
Požadavky na pracovní oblečení oborů kuchař-číšník 
 

Kuchař: 

(chlapci i dívky) 

• kuchařské kalhoty bílé 

• bílé tričko s krátkým rukávem 

• bílý kuchařský rondon dvouřadý 

• bílá zástěra do pasu 

• bílá kuchařská síťovaná čepice s kšiltem  

• bílé ponožky 

• bílé pracovní boty s plnou špičkou - NE PANTOFLE 

• utěrky 2 ks 

Dále je nutno zakoupit pro obor kuchař „Receptury teplé kuchyně“ – 

Jaroslav Runštuk a sadu nožů – doporučujeme: KDS Sada nožů pro kuchaře 

6 ks (viz obr.) 

 

 

Číšník: 

Chlapci Dívky 

• černé polobotky • černé boty na nízkém podpatku 

• černé ponožky • punčochové ponožky (nebo podkolenky, 

punčocháče) tělové barvy 

• černé společenské kalhoty • černé společenské kalhoty (ne černé jeansy, 

ani elastické přiléhavé kalhoty!!!) 

• bílý nátělník • bílá košile s dlouhým rukávem (se 

zapínáním až ke krku, ne halenku!!!) 

• bílá košile s dlouhým rukávem (se zapínáním až 

ke krku) 

• 2 příručníky (bílé plátěné ubrousky, 

45x45cm) 

• 2 příručníky (bílé plátěné ubrousky, 45x45cm)  

 

✓ Pracovní oblečení doporučujeme podepsat nebo označit!!! 

✓ Z hygienických důvodů doporučujeme zakoupit košili v počtu 2ks. 

Nutné je zakoupit číšnický nůž (Tescoma nebo Domácí potřeby).  
 

Požadavky na pracovní oblečení žáků oboru cukrář, pekař 

 

• kuchařské kalhoty bílé 

• bílé tričko s krátkým rukávem   

• bílý kuchařský rondon 

• zástěra do pasu 

• bílá kuchařská síťovaná čepice s kšiltem 

• bílé ponožky 

• bílé pracovní boty s plnou špičkou – NE PANTOFLE 

• utěrky 2ks 

Dále si žáci oboru cukrář pořídí učebnici: Cukrářská technologie - Alena Pulpánová 

 

Kde seženete pracovní oblečení: 

- v Poděbradech je možné veškeré toto oblečení zakoupit v prodejně pracovních oděvů na Riegrově náměstí 

tel. 325 614 754. 

- Kolíně v prodejně Canis na Zengrově ulici (www.canis.cz ) dostanete 10% slevu, pokud nahlásíte IČ 

školy: 00664359 

- zajímavé ceny pracovního oblečení také nabízí e-shop www.pracovniochrana.cz/pracovni-odevy  

http://www.canis.cz/
http://www.pracovniochrana.cz/pracovni-odevy

