Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Informace k zahájení školního roku
Školní rok 2020/2021, kterým zahájí žáci přijatí do 1. ročníků vzdělávání ve SŠOS,
začíná v úterý 1. září 2020. V tento den se žák dostaví do budovy školy.

Organizace:
9.00 hod. třídní schůzka žáků 1. ročníků s třídními učiteli













charakteristika oboru vzdělání
seznámení se školním řádem, vnitřním řádem DM, vnitřním řádem ŠJ
organizace výuky
rozvrh hodin
informace o adaptačním kurzu 1. ročníků (v průběhu prvních 14 dnů)
stravování ve školní jídelně
informace o školních a mimoškolních aktivitách
pokyny pro odborný výcvik (pouze obory vzdělání s výučním listem)
učebnice – zapůjčeny zdarma s výjimkou učebnic a pracovních sešitů pro výuku cizích jazyků
seznámení s šatnovými prostory a vstupem do školní budovy
o Upozornění: žáci vstupují do školní budovy samostatným vchodem. Vstup je z bezpečnostních důvodů zajištěn
elektronicky. Z tohoto důvodu obdrží žák plastikový čip, který odevzdá třídnímu učiteli po ukončení vzdělávání.
Ztrátu čipu v průběhu vzdělávání uhradí žák ve výši 120,- Kč.
rozdělení šaten a šatních skříněk (skříňky pouze pro obory vzdělání s výučním listem)
o Upozornění: žáci obdrží klíče zdarma, hradí pouze případnou ztrátu ve výši 50,- Kč za klíč od kóje, 100,- Kč za
klíč od skříňky

Školní řád:


Zákonný zástupce nezletilého žáka se seznámí se školním řádem ve vestibulu školy na veřejně přístupném místě
k tomu určeném nebo na webových stránkách školy www.obchodskolazr.cz. Školní řád, vnitřní řád DM a vnitřní
řád ŠJ jsou schváleny Školskou radou SŠOS, prostřednictvím které může zletilý žák nebo zákonný zástupce
nezletilého žáka podávat své připomínky.

Školné



Podmínky platby školného jsou stanoveny ve „Smlouvě o vzdělávání na soukromé škole“.
Měsíční platba školného může být realizována pouze trvalým příkazem z účtu. První platba musí být provedena
do 15. ZÁŘÍ 2020.
o Upozornění: zadejte trvalý příkaz NEJPOZDĚJI DO 31. SRPNA 2020

Stravování ve školní jídelně






Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně. Přihlásit stravu lze od druhého dne školy (tj. 2. 9. 2020).
Upozornění: Přihlášení, odhlášení a odebrání stravy je zajištěno elektronicky prostřednictvím stravovacího čipu, který
žák obdrží ve školní jídelně. Přihlášení a odhlášení stavy je možné také na stránkách www.strava.cz (přihlašovací údaje
obdrží žák po odevzdání přihlášky ke stravování v kanceláři ŠJ).
Do 15. 9. 2020 strávník uhradí zálohu na stravné ve výši 800,- Kč.
Ostatní měsíce budou platby realizovány inkasem prostřednictvím účtu zákonného zástupce, vždy za stravu odebranou
v předcházejícím měsíci.

Ubytování na domově mládeže






Přihlášku k umístění žáka do domova mládeže zašle zákonný zástupce nebo zletilý žák ve stanoveném termínu.
Žáci ubytovaní na domově mládeže mají možnost ubytovat se v pondělí 31. 8. 2020. Žák má zajištěnu celodenní stravu
od prvního dne školy (tj. 1. 9. 2020).
Vychovatelka seznámí ubytovaného žáka s vnitřním řádem domova mládeže a s podmínkami pro uvolňování
ubytovaných žáků.
Zákonný zástupce ubytovaného nezletilého žáka se seznámí s vnitřním řádem DM, který je k dispozici na veřejném
místě k tomu určeném nebo na www.obchodskolazr.cz.
Přihláška k ubytování na domov mládeže je k dispozici na vychovatelně v budově domova mládeže.

Ing. Radka Hronková, v. r.
ředitelka školy

