
 

_________________________________________________________________________________________ 
BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO DIČ TELEFON ID DS www.sos-gs.cz 
KB Liberec 29239461/0100 00555053 CZ00555053 482 424 360 g42k83i sosgs@sos-gs.cz   

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, 
Dvorská 447/29, příspěvková organizace 

Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 
 
  

 
Co si musíte pořídit na odborný výcvik  
 
1. ročník – obor Kosmetické služby 
 
Hygienické požadavky 

- zdravotní průkaz o bezinfekčnosti (vystaví obvodní lékař) 
Pomůcky pro 1. ročník – lze objednat ve škole 

- očkové štipky na kůži kolem nehtů 
- pomerančové dřívko 
- pilník smirkový 180/220, 240 
- pilník skleněný 
- leštící blok/leštící pilník/leštička 
- rádýlko na odstranění kůžiček kolem nehtů 
- bělící tužka pod nehty 
- olejová tužka nebo olejíček v lahvičce 
- výživa na nehty 
- odlakovací tužka – korektor 
- pinzeta zešikmená, zabroušená, minimální délka 12 cm 
- štěteček na nanášení vazelíny při barvení 
- špička na barvení obočí a řas 
- látková čelenka 
- kosmetická taštička  (omyvatelná) pro uložení všech výše uvedených pomůcek 
Cena pomůcek je pro 1. ročník cca 1 500,- Kč + 300,- Kč se vybírá při nástupu do školy  na laboratorní 
cvičení. 

Pomůcky pro 2. ročník – lze objednat ve škole 
- pedikúrní kleště (větší) 
- očkové štipky 
- exkavátor (pátradlo) 
- krédo 
- rašple 
- pouzdro na uložení pomůcek pro 2. ročník 
Všechny pomůcky na pedikúru by měli být vhodné do dezinfekce a do sterilizátoru. 
Cena pomůcek cca 1 500,- až 2 500,- Kč + 150,- Kč na případný doplatek na laboratorní cvičení v září a 
150,- Kč v lednu. 

Pomůcky pro 3. ročník – lze objednat ve škole 
- sada štětců na líčení (cena cca 1 000,- Kč) 
- houbičky na líčení (50,- Kč) 

Pomůcky pro 4. ročník – lze objednat ve škole 
- doplnění chybějících pomůcek na kosmetiku, manikúru, pedikúru a přípravu na praktickou zkoušku 

Oblečení 
- jednotné -  tričko s potiskem 2 kusy cena cca 380,-/ks 
- bílé kalhoty (zakoupíte v pracovních oděvech) 
- ostatní – bílé ponožky, bílá trička s dlouhým rukávem pod halenu 
- obuv – bílé zdravotní pantofle (podepsat z vnitřní strany) 

Omlouvání žáků rodiči na odborný výcvik – vše do omluvného listu, telefonicky nebo e-mailem. Na předem 
objednané vyšetření je nutné vyzvednou propustku předem a potvrzenou přinést zpět.. Na odborný výcvik je 
předepsáno splnění 70 % stanovené docházky. Děvčata nesmí mít žádný peersing, žádné velké 
přízdoby/náušnice, náramky, prsteny, a pod, gelové nehty. 
 
Nástup na pracovní vyučování – ranní směna 6.30  – 13.00 hod., odpolední 12.00 – 18.30 hod. 
 
Telefon 485 246 919, e-mail: kosmetika@sos-gs.cz 
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