokumenty k podpisu pro zákonné zástupce.  
5. 9. 2022 mají žáci sraz před budovou školy v 8.00 hod, kde si je vyzvednou vyučující 
odborného výcviku a odvedou je na místo školení BOZP a PO pro jejich obor. Školení ten den 
bude probíhat od 8.00 do 12.00 hod. V tento den žák nemusí mít pracovní oděv. 
6. 9. 2022 v tento den je vhodné si s sebou donést pracovní oděv ke kontrole vyučujícím 
odborného výcviku. V tento čas postačí mít zakoupené oblečení po 1 ks od každého druhu 
oděvu. Výuka bude probíhat od 8.00 do 12.00 hod. 
7. – 9. 9. 2022 probíhá výuka dle rozvrhu, pokud nebude stanoveno jinak. 
12. 9. 2022 se budou konat třídnické práce od 8.00 do 10.30 hod, kde budou žáci seznámeni 
se školním řádem, BOZP a ostatními nařízeními školy. Žák třídnímu učiteli předá vyplněné 
a podepsané dotazníky. 
 
V průběhu prvních čtrnácti dnů žák obdrží hesla pro přístup do systému Bakaláři jak 
pro žáka, tak pro zákonného zástupce. Tento systém bude využíván pro komunikaci se školou 
– sdělení škole, omlouvání žáka, přehled klasifikace apod. Postup pro přihlášení do systému 
Bakaláři naleznete na stránkách školy v záložce Pro žáky. Žák také obdrží čtyřmístný PIN 
pro telefonickou komunikaci se školou, kterým se při předávání informací musí zákonný 
zástupce nebo zletilý žák prokázat.  
 
Požadavky na zakoupení základních učebních pomůcek: 
 psací a rýsovací potřeby, trojúhelník, pravítko, kružítko, úhloměr, 
 ostatní učební pomůcky (potřeby) si žák zakoupí dle požadavku vyučujícího daného 

předmětu. 
Učebnice budou žákům k dispozici v době vyučovacích hodin (zapůjčeny učitelem). 
 
 



 
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 

Požadavky na zakoupení osobních ochranných pracovních prostředků na výuku odborného 
výcviku:  
Minimální počet        Druh 
2 ks Bílá halena s krátkým rukávem 
2 ks Bílé pracovní kalhoty 
2 ks Zástěra náprstníková (kuchařská) bílá 
1 ks Pokrývka hlavy bílá (lodička, kšiltovka, šátek) 
1 pár Pracovní protiskluzová obuv bílá s uzavřenou špičkou a patou 
5 ks Bílé ponožky 
2 ks Utěrka 
 Spodní prádlo je bílé nebo tělové barvy. 
 
Žák oboru Cukrářské práce musí mít platný Zdravotní průkaz pracovníka 
v potravinářství. 
 
Bez ochranných pracovních prostředků a zdravotního průkazu nemohou žáci nastoupit 
na výuku odborného výcviku, protože by došlo k porušení BOZP. 
 
 
 
Potvrzení o studiu pro dopravní podniky se vydává od 1. 9. 2022. 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 1. 8. 2022 
Vyřizuje: Irena Horová 
Telefon: 778 529 339 
Email: info@osvsplzen.cz 
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