
 

 

                  

                                                           

 

Střední  škola  Brno ,  Charbulova ,  pří spěvková  organ izace  
Sídlo:  Charbulova 106, 618 00 Brno  

               

 
Vážení rodiče a žáci, 

 

sdělujeme Vám základní informace týkající se odborného výcviku oboru vzdělání Aranžér. 

 

Odborný výcvik probíhá v I. ročníku v rozsahu 15 vyučovacích hodin v týdenním cyklu na odborných 

učebnách školy, které se nacházejí na odloučeném pracovišti školy, Jánská 22, Brno. 

Pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku si zde žáci ověřují technologické a výtvarné 

postupy a osvojují si vědomosti získané v teoretické výuce (aranžování, písmo, propagace, technologie 

a materiály atd.).  

 

Vyučovací jednotkou v odborném výcviku v 1. ročníku je vyučovací den v rozsahu 6 hodin (jedna 

vyučovací hodina trvá 60 minut). Žáci mají nárok na 30 minutovou přestávku, která se nezapočítává 

do doby trvání vyučovacího dne.  

Na převlečení si žáci pořídí pracovní oděv (černé tričko, košili), pohodlné pracovní kalhoty (montérky, 

staré jeans) a na přezutí vhodnou bezpečnou pracovní obuv (po dohodě s UOV).  

 

Z důvodu pohybu žáků v prostorách, kde se vyskytují potraviny, musí mít z hygienických důvodů 

vystavený „Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství“, který předloží první den při nástupu na 

odborný výcvik v budově Jánská 22, Brno. 

 

Ve II. a III. ročníku žáci absolvují odborný výcvik na smluvních pracovištích školy, kterými jsou 

propagační oddělení supermarketů a hypermarketů (Globus, Bauhaus, Tesco, C & A Moda) a reklamní 

agentury (Direct Media, Svida, SÁRA, Coma, REDA, Švec, Srp, For Press, Luk aj.).  

 

Je nutné, aby žáci respektovali hygienické předpisy, zásady úpravy zevnějšku v souladu s platnou 

legislativou, dle pokynů učitele odborného výcviku. (Není možné nosit piercing a tetování. Vlasy jsou 

sepnuté, nehty nenalakované, ostříhané).   

Pro výuku odborného výcviku žáci potřebují uvedený soupis nářadí a materiálu, který si musí opatřit 

před nástupem na odborný výcvik.  

 
Používán mobilních telefonů ve výuce není dovoleno.  
Omlouvání žáků je za stejných podmínek v teoretickém vyučování tak i v odborném výcviku. Chybí-li žák 

v odborném výcviku, omlouvá zákonný zástupce žáka nepřítomnost učiteli odborného výcviku. Se způsobem 

omlouvání nepřítomnosti budou žáci seznámeni na začátku školního roku, rodiče budou o požadavcích na 

omlouvání informováni. Kontakty na třídního učitele a příslušného učitele odborného výcviku obdrží žáci při 

nástupu do školy. 

 

Kontakt: 

UOV Renata Kršková, t. č.: 702 021 936, e-mail: krskova@charbulova.cz 

UOV Romana Slámová, t. č.: 606 682 210, e-mail: slamova.romana@charbulova.cz  

UOV Petra Škarabelová., t. č. 702 021 936, e-mail: skarabelova@charbulova.cz 

UOV Silvie Malendová., t. č. 606 682 210, e-mail: malendova@charbulova.cz 

 

VUOV Mgr. Věra Szlaurová, tč.: 734 380 001, mail: szlaurova@charbulova.cz 

 
                                                                     

     

 

    Brno, červen 2018                                                                                               Mgr. Anežka Čajková v. r.  

                                                                                                                                   ZŘ PV 
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Box na nářadí a materiál – střední, musí být 

uzamykatelný 

1x 

NÁŘADÍ: 
Flash disk minimálně 16 GB 1x 

Aranžérské kladívko   1x 

Kleště kombinované  1x 

Ochranné brýle (s boční ochranou)  1x 

Ochranná rouška s filtrem (ne lékařská)  1x 

Kleště štípací  a ketlovací  1x  + 1x 

Svinovací metr 3-5 m 1x 

Nůžky kovové střední 12-14 cm 1x 

Těrka na folie  2x 

Těrka na folie plstěná  1x 

Štětec plochý vel. 4 1x 

Sada plochých štětců   1x 

Držák na váleček  1x 

Váleček moltoprenový + miska 100 mm 5x 

Váleček moltoprenový + miska 150 mm 5x 

Štětce akvarelové kulaté   velikost 4, 6, 8, 10 4x 

Štětce psáčky (plochý-dlouhý vlas) si žáci zakoupí dle 

požadavku pro výuku. 

  

Nůž ulamovací (modelářský) kovový malý + velký  1x + 1x          

Náhradní nože  - velký řezák balení (10 ks) 1x 

Náhradní nože – malý řezák balení (10 ks) 1x 

Pryžová houba  1x 

Kružítko s vytahovadlem  1x 

Trojúhelník pravoúhlý rovnoramenný  1x 

Pravítko  30 cm 1x 

Pravítko kovové řezací  80 cm 1x 

úhloměr  1x 

Měkké hadříky   5x 

Atopero, vhodná násada 1 1,5 2 mm 3x 

Redispero vhodná násada 1 1,5 2 mm(špička), 3x 

Tavná pistole - (zakoupit pouze ve specializovaném 

obchodě – elektro), náplně do tavící pistole (dokupují 

si žáci během šk. roku) 

 

2 sady náplní 

1x 

Pracovní černou polokošili   1x 

MATERIÁL: 
Skicák, výkres  A3, A4 50x + 50x 

Tyčinkové lepidlo  2x 

Tužka – 1,2,3 (Pentelka), ořezávátko 40g 1x 

Anilinové barvy základní barvy  1x 

Akrylové barvy – doporučují se akrylové barvy 

značky LUKAS – 500 ml (dokupují se během šk. roku) 

žlutá, červená, bílá, černá, 

modrá 

5x 

Pastely křídové – balíček po 12 ks  1x 

Fix (permanent marker) kulatý hrot,   1x 

Fix (permanent marker) klínový hrot  1x 

Pastelky – v balení 24 ks  1x 

Tuž černá  3x 

Pryž mazací (obyčejná)  2x 

Krycí páska papírová, dvě různé velikosti  minimálně 3 cm 1x 

Izolepa 1,5 cm   1x 

Oboustranná lepicí páska 1,5 cm  2x 

Aranžérský silon  0,3 mm - 100 m 1x 

Květinářský drát – zelený 1 mm - 50 m 1x 

Včelařský drát 150G/140M  1x 

 


