uþební obor OZS

Vážení rodiþe, milý studente !
TČší nás Váš zájem o StĜední školu pĜírodovČdnou a zemČdČlskou v Novém JiþínČ a blahopĜejeme Vám
k pĜijetí ke studiu uþebního oboru OpraváĜ zemČdČlských strojĤ. Rádi bychom Vám sdČlili rĤzné potĜebné
informace o naší škole a studiu.
Obor studia: obor OpraváĜ zemČdČlských strojĤ je tĜíletý. Po celé tĜi roky se bude stĜídat vždy pČt dní
teoretické výuky a pČt dní praktické výuky. Pro Vaši informaci uvádíme alespoĖ nejdĤležitČjší pĜedmČty studia.
V teoretické výuce jsou to pĜedevším þeský jazyk a literatura, matematika, fyzika, tČlesná výchova, strojírenská
technologie a strojnictví, základy zemČd. výroby, zemČd. stroje a zaĜízení, technologie oprav a motorová
vozidla. Menší význam mají cizí jazyk, poþítaþe, základy automatizace, technické kreslení, ekonomika atd. V
odborném výcviku, na který budeme klást zvláštČ dĤraz, jsou zaĜazena témata: bezpeþnost práce, ruþní
zpracování kovĤ, lepení a mČkké pájení, základní práce s plechy, zpracování plastĤ, tepelné zpracování oceli,
tváĜení kovĤ za tepla, montážní práce (1. roþ.), strojní obrábČní kovĤ, montážní práce, svaĜování el. obloukem a
Ĝezání plamenem, opravy prac. þástí a ústrojí mech. prostĜedkĤ (2. roþ.), svaĜování, opravy motorových vozidel,
diagnostika motorových vozidel a zemČd. strojĤ, opravy mech. prostĜedkĤ a zaĜízení živoþ. výroby (3. roþ.).
Souþástí studia je získání Ĝidiþského oprávnČní sk. B, C, T a sváĜeþského oprávnČní.
ěidiþské oprávnČní žáci získávají v pĜedmČtu motorová vozidla. Teoretická výuka i praktické jízdy
jsou souþástí pĜedmČtu a jsou zdarma. Zkouška se zkušebním komisaĜem ale není souþástí pĜedmČtu, výsledek
zkoušky neovlivĖuje klasifikaci z pĜedmČtu a škola zkoušku nehradí.
Teoretická výuka zaþíná obvykle v 8.05 hodin, nČkdy v 7.15 hod., konþí nejpozdČji v 15.50 hod.
(Poslední dopolední hodina konþí 13.20, první odpolední 15.00). Odborný výcvik bude zaþínat zpravidla
v 7.20 hod. a konþit ve 14.00 hod. (ve vyšších roþnících v 15.00 hod.). Teoretická výuka bude probíhat v areálu
školy, odborný výcvik mĤže být v areálu nebo na odlouþeném pracovišti v Suchdole n.O.
Vybavení: každý student naší školy musí mít následující vybavení: pro tČlesnou výchovu dvoje tenisky
(do tČlocviþny a na hĜištČ), teplákovou soupravu, pro více pĜedmČtĤ pak kalkulaþku, tĜi kvalitní visací zámky na
uzamþení šatnových skĜínČk a bedny s náĜadím.
Víme, že je to finanþnČ nároþná výbava, ale pĜi šetrném zacházení bude sloužit po celou dobu studia.
Doporuþujeme vČci trvanlivČ a viditelnČ oznaþit jménem.
Pracovní obleþení a boty dostanou uþni na zaþátku školního roku zdarma, obdobnČ i ostatní ochranné
prac. pomĤcky.
ObČdy pro studenty stojí 22,00 Kþ. (V zásadČ je to cena potravin, režijní náklady hradí podle
pĜíslušných pĜedpisĤ plnČ škola.)
Budete-li mít zájem o ubytování na domovČ mládeže, zajistČte si je co nejdĜíve. MĤže být v DomovČ
mládeže na HoblíkovČ ulici (tel. 556 708 353 – po 13. hodinČ). Kapacita DM je omezená, další možnost je na
DM v KopĜivnici (tel. 556 821 357). MĤžete se informovat i na domovČ mládeže na ulici K Nemocnici (Nový
Jiþín, tel. 556 414 760), zpravidla ale ubytovávají jen dívky a mají dosti obsazenou kapacitu.
Ostatní a podrobnČjší informace Vám na požádání sdČlíme, dozvíte se je rovnČž z našeho webu
www.zemskolanj.cz a na tĜídních schĤzkách.
PĜejeme Vám úspČšné, efektivní a pĜíjemné studium.
TELEFON spoj.
fax fax / zázn.
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Vážení rodiče a žáci,
rádi bychom Vás informovali o způsobu placení obědů v naší školní jídelně.
Školní jídelna vaří obědy pro žáky i zaměstnance školy. Jídelna je v areálu školy, v rozvrhu je na oběd
pamatováno s přestávkou. Odhlašování obědů je nutné do 13.45 hodin předchozího dne, je možné i
telefonicky na tel. čísle 556 706 300 (bývá ale často obsazené, jinak možno přes spojovatelku
556 706 301) nebo na zemskolanj@zemskolanj.cz. Stravenky za odhlášené obědy je pak nutno vrátit
(např. po skončení nemoci).
UPOZORNĚNÍ: v případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutno obědy odhlásit, jinak budou účtovány
za cenu 50,-Kč a bude vymáhán rozdíl mezi zaplacenou cenou stravenky a plnou cenou oběda (28,-Kč,
i za neodebrané obědy ! ). Na oběd za sníženou cenu má žák právo jen ve dnech, kdy je ve škole. Za
sníženou cenu může být při nemoci žáka vydán oběd jen v prvním dnu nemoci (např. do jídlonosiče)
(§119 zák. 561/2004 Sb., § 4 odst. 9 vyhl. 107/2005 Sb.). Výdej obědů do jídlonosiče se provádí v
době od 10.30 do 11.15 hodin (jídlonosič je možné nechat v kuchyni již ráno a vyzvednout v poledne).
V době výdeje obědů u okénka se z hygienických důvodů do jídlonosičů již neporcuje.
Převážná většina strávníků platí obědy bezhotovostně, z bankovního účtu. Ze základních škol jste byli
zvyklí na formu inkasa, u nás je postup poněkud jiný.
K placení můžete použít jakýkoliv bankovní osobní účet (např. sporožiro u České Spořitelny, postžiro
u Poštovní Spořitelny a jiné podobné osobní účty u ostatních bank). Při zřízení bezhotovostní platby
budete postupovat tak, že zadáte v bance trvalý příkaz s těmito údaji:
- číslo účtu:
KB Nový Jičín 7632801/0100
- částka
440,-Kč (žáci 1.ročníku Opravář zem. strojů jen 220,-Kč)
- datum splatnosti
10. den v běžném měsíci
- pozastavení příkazu v měsících červenci a srpnu (banky při zadávání trvalého příkazu umožňují
zadat i takovouto podmínku)
- variabilní symbol, který byl součástí Rozhodnutí o přijetí (nemáte-li jej z nějakého důvodu, vedoucí
školní jídelny vám na požádání var. symbol sdělí). Nebude-li správně zadán, nepoznáme, že platba je
od Vás.
Takto zadaný trvalý příkaz pak může být platný po celou dobu studia (pokud nedojde ke zdražení
obědů nebo k jiné změně).
Platí se vždy za běžný měsíc, tj. v tom měsíci, kdy se žák stravuje.
Platby budou vyúčtovány vždy po půl roce k datu 31.12. a 30.6. a peníze za neodebrané (odhlášené)
obědy budou opět bezhotovostně vráceny na Váš účet.
Žák si pak během posledních 3 pracovních dnů v měsíci vyzvedne stravenky na následující měsíc v
kanceláři vedoucí školní jídelny. Prosím Vás o zpětnou kontrolu vyzvednutých stravenek Vaší
dcerou/synem. Stává se, že obědy jsou Vámi placeny, ale studenti na obědy nechodí.
Pokud z vážného důvodu nemůžete obědy platit bezhotovostně, může Váš syn nebo dcera mimořádně
uhradit stravenky i v hotovosti. Při tomto způsobu platby ovšem ztratíte přehled o odebraných obědech
– žák může totiž kdykoli oběd odhlásit a peníze tak získá v hotovosti zpět.
Přihlásit (odhlásit) můžete obědy po celý měsíc, ale vždy nejpozději do 13.45 hodin předchozího dne.

Dagmar Petřeková,
vedoucí školní jídelny

