Střední odborné učiliště, Hluboš 178
262 22 Hluboš

SOU Hluboš školní rok 2021/2022
Obecné informace
Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8,00 hodin
Přineste s sebou: přezůvky, psací potřeby, visací zámek na šatní skříňku – všechny obory!
Pracovní obuv – zajistí žáci
pracovní oděv – zajistí SOU
Finanční příspěvek na SRPŠ na školní rok: 200,- Kč (nutné uhradit do 30.9.)
ISIC karta – čipová karta - průkaz žáka, vstup do budov a areálu, na stravování, další slevy a benefity
– cena 290,- Kč (prodloužení 180 Kč) , více informací na webových stránkách školy
Stravování: celodenní pro ubytované žáky : 106,- Kč(snídaně -16,- svačina 12,- oběd 36,-svačina 10,večeře 32,-)
cena oběda: 36,- Kč
Je nutné složit jistinu ( 800,-- Kč pouze obědy, 3 200,-- u ubytovaných žáků na DM – celodenní strava)

Ubytování na DM
Ubytování při praxi mimo( 2 týdny )

800,- Kč měsíčně
400,- Kč

Přihlašování a odhlašování obědů pro žáky vždy den předem na tel. 318 429 928, v OP Dobříš vždy
den předem na tel. 318 521 072, 318 522 715, nebo na internetových stránkách školy - aplikace
icanteen – přihlašovací údaje obdrží po přihlášení ke stravování.
V budově školy je možno zakoupit rychlé občerstvení v kantýně.
Doprava: Dobříš – Hluboš (Hluboš – Dobříš)
Dobříš – Obořiště
Hluboš – Obořiště
Ubytovaní na DM

20,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč

Potvrzení o studiu, kartičky na dopravu – kancelář (pokladna) Hluboš, Dobříš
Informace k odbornému výcviku:
Odborný výcvik začíná v 7:00 a končí ve 13:30
Obor Kosmetické služby:
Odborný výcvik každé pondělí – dívky mají nástup – upravené, čisté (sepnuté vlasy, bez šperků)
Zdravotní průkaz
Bílý plášť + bílé kalhoty – zajistí SOU
Pedikérské a manikérské nástroje + Dezident sprej – zajistí SOU–hradit budou sami žáci – cca 2 000 –
2 500 Kč
Břity do skalpelu (č. 21) a žiletky do Creda
Sešit s tvrdými deskami A4
Bílé přezůvky + bílé ponožky, bílé triko + bílá mikina
Kosmetický kufr
4 ručníky (manikúra, pedikúra, 2 masáže)
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Masážní olej/emulze (dětský olejíček Aviril)
Laky na nehty, odlakovač, vatové tampony, vatové tyčinky, ubrousky, 3% peroxid vodíku
Krém na nohy (Indulona/dobře skluzný krém)
Obory Truhlář, Tesař
pracovní obuv, tužku, metr
pracovní oděv – zajistí SOU
Obor Kadeřník:
zdravotní průkaz
kadeřnický set – kufřík (základní set pro učně – mají na několika e-shopech obsahuje hřebeny,
kartáče, pláštěnku na stříhání, pinetky, nůžky na stříhání a efilační atd.
cena se pohybuje 6 000 – 7 000 Kč – můžeme předat kontakt na dodavatele)
bílé pracovní boty a bílé tričko
Pracovní bílý plášť + bílé kalhoty – zajistí SOU
Obory Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů
Pracovní obuv, ocelové posuvné měřítko
Pracovní oděv – zajistí SOU
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