
INFORMACE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 

pro žáky 1. ročníku oboru vzdělání ukončený výučním listem: Aranžér  

PRACOVNÍ ŘÁD 

 Vyučovací den v 1. ročníku je 6 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina odborného výcviku = 60 

minut). Nezapočítává se přestávka na oběd 30 minut. Ranní směna začíná v 7:00 hodin. 

 Odborný výcvik se realizuje na školním PPV odborná učebna – Telefonica 02, Mariánská 355, 

Příbram, tel.: 318 543 087 nebo na určeném smluvním pracovišti.  

 Rozpis odborného výcviku bude zveřejněn v posledním týdnu prázdnin na webu školy http: 

www.isspb.cz v sekci Informace pro žáky - Praktické vyučování - Rozpis odborný výcvik. 

1. ETIKETA 

 Předepsané pracovní oblečení, celkový vzhled, upravenost, slušné chování (zákaz používání MT). 

2. HYGIENA 

 Povinnost udržovat čistotu pracovního oblečení a osobní hygieny. 

3. PRODUKTIVNÍ ČINNOST 

 Odměna za produktivní činnost se žákům 1. ročníku nevyplácí (ve výjimečných případech až ve 2. 

pololetí), protože teprve získávají znalosti a dovednosti. 

4. PRACOVNÍ OBLEČENÍ  

 Nutnost zajistit, bez pracovního oblečení nelze být umístěn na pracoviště. 
 Pracovní plášť nebo starší pracovní oblečení, které se může znečistit a případně poškodit, přezůvky. 

(Veškeré pracovní oblečení si hradí žáci sami.) 

5. PRACOVNÍ POMŮCKY 

 Krabice od bot (kufřík), velký čtverečkovaný sešit, skicák, barevné papíry, noviny, krepový 

papír (bílý, zelený, hnědý), 2 ks pauzovací papír, 2 ks balicí papír, psací potřeby, mikrotužka, 

tužky B2 a B4, guma, plastická guma, ořezávátko, kružítko, pravoúhlý trojúhelník, kovové 

pravítko 30 cm, nůžky, odlamovací řezák, malý nůž, štětce, kelímky na vodu, houbička, hadřík, 

špejle, 5 ks dřevěné kolíčky, vlasec 0,2 - 0,3 mm, špendlíky, jehla a nit, provázek, 5 m balicí 

stuha široká 2 cm, slabý černý fix, násadka na pero, pera, redispera, atopera, černá tuš, 

pastelky, vodové barvy, temperové barvy (černá, žlutá, červená, modrá) 0,7 kg vodou ředitelná 

barva bílá (Balakryl, Latex apod.), 1 kg sádra bílá, lepidlo Herkules, tuhé lepidlo (tyčinka), 

transparentní (průsvitná) lepicí páska, oboustranná lepicí páska, papírová lepicí páska krepová, 

zahradnické nůžky, vázací drát, lepicí pistole, 5 ks náplně do lepicí pistole.  

 

 

 



6. SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKA 

 Konzultace s učiteli na pracovišti PVY je možná pouze mimo pracovní dobu nebo  

v budově školy po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě. 

 

7. KONTAKTY 
Mgr. Jaroslav Melša, ZŘ pro praktické vyučování, mob.: 602 161 818, e-mail: melsaj@iss.pb.cz 

Rudolf Šedivý, UOV, ISŠ HOPS Příbram, tel.: 318 623 742, e-mail: sedivyr.@iss.pb.cz 

Stiborová Peterková Aurelie, UOV, mob.: 601 194 546, 603 376 518, e-mail.: stiborovaa@iss.pb.cz 

 

                

Školní pracoviště -  odborná učebna – Telefonica 02, Mariánská 355, Příbram, tel.: 318 543 087 
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