
Střední škola Brno, Charbulova, 

příspěvková organizace 



Adresa školy 

Střední škola Brno Charbulova 

příspěvková organizace  

Sídlo: Charbulova 106 

618 00 Brno 

__________________________________ 

telefon recepce: +420 548 424 111 

e-mail: info@charbulova.cz 

www.charbulova.cz  



Vedení školy 

  

RNDr. Jana MARKOVÁ 

ředitelka školy 

tel.: 548 424 133 

e-mail: markova@charbulova.cz  



Zástupci ředitelky školy 

pro teoretické 

vyučování 

  

Ing. Ivo PROCHÁZKA  

• e-mail: prochazka@charbulova.cz 

RNDr. Viera ZABOJNÍKOVÁ  

• e-mail: zabojnikova@charbulova.cz 

II. patro, kancelář C5, tel.: 548 424 135 



Zástupce ředitelky 

školy pro praktické 

vyučování 

 

Mgr. Anežka ČAJKOVÁ 

• e-mail: cajkova@charbulova.cz  

• tel.: 545 212 213 

• Jánská 22, kancelář 222 

 

 



Studijní oddělení 

 matrika 

Eva ŠÉTAFFY, DiS. 

e-mail: setaffy@charbulova.cz 

 IVONA KUČEROVÁ 

 e-mail: kucerova@charbulova.cz 

 

• II. patro, kancelář C7, tel.: 548 424 132 

mailto:setaffy@charbulova.cz
mailto:setaffy@charbulova.cz


Sekretariát školy – 

teoretické vyučování 

• Eva CHLÁDKOVÁ 

• e-mail: chladkova@charbulova.cz 

 

• Marta TOŠNEROVÁ 

• e-mail: tosnerova@charbulova.cz 

 

• II. patro, kancelář C6, tel.: 548 424 136, 548 424 157 

  

 Potvrzování formulářů (MHD, IDS JMK) od 27. 8. 2017 

 Potvrzení o studiu po nástupu do školy 3. 9. 2018 



Stravování 

• úřední hodiny od 13. 08. 2018 od 07:00–12:00 hodin 

 

• tel.: 548 424 164, 725 800 825 – paní Hrdinová 

 

• přihlášky ke stravování jsou k dispozici na stránkách 

školy www.charbulova.cz     
 



Stravování 

• vyplněné přihlášky možno naskenovat a poslat na    

hrdinova@charbulova.cz nebo osobně od 13. 8. 2018 

(7:00–12:00) 

• variabilní symbol pro platbu z bankovního účtu vám 

bude přidělen po obdržení vyplněné  přihlášky a  poslán 

mailem 

• výběr ze tří jídel, cena obědu 35 Kč 

• stravování na kartu ISIC (v případě, že 3. 9. nebudete 

mít žák kartu je nutné si na nezbytnou dobu opatřit čip) 

 

 



Karta ISIC 

• povinná 

• prokazování totožnosti žáka ve škole, vstup do budovy 

• objednávání obědů a tisk stravenek 

• kopírování  

• cena za pořízení karty 250 Kč 

 

 



Fotografování na kartu 

ISIC 

• zajistí škola – zdarma  

• druhé kolo focení se bude konat 

• 22. 06. 2018,  10:00–14:30 hod. 

• Trnitá 8, Brno  

 

 



Příspěvek do Sdružení 

rodičů 

• výše příspěvku 250 Kč na školní rok 

• využití příspěvku: 

• vybavení tříd ICT, 

• příspěvek na akce školy, 

• odměny v soutěžích, ... 



Odborný výcvik (OV) 

Obor kadeřník – vedoucí učitelka  

• Mgr. Jitka Horáková 

• Charbulova 106, CPV 

• e-mail: horakova@charbulova.cz 

• tel: 548 424 173 



Pracovní oděv 

Pracovním oblečením se rozumí pracovní halenu, 

bílé kalhoty a  ponožky. Z hygienických důvodů 

doporučujeme mít 2 sady pracovního oblečení. 

Jednu sadu je třeba zakoupit před nástupem žáků 

do OV a druhou sadu doporučujeme zakoupit 

později. 



Pracovní oděv 

• Pracovní oděv lze zakoupit v prodejně Kars – bílé 

kalhoty a zdravotní obuv s protiskluzovou 

podrážkou a páskem přes patu si každý žák 

zakoupí sám. 

• Zde můžete uplatnit 10% slevu na naši školu. 

• Pracovní trička Vám nabídne firma Bema (nyní na 

místě) 



Pracovní oděv 

       

• Kontakt 

Pracovní oděvy Kars, Cejl I, Brno 

Lucie Bartůňková 

Tel.: 545 573 006, 606 721 949 

www.kars-brno.cz 

davinesl@bema.cz 

 

http://www.kars-brno.cz/
http://www.kars-brno.cz/
http://www.kars-brno.cz/


Úprava žáků 

• Úprava žáků odpovídá hygienickým a bezpečnostním 

předpisům 

• Není možné nosit piercing a dlouhé nehty.  

• Žáci procvičují stříhání vlasů mezi sebou, je třeba 

počítat se zkrácením vlasů pro potřeby výuky na 15 cm 

po celé hlavě. 

 



Upozornění 

• Před nástupem do školy 3. 9. 2018 nesmí mít 

žákyně příliš krátké vlasy (nestříhat je v průběhu 

prázdnin)  

• Během září budou žákyně ostříhány na délku 

vlasů pro potřebu výuky (účesy budou procvičovat 

vzájemně ve dvojicích)  

• Platí pro všechny 3. ročníky – tedy po celou dobu 

studia 



Zajištění modelů – stříhání 

• Pánské modely na holení 

• od konce října 

 

• Dámské modely na vodovou ondulaci 

• od konce listopadu 

• podmínkou jsou kratší vlasy 

 

     Vše bude upřesněno v odborném výcviku 



Pracovní nástroje 

• Žáci potřebují pro výuku sadu nástrojů. Na 

informativní schůzce rodičů bude připravena ukázka 

nástrojů s možností přímého nákupu kompletní sady 

nebo závazné objednávky.  

V případě nákupu na místě budou připraveny 

kompletní sady nástrojů. 

• Platba zálohy na místě 500,– Kč podle dohody  

    s firmou. Nástroje budou dodány v září a předány         

proti zaplacení doplatku. 

 



Pracovní nářadí 

• Nákup vybavení je možný také individuálně u jiných 
prodejců, vybavení však musí být ve stejné kvalitě. 

• Povinné vybavení 

• nástroje podle seznamu 

• kufřík 

• Doporučené vybavení (na domácí procvičování) 

• fén 

• natáčky 

 



Informace pro rodiče 

• Pracovní doba žáků 1. ročníku 

• 07:00 – 13:30 h ranní směna 

• 10:30 – 17:00 h odpolední směna 

• Před nástupem do OV  nutno opatřit  zdravotní průkaz 

• V odborném výcviku mají žáci přidělenou skříňku na 

osobní věci, je třeba opatřit si visací zámek se třemi 

klíči.  

• Cenné věci žáci dají do úschovy učitelům odborného 

výcviku.  

• Nutno koupit obal na vizitku na připnutí k oděvu. 

 



Pracoviště obor kadeřník 

Nové sady 44   tel.: 720 978 415 – pánské 

                                         tel.:720 978 419 – dámské 

 

CPV, Charbulova 66   tel.: 548 424 114 

 

Svratka – Veslařská 54   tel.: 720 978 420 

 

Trnitá 8   tel.: 720 978 418 

 



Informace pro rodiče 

DOPORUČUJEME 

• zřídit bankovní účet pro žáka, pro zasílání odměny 

za práci 

• číslo účtu odevzdat při nástupu žáka do školy. 



Informace – teoretické 

vyučování, odborný 

výcvik 

• pravidelná návštěvnost a informovanost rodičů 

na třídních schůzkách je nutná 

• omlouvání žáků – www.charbulova.cz  

• O NÁS – Dokumenty – Školní řád 

• dotazy, stížnosti nebo problémy – řeší 

zástupce ředitelky ve spolupráci s třídním 

učitelem nebo vedoucím učitelem odborného 

výcviku 



Další informace 

• Žáci nemají papírové žákovské knížky, jejich 

výsledky klasifikace jsou vedeny elektronicky 

• ŽÁCI A RODIČE – KLASIFIKACE A DOCHÁZKA – 

Sekce služeb 

• Heslo pro přihlášení obdrží rodiče od třídního 

učitele na začátku školního roku 

 



Další informace 

• K omlouvání absencí slouží omluvný list 

• Třídní schůzky se konají vždy v listopadu 

a v dubnu (informace na webových 

stránkách školy) 

 



První den praxe 

• Sraz před hlavním vchodem vlakového 
nádraží (pod hodinami) v 8:00 h. 
 

• S sebou: 

• přezůvky 

• pracovní oděv 

• sešit A4 linkovaný 

• svačina a pití 

 



UČEBNICE pro 1.ročník 

 

Učební obor 

 

Kadeřník 



ANGLICKÝ JAZYK 

• pomůcky pro hodiny ANJ 

(učebnice + pracovní sešit + 

přístup k online cvičením) je 

možné zakoupit na informační 

schůzce 

• budou používány po celou 

dobu studia 

• pro žáky za 690 Kč (po 

významné slevě)  

• dodatečný prodej proběhne 

v září, informace poskytnou 

učitelé ANJ.  



MATEMATIKA 

• Sbírka úloh z matematiky 

pro SOU, SOŠ 

• autoři: Hudcová, Kubičíková 

• (sytě růžová barva 

učebnice) 

• nakladatelství Prometheus  

• Kalkulačka, rýsovací potřeby 



ČESKÝ JAZYK  

A LITERATURA 

• 2 linkované sešity A4 

• V měsíci září bude vybíráno 200 Kč na učebnici 



Pro obor kadeřník 

• Doporučujeme na celé 3 roky studia 

• Materiály pro učební obor Kadeřník 

• autoři: Peterka, Kocourek, Podzimek 

 



Výtvarná příprava 

• tužka č. 1 

• nelinkovaný sešit formátu A4, nebo 

samostatné papíry vložené do složky 

• černý CENTROPEN 

• pastelky 

 



Poradenské pracoviště 

• Speciální pedagog: 

• Mgr. Ditta POKORNÁ 

• tel.: 548 424 116 

• Výchovné poradenství: 

• Mgr. Milada SLEZÁČKOVÁ 

• tel.: 736 473 525, 548 424 137 

• Školní metodik prevence: 

• Mgr. Pavla KOSTKOVÁ 

• tel.: 548 424 141 



Klasifikace  

a omlouvání absencí 

Žáci nemají papírové žákovské knížky, jejich 

výsledky klasifikace jsou vedeny elektronicky 

• www.charbulova.cz - ŽÁCI A RODIČE – Klasifikace 

a docházka – Sekce služeb 

• heslo pro přihlášení obdrží rodiče od třídního učitele na 

začátku školního roku 

K omlouvání absencí slouží omluvný list 

       Třídní schůzky 

• se konají vždy v listopadu a v dubnu (informace na 

webových stránkách školy) 



Nástup do školy 

 

Žáci 1. ročníků nastupují do školy v pondělí 3. září  2018 

Slavnostní zahájení proběhne v 10:00 h (zkrácená 

forma v 10:30 h) ve školní jídelně.  

Seznamy žáků s rozdělením do tříd  budou umístěny na 

vchodu do budovy  školy. 



Na viděnou 
 

 

Děkujeme Vám za pozornost. 


