
 

 

 

Milé budoucí studentky oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY a vážení rodiče! 

Připravili jsme pro Vás několik důležitých informací před začátkem školního roku, které si 

prosím přečtěte.  

Všichni žáci se sejdou 1. 9. 2022 v 8,00hodin v kmenových třídách (pro 1. KA učebna A606). Po 

zahájení budete s třídní učitelkou v dopoledních hodinách řešit organizační záležitosti. 

 

Na Vás, rodiče našich žáků, se těšíme ve středu 1. 9. 2022 v 17.00 hod. v kmenových 

učebnách (A606). Zde proběhne informativní rodičovská schůzka.  

Vaše účast je nutná, jelikož dostanete potřebné informace o studiu Vašich dětí a vyřídíme 

administrativní náležitosti.  

O prázdninách prosíme budoucí studentky a jejich rodiče o zajištění následujících 

nezbytností:  

1. Pracovní oděv na předmět OVÝ (praxi) – doporučujeme zakoupit ve firmě Cadenza – 

pracovní šaty vzor SILVERA v bílé barvě s tmavě modrým prýmkem 

(https://www.cadenza.cz/obchod/saty-silvera-bapes/) nebo pracovní halenu vzor SILVERA 

v bílé barvě s tmavě modrým prýmkem (https://www.cadenza.cz/obchod/halena-silvera-

bapes/) a bílé kalhoty – např. UNIKA (https://www.cadenza.cz/obchod/kalhoty-unika-plus/). 

Bližší informace naleznete na www.cadenza.cz. Prodejnu naleznete na adrese 

Myslíkova 31, Praha 1. Doporučujeme šaty osobně vyzkoušet v prodejně.  

2. Dále budete potřebovat bezpečnou zdravotní obuv s páskem přes patu v bílé barvě a bílé 

ponožky. Doporučujeme libovolnou prodejnu zdravotnických potřeb, nebo pracovních 

oděvů. 

3. Nechte si vystavit u svého dětského lékaře zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.  

4. Zajistěte si očkování proti hepatitidě typu B (pokud jej nemáte).  

Dne 1. září 2022 přineste s sebou:  

1. Kopii a originál vysvědčení z posledního ročníku ZŠ nebo jiné školy, ze které přicházíte.  

2. Kopii a originál zdravotního průkazu.  

3. Kopii a originál očkování proti hepatitidě typu B.  

Originály výše uvedených dokumentů budou ihned vráceny. Kopie není třeba ověřovat.  

4. 3x foto studenta velikosti 45x35 mm (na zadní stranu prosíme napsat jméno a příjmení).  

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 

Praha 4, 5. května 51, IČO: 00638722 DIČ: CZ00638722 

tel.: 244 105 001 

e-mail: sekretariat@szs5kvetna.cz  web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz   

 



5. Psací potřeby a zápisník na poznámky.  

6. Finanční hotovost 155,- Kč na čip, který budete potřebovat na vstup do školy, na 

objednávání stravování ve školní jídelně a kopírování. Čip je nevratný.  

7. Finanční hotovost 80,- Kč na jmenovku a deník praktické výuky.  

8. Finanční hotovost 500,- Kč příspěvek na SRPŠ. (*Pozn. u finančních hotovostí prosíme přesné částky.) 

9. Kontakt na rodiče – mobil, e-mailovou adresu.  

10. Šatna: žáci oboru Kosmetické služby budou mít šatní skříňku, ke které si každý žák donese vlastní 

visací zámek. 

 

Potřebné učebnice pro odborné a další předměty Vám sdělíme na začátku školního roku.  

Začátkem září počítejte se zajištěním pomůcek k výuce odborného výcviku. Pracovní 

pomůcky si hradí student v plném rozsahu. Informace o obsahu balíčku pro odborný výcvik 

jsou uvedeny na stránkách školy a eventuální další Vám na požádání zašle vaše vyučující 

odborného výcviku pro 1. ročník – Bc. Radka Busta, DiS. (busta.r@szs5kvetna.cz). Pokud si 

s nákupem některých přípravků nebudete jisti, můžete vyčkat na začátek září.  

 

S pozdravem  

 

 

Bc. Radka Busta DiS 
třídní učitelka 1. KA 

a ostatní Vaše vyučující 

 Mgr. Monika Beránková 
vedoucí oboru KS 

 



 

POMŮCKY PRO ODBORNÝ VÝCVIK 

Pomůcky na I. pololetí 

 

� 1ks Dezinfekce pokožky (spray)

Např.:  

o MIKASEPT A – 120

nebo 

o C 10 – 200 ml (cca 62

nebo 

 

o LAVOSEPT roztok k

 

 

� 1ks Dezinfekce ploch a nástroj
baktericidní a fungicidní  
Např.: 

o LAVOSEPT na nástroje 

nebo 

o DESIDENT CAVI CIDE

nebo 

o B 40 – 200 ml (cca 62

 

� 5 ks Barevných laků na nehty

� 1 ks Bílý lak bez perleti (na

� 1 ks Bezbarvý lak na nehty 

40,-Kč 

� 1ks lak sytě červený – 50kč
1 

POMŮCKY PRO ODBORNÝ VÝCVIK 

(spray) 

120 ml (cca 55,-Kč) 

(cca 62,-Kč) 

roztok k dezinfekci pokožky s rozprašovačem 200ml 

nástrojů (spray) – musí být virucidní, 

na nástroje – 200 ml (cca 70,-Kč) 

DESIDENT CAVI CIDE – 200 ml (cca 100,-Kč) 

62,-Kč) 

 na nehty (různé barevné odstíny – stačí i levné laky na nehty

(na francouzskou manikúru) – cca 45,-Kč 

Bezbarvý lak na nehty (podkladový a vrchní lak – vytvrzovač laků na nehty)

50kč 

POMŮCKY PRO ODBORNÝ VÝCVIK – 1. KA  

em 200ml – 70kč 

levné laky na nehty)  

 laků na nehty) – cca 



2 

 

� 1 ks Odlakovač na nehty    cca 1l cca 80,- Kč (k doplňování dávkovače) 

� 1 ks Odlakovací korektor – cca 70,- Kč 

�  5 ks Náhradní hroty ke korektoru  - cca 30,- Kč 

� 1 ks Čtverečky z buničiny (bal. 2x500ks) – cca 55,-Kč 

 

� 1 ks Maketa, vzorkovník s nehty na lakování – cca 50,-Kč 

 

 

 

 

� 1 ks Odlakovač s dávkovačem 200 ml – Lidl      cca 37,-Kč 

 

 

 

 

� 1 ks Změkčovač kůžiček nehtů – cca 40,-Kč 

 

� 1 ks Nehtový olej – cca 40,-Kč 
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� 1 ks Vysoušeč laku – urychlovač schnutí cca 120 Kč,- 

např. Enii Nails nebo Amoené (nebo podobné) 

 

 

 

� 1 ks Manikurní miska – cca 40,-Kč 
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NÁSLEDUJÍCÍ POMUCKY JEN V PROFI KVALITĚ 

� 1 ks Skleněný pilník na nehty – cca 55,-Kč (v pouzdře 120,-Kč) 

  

 

 

 

� 1 ks Leštící blok – cca 15,-Kč 

 

 

� 1 ks Štětec na zdobení nehtů – cca 100,-Kč 

 

 

 

� 1ks  Zdobící kulička – cca 75,-Kč 

 

 

� 1 ks Papírový pilník na nehty středně hrubý 100/180 – cca 15,-Kč 

 

� 1 ks Leštička na nehty – cca od 20,-Kč 

 

 



5 

 

� 1 ks Pomerančová dřívka14,8 cm; 10 ks – cca 20,-Kč 

 

 

� 1 ks Kopýtko – zatlačovač nehtové kůžičky – cca 5,-Kč 

 

 

 

 

� 1 ks Kleštičky na kůži – cca 200,-Kč 

  S pérem, které lze odaretovat  

 

 

� 1ks  Štětec na obroušený materiál  cca 60,-Kč 
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Pomůcky na II. pololetí – Zatím nepořizovat! 

 

� BARVA NA ŘASY A OBOČÍ   

Vybrat si z těchto značek barev - REFECTOCIL, PROFI LINE, BINACIL. 

(levně lze sehnat na www.vlasy-kosmetika.cz -  cca 100kč/ks) 

1ks hnědá  

1ks černá  

 

 

� OXIDANT PRO BARVU 

1ks Oxidant pro barvy na obočí a řasy 3% - 90kč (popř. k jiné barvě) 

Např. REFECTOCIL 

 

� SKLENĚNÁ MISTIČKA NA MÍCHÁNÍ BAREV 

2ks (lze koupit u firmy SALVUS – 35,-Kč/ks) 

 

 

� ŠTĚTEC NA NANÁŠENÍ BAREV 

1ks (např. PRIMAVERA ANDORRANA - 138,-Kč)  

 

 

 
 

� špička na barvení obočí a řas 

1ks (MAKO, SALVUS – cca 12,-kč 
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� PINZETA 

1ks 

Možno koupit od těchto firem: 

Pinzeta MEDIN 14,3 cm užší cca 250,- Kč 

Pinzeta SALVUS dlouhá 14 cm, šikmá, úzké zakončení 240,- Kč 

 

Pinzeta CONETA – INOX cca 200,- Kč 

 

 

 

� Vatové odličovací tampóny a štětičky  

1ks      29 – 150,- Kč 

 

 

� Vazelína kosmetická        1ks    cca 42,- Kč   

  

 

 

� Špachtle plastová  

1ks     např. (Dikos)     9,- Kč  

 


