
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 
Místo poskytovaného vzdělávání Stod, Plzeňská 245 

 

Informace o učebních pomůckách, vybavení, učebnicích a pracovním oděvu pro učební obor 

 

Vážení rodiče, 

 

Vaše dcera, Váš syn byli přijati do oboru vzdělávání 69-51-H/01 Kadeřník.  

 

Při výuce odborného výcviku budou žáci potřebovat vlastní vybavení (kadeřnické pomůcky, 

pracovní oděv a učebnice). V této souvislosti pro informaci uvádíme seznam základních učebních 

pomůcek pro 1. ročník.  

 

A. Seznam základního nářadí a pomůcek pro 1. ročník 

 

- kosmetický kufřík nebo vhodná náhrada (ETUE) - tupírovací špička 

- klasické kadeřnické nůžky 5,5“ (rozdílné pro leváky)  - fen (profesionální) 

- úzký hřeben – dámský (2 ks) - efilační nůžky 

- úzký hřeben  - pánský (2ks) - seřezávač 

- hřeben na rozčesávání - 50 ks pinet 

- hřeben pětizubka - velké pinety plastové 5 ks 

- kartáč na rozčesávání - štětec a miska  na barvení 

- kartáč plochý - pláštěnka na stříhání 

- kartáč kulatý (4 velikosti) - pírka + vlásenky 

- kadeřnický oprašovák - kadeřnická zástěra 

- břitva na žiletku + žiletky - stříhací strojek s nástavcem 

- rozprašovač na vodu 

 

S dalším nutným vybavením budou seznámeni v průběhu školního roku, např. natáčky, speciální 

hřebeny a kartáče atd. 

 

Doporučení na specializované prodejny: 

Kadeřnické potřeby Vorlíčkovi, Bendova 48, Plzeň, PSČ 301 00, tel. 800 178 534, www.vokapo.cz 

otevírací doba: pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hod., sobota 9:00 do 12:00 hod. 

 

Velkoobchod Cmíral, Kadeřnické potřeby Plzeň, Resslova 7, PSČ 301 00, tel. 725 369 377, 

www.cmiral.cz 

pí Martina Smolanová, otevírací doba: pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hod. 
 

Při výuce odborného výcviku provádí žáci cvičné účesy vzájemně mezi sebou. Je proto nutné 

neprovádět do začátku školního roku žádné výrazné úpravy účesu, zejména zkracování vlasů. Delší 

vlasy jsou z hlediska nácviku různých účesů velmi vhodné.  
 

Každý žák si do 1. 9. 2021 zajistí zdravotní průkaz, který při nástupu na odborný výcvik předloží 

učitelce odborného výcviku.  

 

 

B. Požadovaný pracovní oděv a obuv 

Bílý plášť s krátkým rukávem, chlapci bílou košili bez potisku, černé kalhoty ( legíny ) a bílé zdravotní 

pracovní pantofle si pořizují žáci na vlastní náklady. Označení pracovního oděvu provedou dle pokynů 

učitelek OV v měsíci září. 

http://www.vokapo.cz/
http://www.cmiral.cz/


 

Doporučení na specializovanou prodejnu: 

VOCHOC TRADE, Domažlická 216/38, Plzeň, PSČ 318 03, tel. 377 388 723, www.vochoc.cz 

otevírací doba: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hod. 

Odkaz na e-shop:      

 https://www.pp-servis.eu/odevy/pracovni-plast-damsky-bily-lea-s-kratkym-rukavem/ 

 

 

C. Požadované učebnice 

 

Předmět Autor učebnice Název  

 

ČJL Soukal Čítanka pro učební obory SOU 

 Kvítková, Helclová Čeština pro učební obory SOU  

CHE Blažek Chemie pro obory nechemického zaměření  

MAT M. Hudcová  Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ 

 E. Calda Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU  

 

  

ZDR Janda Zdravověda  

MTR Peterka Materiály  

VYV Tvrzníková Odborné kreslení  

TEC Polívka Technologie 1. díl  

  Technologie 2. díl  

  Technologie 3. díl 

 U odborných učebnic žádejte vždy poslední vydání – starší vydání bývají 

 neaktuální.  

 

Učebnice jazyků bude určena v září. 
 

Doporučení na specializovanou prodejnu: 

Eva a Petr Baslovi, Knihkupectví Moudrá sova, Klatovská 28, Plzeň, PSČ 301 00,  

tel. 377 326 326, www.moudrasova.cz 

otevírací doba: pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hod. 

https://www.moudrasova.cz/e-shop 

 

Pro výuku bude také nezbytně potřebovat kalkulátor pro střední školy. Na výpočty nelze používat 

v hodinách  mobil! 

 

Ve Stodě 19.5.2021 

 

Mgr. Zdeňka Buršíková v.r. Mgr. Alena Sedláčková v.r. 

ředitelka SOU Domažlice zástupkyně ředitelky 

 SOU Domažlice  pro MPV Stod 

 

 Mgr. Jan Königsmark v.r. 

 zástupce ředitelky 

 SOU Domažlice pro MPV Stod 

 

http://www.vochoc.cz/
http://www.moudrasova.cz/

