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UPŘESNĚNÍ STUDIJNÍCH POMŮCEK POTŘEBNÝCH KE STUDIU OBORŮ 

65-42-M/01 Hotelnictví a 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

 

Vážení rodiče, milí studenti. 

V návaznosti na dříve zaslané informace posílám konečnou specifikaci pracovních a studijních potřeb 

k odborným předmětům (Stolničení, Technika přípravy pokrmů, Technika obsluhy a služeb, Sommeliérství). 

Na první místo klademe bezpečí, pohodlí, zdravotní vhodnost a získání správných pracovních návyků pro 

budoucí výkon povolání našich studentů, z toho důvodu je nutné vhodné pracovní vybavení. 

Kvůli sjednocení vzhledu studentů bude škola zprostředkovávat objednávku tohoto vybavení: rondon, 2x 

zástěra kuchařská, košile pro obsluhu, zástěra pro obsluhu, motýlek a příručník – Žákům bude toto jednotné 

oblečení vydáno oproti hotovostní platbě ve výši cca 2700,- Kč (částka se může mírně lišit u chlapců a dívek  - 

rozdílná cena košile). 

Další povinné vybavení, si studenti opatří samostatně. U každé položky povinného vybavení najdete 2 

doporučené odkazy, kde věci koupit. Odkazy jsou na e-shopy ověřených výrobců a dodavatelů, vnímejte je jako 

doporučení, můžete zvolit ekonomičtější alternativu avšak ve stejném vzhledu a kvalitě.  

Veškeré oblečení a pracovní/studijní pomůcky musí mít každý student naší školy nejpozději do 20. 9. 2021. 

Každá z doporučených stránek má vlastní tabulku velikostí – prosím věnujte jí náležitou pozornost, oblečení musí 

být žákovi pohodlné.  

Účast na odborných předmětech je z výše zmíněných důvodů možná pouze ve 

vhodném (doporučeném) oblečení. 

Kuchyně: 

Kuchařská obuv – unisex (dámská/pánská) 
!!! Zpevněná špička – protiskluzová podrážka = prevence proti vážným úrazům při uklouznutí či pádu nože!!! 

objednací kód: Obuv Toffeln EziProtekta 845 

Odkaz s doporučením: https://www.proficook.cz/pracovni-obuv.php ; https://www.engelbert-

strauss.cz/pracovni-pantofle-ob/abeba-ob-damske-a-panske-pantofle-hawaii-1000260-94409-2.html 

Kuchařské kalhoty 

objednací kód: K002Odkaz: 

https://www.proficook.cz/kalhoty.php 

https://www.obchodnisa.cz/kucharske-kalhoty-barnet-chefs 

Nůž pro kuchaře 
objednací kód: Nůž pro šéfkuchaře XINZUO CHEF B13S (8") 

Odkaz: https://www.damano.cz/nuz-xinzuo-b13s-chef-8-inch-nemecka-1-4116-ocel--cepel-210-mm-

/?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASptgphLc72YQEBsiGqcrvp2CVO3ZfeoyUzclOtO7T2CNDmjb2KPS0IaAlXiEALw_wcB 

https://www.proficook.cz/pracovni-obuv.php
https://www.engelbert-strauss.cz/pracovni-pantofle-ob/abeba-ob-damske-a-panske-pantofle-hawaii-1000260-94409-2.html
https://www.engelbert-strauss.cz/pracovni-pantofle-ob/abeba-ob-damske-a-panske-pantofle-hawaii-1000260-94409-2.html
https://www.proficook.cz/kalhoty.php
https://www.obchodnisa.cz/kucharske-kalhoty-barnet-chefs
https://www.damano.cz/nuz-xinzuo-b13s-chef-8-inch-nemecka-1-4116-ocel--cepel-210-mm-/?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASptgphLc72YQEBsiGqcrvp2CVO3ZfeoyUzclOtO7T2CNDmjb2KPS0IaAlXiEALw_wcB
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Kuchyňská utěrka – (3 ks) 
objednací kód: Kuchyňská utěrka Trio 6, 50 x 70 cm, sada 3 ks 

Odkaz: https://www.4home.cz/kuchynska-uterka-trio-6,-50-x-70-cm,-sada-3-ks/  

 

Obsluha: 

Číšnické kalhoty pánské (Chlapci) 
objednací kód: číšnické kalhoty pánské 

Odkaz:  https://www.proficook.cz/cisnicke-kalhoty.php, https://www.obchodnisa.cz/kalhoty-cisnicke-albert- 

Kožený pásek černý (unisex – k dámským kalhotám) 
objednací kód: Kožený pásek 

Odkaz:  https://www.proficook.cz/kasirky-kapsy.php ; https://www.bonprix.cz/produkt/koeny-pasek-erna-

920139/ 

Kalhoty číšnické dámské (pro slečny buď kalhoty, nebo sukni, není nutné mít oboje) 
objednací kód: Číšnické kalhoty dámské 

Odkaz: https://www.proficook.cz/cisnicke-kalhoty.php ; https://profikuchar.cz/c/kalhoty-pro-cisniky/damske-

cisnicke-kalhoty-ego?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpw1v_tYsh979ZG1mP3Tl8-

fPeV4S2lk8nxHuqjIT5aphOX-g2dGMwaAui_EALw_wcB  

Sukně dámská (pro slečny buď kalhoty, nebo sukni, není nutné mít oboje) 
Objednací kód: Dámská číšnická sukně 
Odkaz: https://profikuchar.cz/c/cisnicka-sukne/damska-cisnicka-sukne 

Dámská obuv do obsluhy (Dívky) 

!!! Pozor – výška podpatku max. 1,5 cm – ideálně bez!!! 
Objednací kód: SFC Valencia 3618 

Odkaz:  https://www.proficook.cz/pracovni-obuv.php ; https://www.fomi.cz/damske-kozene-baleryny  

 

Odborné učebnice: 

Technologie přípravy pokrmů 1 
Odkaz: https://www.megaknihy.cz/potravinarstvi/28837-technologie-pripravy-pokrmu-

1.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpnNE16Y3lPRGd6Tnc9PQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=631

52076610&keyword=&placement=&param 

Restaurace a host – tato učebnice bude využitelná po celou dobu studia ve více předmětech 

Odkaz: https://www.megaknihy.cz/humanitni-vedy/51531-restaurace-a-

host.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TlRFMU16RTFNVFV6TVE9PQ==&utm_pab=&matchtype=&network=u&device=c&creative=519865923769&keyword=&pla

cement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=13001285187&adgroupid=123248554498&feeditemid=&targetid=pla-

298902665943&loc_physical_ms=9062826&loc_interest_ms=&searchtype=&gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpD3OsDqoFxeOR3pFiWhGidKSmeZJum

_HkA48BgGptzoKF3yFq6nkQaAuL0EALw_wcB 

https://www.4home.cz/kuchynska-uterka-trio-6,-50-x-70-cm,-sada-3-ks/
https://www.proficook.cz/cisnicke-kalhoty.php
https://www.obchodnisa.cz/kalhoty-cisnicke-albert-
https://www.proficook.cz/kasirky-kapsy.php
https://www.bonprix.cz/produkt/koeny-pasek-erna-920139/
https://www.bonprix.cz/produkt/koeny-pasek-erna-920139/
https://www.proficook.cz/cisnicke-kalhoty.php
https://profikuchar.cz/c/kalhoty-pro-cisniky/damske-cisnicke-kalhoty-ego?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpw1v_tYsh979ZG1mP3Tl8-fPeV4S2lk8nxHuqjIT5aphOX-g2dGMwaAui_EALw_wcB
https://profikuchar.cz/c/kalhoty-pro-cisniky/damske-cisnicke-kalhoty-ego?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpw1v_tYsh979ZG1mP3Tl8-fPeV4S2lk8nxHuqjIT5aphOX-g2dGMwaAui_EALw_wcB
https://profikuchar.cz/c/kalhoty-pro-cisniky/damske-cisnicke-kalhoty-ego?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpw1v_tYsh979ZG1mP3Tl8-fPeV4S2lk8nxHuqjIT5aphOX-g2dGMwaAui_EALw_wcB
https://profikuchar.cz/c/cisnicka-sukne/damska-cisnicka-sukne
https://www.proficook.cz/pracovni-obuv.php
https://www.fomi.cz/damske-kozene-baleryny
https://www.megaknihy.cz/potravinarstvi/28837-technologie-pripravy-pokrmu-1.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpnNE16Y3lPRGd6Tnc9PQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param
https://www.megaknihy.cz/potravinarstvi/28837-technologie-pripravy-pokrmu-1.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpnNE16Y3lPRGd6Tnc9PQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param
https://www.megaknihy.cz/potravinarstvi/28837-technologie-pripravy-pokrmu-1.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpnNE16Y3lPRGd6Tnc9PQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param
https://www.megaknihy.cz/humanitni-vedy/51531-restaurace-a-host.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TlRFMU16RTFNVFV6TVE9PQ==&utm_pab=&matchtype=&network=u&device=c&creative=519865923769&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=13001285187&adgroupid=123248554498&feeditemid=&targetid=pla-298902665943&loc_physical_ms=9062826&loc_interest_ms=&searchtype=&gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpD3OsDqoFxeOR3pFiWhGidKSmeZJum_HkA48BgGptzoKF3yFq6nkQaAuL0EALw_wcB
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Pomocná tabulka pro správné naměření velikosti v eshopu – Proficook.cz 

 


