
 

                                                                            

 

 

 

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

               

 
Vážení rodiče a žáci, 

 

dovolujeme si Vám sdělit základní informace týkající se organizace odborného výcviku oboru 

vzdělání Prodavač. 

 

Odborný výcvik je součástí vzdělávání a tvoří 50% celkové výuky, která probíhá v týdenních cyklech 

na individuálních nebo skupinových smluvních pracovištích školy a na odborných učebnách v budově 

odloučeného pracoviště školy v Brně, Jánská 22.  

Žáci jsou umístěni na smluvních pracovištích v Brně, např.: XXXLutz, Vichr, Cimrman, Bauhaus, 

Datart, Kars, dm drogerie, Tesco Cimburkova, Globus, Albert apod. 

Žáci se střídají na ranních a odpoledních směnách pod vedením učitelů odborného výcviku nebo 

instruktorů žáků smluvních pracovišť. Informaci o zařízení na pracoviště žáci získají při zahájení 

školního vyučování dne 03. 09. 2018.  
Žákům vykonávajícím odborný výcvik na smluvních pracovištích je poskytována organizací odměna 

za produktivní práci.  

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

hodina - 60 minut). Žáci mají nárok na 30 minutovou přestávku, která se nezapočítává do doby trvání 

vyučovacího dne.  

Žáci si na první den odborného výcviku přinesou občanský průkaz, průkaz zdravotního pojištění, 

zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, fotokopii čísla bankovního účtu (osobního nebo 

zákonného zástupce) pro zaslání odměny za produktivní práci žáka. 

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).   

Pomůcky nezbytné k pracovním činnostem ve výuce na smluvních pracovištích: 

- sešit velký linkovaný (nejlépe silnější ve tvrdých deskách), psací potřeby, lepidlo na papír, 

- nůžky, malý vysouvací nožík, malé pravítko, kalkulačku, 

- sponky a gumičky na úpravu vlasů,  

- černé nebo tmavě modré pracovní kalhoty, tmavá pracovní obuv s protiskluzovou  

  podrážkou 

- bílé pracovní kalhoty, 2x bílé tričko s kr. rukávem, 1x červené tričko s límečkem, 

 bílá mikina, bílá kšiltovka, pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou (pracoviště Globus) 

Na každém pracovišti jsou jiné podmínky pro poskytování ochranných pracovních oděvů, 

proto budou žákům poskytnuty bližší informace až po zařazení na konkrétní pracoviště. 
Používání 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:  

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

 
 

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