
Dobrý den,
pokyny k baristickému kurzu:

Kurz začíná 1 termín 13. - 14. 3. 2023 základní baristický kurz  viz. seznam příloha

       2 termín 15. – 16. 3. 2023 základní baristický kurz  viz. seznam příloha

Dle seznamu prvních 15 žáků první termín, zbylých 15 druhý termín

Začátek kurzu je v 8:00 v budově školy A, přímo naproti hlavnímu vchodu

S sebou: číšnické oblečení - přijďte s předstihem ať se  stihnete převléknout.
              blok, psací potřeby, foťák - mobil ať můžete vše dokumentovat
              svačinu a pitný režim, šatna vám bude propůjčena místnost v budově A

Školení se skládá z následujících částí: 8:00 – 16:00

• Historie kávy
• Kde se káva pěstuje
• Druhy kávy
• Sběr kávy
• Metody zpracování kávy
• Moderní příprava espressa, teorie + praxe
• Práce s mlýnkem
• Tvorba receptury
• Šlehání mléčné mikropěny, příprava cappuccina
• Degustace kávy (cupping), rozdíl mezi komoditní a výběrovou kávou
• Kurz je zakončen písemným testem a certifikátem
• Cena kurzu : 1 500 Kč 1 osoba

Konec:  přibližně 16:00
Po celý týden 8:00 – 16:00. Během dne polední 
pauza dle instrukcí pana Jiřího Čada.

Těším se na hojnou účast a osobní setkání.

Klidné dny
Mgr. Jana Halaška Vrbenská
odborná učitelka



B  aristický kurz   
Přihlášení na kurz u Mgr. Jany Halašky Vrbenské kabinet E, bakalářem, telefonicky, emailem 
či přes aplikace.

Kurz povede barista s firmy Nestle pan Jiří Čad – Barista SCA Professional

Termín konání kurzu: březen,duben

Cena kurzu barista: 1500 Kč součástí kurzu jsou i základy latte artu

!!!Platby prosím provádějte převodem na účet č.ú. 29239461/0100 – KB Liberec a uvádějte
do zprávy pro příjemce: Jméno a příjmení, třída, název kurzu, termín

Úspěšní absolventi obdrží certifikát.

Náplň a informace v příloze.

Přihlášení na základě složení zálohy do (dle termínu) v ceně minimálně poloviční částka

Doplatek a deadline bude (dle termínu)

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na odbornou učitelku Mgr. Janu Halašku 
Vrbenskou

Mgr. Jana Halaška 
Vrbenská 
učitelka odborných 
předmětů 
tel.: 482 424 357 
mob.: 607 760 504 
e-mail: vrbenska@sos-
gs.cz 


