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Informace k zahájení studia na střední škole 
 
Vážení rodiče, milý žáku - milá žákyně, 
jsme potěšeni, že k dalšímu vzdělávání jste si vybrali naši školu. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím, 
které se týkají vašeho studia na naší škole. 
 

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v PONDĚLÍ 3. září 2018 v 10,00 hodin v budově školy Karla Čapka 

270, Krupka 1 (učebna č. 40). Po slavnostním zahájení bude následovat informační schůzka s třídním učitelem a 
vedoucí učitelkou odborného výcviku. 
 
Seznam pomůcek pro teoretické vyučování - podle : 

obor: Prodavačské práce obor: Stravovací a ubytovací služby obor: Praktická škola dvouletá 

350,-- Kč (sešity, studijní průkaz, deník 
odborného výcviku, třídní fond) 

350,-- Kč (sešity, studijní průkaz, 
deník odborného výcviku, třídní 

fond) 

350,-- Kč (sešity, studijní 
průkaz, třídní fond) 

250,-- Kč (zálohová platba na 
potraviny – odborný výcvik – výuka 

ve škole) 

250,-- Kč (zálohová platba na 
potraviny – výuka vaření ve 

škole)  

obor: Keramická výroba obor: Pečovatelské služby 

350,-- Kč (sešity, studijní průkaz, deník 
odborného výcviku, třídní fond) 

350,-- Kč (sešity, studijní průkaz, 
deník odborného výcviku, třídní 

fond) 

250,-- Kč (zálohová platba na 
potraviny – odborný výcvik – výuka 

ve škole) 

 
Tyto platby je možné uhradit od 27. 08. 2018 do 31. 08. 2018 v kanceláři školy - ředitelna, nejpozději však do 
14. 9. 2018 (v režimu běžného školního roku vždy k rukám třídních učitelů). 
 
Ochranné osobní pracovní pomůcky pro praktické vyučování. Jednu „sadu“ těchto pomůcek obdrží žák od školy na 
dobu studia. Druhou sadu si pro potřeby výměny musí pořídit sám. Ochranné osobní pracovní pomůcky pro praktické 
vyučování budou zakoupeny společně. V termínu od 27. 08. 2018 do 31. 08. 2018 je potřeba, aby se budoucí 
žáci dostavili do školy a oznámili své velikosti (pro obuv, kalhoty, triko). Velikosti je možné v uvedené 
termíny nahlásit také telefonicky - 417 861 390 (k telefonu budete chtít paní Tvrdíkovou). 
 
Seznam pomůcek pro odborný výcvik (odborné činnosti ve škole) - pro nákup případné druhé sady obdrží žáci v 1. 
týdnu školy. 



 

 
 
 
  
Informace, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí studia, obdržíte při úvodním setkání dne 3. 9. 2018. Úvodní 
třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků se koná 12. 9. 2018 od 16,00 hodin v budově školy. 
 
 

Pozor!!! 
Potvrzení o studiu pro školní rok 2018/2019 se budou vydávat od 4. září 2018. Potvrzení o studiu může obdržet jen 
žák, který skutečně a prokazatelně nastoupil ke studiu. 

 
Na následující straně jsou užitečné informace o školských službách, které naše škola poskytuje. 
Informace jsou platné ke dni vydání tohoto dopisu! 
 
Školní jídelna 
Školní jídelna zajišťuje přípravu obědů pro žáky školy. 
Obědy je možné zakoupit od 27. srpna 2018. Cena jednoho oběda je 24,-- Kč. Cena oběda je aktuální ke dni, 
kdy obdržíte tuto informaci. 
Do školní jídelny mohou chodit i děti, které nechodí do školní družiny. 
Prodej stravenek:  

 ranní provoz odpolední provoz 

od 27. 08. 2018 do 31. 08. 2018 07,00 - 13,45 --- 

od 03. 09. 2018 07,00 - 08,00 11,20 - 13,45 

Přihlášku ke školnímu stravování si můžete vyzvednout u vedoucího školní jídelny. 
 
Školní prodejna 
Školní prodejna zajišťuje podporu pitného režimu žáků, svačiny a dovybavení školními potřebami. 
Je otevřena ve dnech školního vyučování vždy před jeho zahájením a v době druhé přestávky.  
Ve školní prodejně je možné za výhodné ceny (nižší než v obchodech) zakoupit většinu pomůcek, které jsou v 
seznamu na první straně tohoto dopisu. 
 
Školní poradenské služby 
V případě učebních obtíží vašeho dítěte se můžete obrátit na školské poradenské pracoviště. Informace o době, kdy 
můžete přijít do školského poradenského pracoviště, bude ve školním roce k dispozici na webových stránkách školy 
a na vstupu do školy. 
 
 
Bližší informace k zahájení školního roku 2018/2019 je možné zjistit prostřednictvím  
e-mailu kaftan@zspskrupka.cz,  
telefonicky na čísle 417 861 390. 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
         Bc. Mgr. Martin Kaftan v. r. 
                  ředitel školy 


