69-51-H/01 Kadeřník
Slavnostní zahájení nového školního roku pro žáky i rodiče se uskuteční
v pondělí dne 3. září 2018 v 9:00 v Dělnickém domě v Odrách, ulice Dělnická 23, 742 35 Odry.
Účast rodičů na slavnostním zahájení je vítána, především u nezletilých žáků.
Žáci budou první týden v září blíže seznámeni:
 S průběhem školního roku,
 Rozdělením na odborná pracoviště,
 Dozví se jaké pracovní pomůcky a učebnice si pořídit, učebnice nepořizujte sami předem,
hromadně je objedná škola za zvýhodněnou cenu.
Teoretické vyučování bude probíhat ve Střední škole v Odrách, Sokolovská ulice 435/2.
Při nástupu do teoretického vyučování budeme požadovat od vašeho/vaší syna/dcery:
 Pokud přichází ze základní školy – poslední ročníkové vysvědčení.
 Pokud přichází ze SŠ (přestup z jiné střední školy) – poslední ročníkové vysvědčení ze střední
školy.
 Pokud ukončil střední školu – výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo maturitní
vysvědčení.
 2 fotografie (ubytovaní žáci v domově mládeže 3).
 Občanský průkaz nebo rodný list – pro kontrolu osobních údajů.
 Průkaz pojištěnce.
 Zdravotní průkaz.
Odborný výcvik bude probíhat na odloučených pracovištích v Odrách, Novém Jičíně, Kopřivnici a
Vítkově.
 Při nástupu na odborný výcvik zabezpečí škola žákům jedno bílé tričko s logem školy.
 Každý žák/žákyně si sám/sama zajistí: bílé pracovní kalhoty, bavlněné ponožky, tričko, vhodnou
pracovní obuv (ne Crocsy), bílou mikinu, sešit A5 linkovaný a psací pomůcky.
 Kadeřnický set bude možno za zvýhodněnou cenu objednat přes učitelku odborného výcviku cca
2 500,- Kč.
Stravování
Všichni žáci mají možnost odebírat obědy:
 V Odrách poskytuje obědy ZŠ Komenského (cena 24,- Kč), tel. 556 730 238, 739 069 152
 Na praxi ve Vítkově se obědy dováží (cena 32,- Kč)
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Odloučená pracoviště-kadeřnictví
Odry
556 719 103
Nový Jičín
556 707 703
Kopřivnice
734 268 050
Vítkov
556 300 441

