
INFORMACE O STUDIU
ODBORNÝ VÝCVIK

OBOR GASTRONOMIE SE 
ZAMĚŘENÍM NA ČÍŠNÍKA



Zástupce ředitelky školy pro odborný 

výcvik

Mgr. Miroslav Vystrčil

 e-mail: vystrčil@charbulova.cz 

 tel.: 548 424 163

 CPV, Charbulova 106



Stravování
• přihlášky ke stravování jsou k dispozici na stránkách školy 

www.charbulova.cz

• vyplněné možno naskenovat a poslat na 

hrdinova@charbulova.cz

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

• variabilní symbol vám bude přidělen po obdržení vyplněné  

přihlášky

• výběr ze tří jídel

• stravování na kartu ISIC

mailto:hrdinova@charbulova.cz


Odborný výcvik (OV)

Obor ČÍŠNÍK – vedoucí učitelka OV

• Bc. Eva BÍLÁ

• Centrum praktického vyučování (CPV), 

Charbulova 106

• tel.: 548 424 123, 607 402 552

• e-mail: bila@charbulova.cz



Pracoviště – obor ČÍŠNÍK

• Školní jídelna Charbulova 106

• Školní provozovna Svratka

• Školní provozovna Kavárna UM

• Hotel Continental

• Hotel International

• Hotel Maximus Resort

• Hotel OREA Congress Hotel Brno

Během studia může žák projít více pracovišti.



UPOZORNĚNÍ
Pro žáky v odborném výcviku z hlediska hygieny a 

bezpečnosti práce platí přísný zákaz:

• nošení piercingů, hodinek, dlouhých náušnic, 

řetízků a jiných ozdob,

• zákaz používání mobilních telefonů

• nutná upravenost rukou, nenalakované nehty, 

upravené vlasy, u chlapců krátce střižené.

• zákaz kouření a užívání návykových látek.



Pracovní oblečení – číšník

Objednávka oblečení přes e-shop v průběhu 
července - srpna

Přihlášení na e-shop:

www.ivnprofi.cz>e-shop>školy>přihlášení klienta

VSTUPNÍ KÓD KE SVÉ ŠKOLE:B107o2021d



Vážení rodiče a milí žáci,

v rámci zjednodušení a urychlení objednávek školních pracovních uniforem, 
Vám posíláme přímý odkaz na uniformy Vaši konkrétní školy.

Prosíme Vás o objednání uniforem do 15. 7. 2022. Předejdeme tak společně 
problémům s včasným dodáním všech uniforem, případně výměnou správných 
velikostí.

U několika našich dílen i dodavatelů probíhají, v rámci prázdnin, celozávodní 
dovolené a dopravní společnosti mají také prodloužené dodací lhůty zboží ze 
zahraničí.

Navíc, pokud se objednávky přesunou na září, nemůžeme již garantovat 
stávající ceny, neboť dodavatelé zboží i materiálů, ze kterých pro Vás uniformy 
šijeme, nám už nyní od 1. 7. 2022 opět navyšují ceny.

Děkujeme za pochopení, uniformy najdete zde, klikněte na tento odkaz:

http://www.ivnprofi.cz/eshop/gw/Y23DoTiYfj/

http://www.ivnprofi.cz/eshop/gw/Y23DoTiYfj/


OBJEDNÁVKA OBLEČENÍ PŘES E-SHOP 
PŘIHLÁŠENÍ NA E-SHOP: 
www.ivnprofi.cz   e-shop   školy   přihlášení 

klienta VSTUPNÍ KÓD KE SVÉ ŠKOLE: 

B107o2021d 

POVINNÉ VYBAVENÍ OD FIRMY IVN profi 

KONTAKTY POMOC S 

OBJEDNÁVKOU: Denisa 

Pavlasová 606 050 938 

INFORMACE O VÝROBĚ: 

Markéta Kopčeková 734 200 007 

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ č.katalog Kč bez DPH Kč včetně 
DPH 

vestozástěra unisex kulatá, kapsa, výšivka loga, 
potisk, kšandy 

BRZU055-90/1412-90/1005 690 835 

motýlek Dvojitý - Taft 

Celkem Kč: 

ASAU004-88/1319 135 163 

825 998 

NEPOVINNÉ VYBAVENÍ OD FIRMY IVN profi 

DÍVKY č.katalog 
Kč bez DPH Kč 
včetně  DPH 

košile dámská Klasik, dl. Rukáv, bílá Qpwimlady  575 696 

kalhoty dámské, ohrnovací pas, hladké - 
Rubs Celkem Kč: 

BRBX064-52/1005  575 696 

 1150 1392 

CHLAPCI č.katalog Kč bez DPH Kč včetně 
DPH 

košile pánská Klasik, dl. Rukáv, bílá Qpwim 575 696 

kalhoty pánské Slim - Gavin BY1 BRBY202-52/1005 655 793 
 

Celkem Kč: 1230 1488 

 



Informace pro rodiče

• Před nástupem do odborného výcviku je nutné zajistit  
zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu 
neurčitou

• Žáci musí mít zřízen osobní účet  pro bezhotovostní 
převod odměn za produktivní práci na pracovišti OV  
(lze využít i účet rodiče), nevyplácí se hotově

• Pracovní doba žáků 1. ročníku je 6 hodin 

2. a 3. a 4. ročníků 7 hodin 

– odpolední směna ve vyšších ročnících 

– ve vyšších ročnících práce v sobotu a v neděli



Informace pro rodiče

• První den odborného výcviku přinést

• zámek na skříňku do šatny

• sešit do odborného výcviku

• Pracovní pomůcky

• Číšnická vývrtka s nožem, bílý kapesník, bílý plátěný 

ubrousek 40x40 cm, kartáček na čištění stolů

• Stolničení, G. Salač



31. srpna 2022 v 10:30 hodin

Schůzka s rodiči a žáky 
oboru GASTRONOMIE – se zaměřením na 

číšníka
ve školní jídelně

(rozdělení žáků na pracoviště  odborného výcviku)

 Vzít s sebou zdravotní průkaz


