nástavbové studium denní

Milá studentko či studente !
Těší nás Váš zájem o Střední školu přírodovědnou a zemědělskou, Nový Jičín, a blahopřejeme Vám
k přijetí k dennímu studiu oboru nástavbového studia. Rádi bychom Vám sdělili různé potřebné informace o naší
škole a studiu.
Obor studia: obor denního nástavbového studia je dvouletý. Na konci druhého ročníku je zakončen
maturitní zkouškou.
Hlavními předměty studia jsou: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, výpočetní technika,
ekonomika, účetnictví, marketing a management, psychologie, právní nauka atd.
Výuka začíná obvykle v 8.05 hodin, někdy v 7.15 hod., končí nejpozději v 15.50 hod. (Poslední
dopolední hodina končí 13.20, první odpolední 15.00).
Vybavení: každý student musí mít následující vybavení: pro tělesnou výchovu dvoje tenisky
(do tělocvičny a na hřiště), teplákovou soupravu, pro více předmětů pak kalkulačku (doporučujeme, aby byla
s goniometrickými funkcemi cos a sin), kvalitní visací zámek na uzamčení šatnové skříňky.
Obědy pro studenty stojí 22,00 Kč. (V zásadě je to cena potravin, režijní náklady hradí podle
příslušných předpisů plně škola.)
Budete-li mít zájem o ubytování na domově mládeže, zajistěte si je co nejdříve. Může být v Domově
mládeže na Hoblíkově ulici (tel. 556 708 353 – po 13. hodině). Kapacita DM je omezená, další možnost je na
DM v Kopřivnici (tel. 556 821 357). Můžete se informovat i na domově mládeže na ulici K Nemocnici (Nový
Jičín, tel. 556 414 760), zpravidla ale ubytovávají jen dívky a mají dosti obsazenou kapacitu.
Ostatní a podrobnější informace Vám na požádání sdělíme. Najdete je rovněž na našich webových
stránkách.
Přejeme Vám úspěšné, efektivní a příjemné studium.
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Vážený studente, vážená studentko,
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
(doplatek 28,-Kč, i za neodebrané obědy ! ). Na oběd za sníženou cenu má právo žák denního studia
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.
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
- 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.
Vždy během posledních tří pracovních dnů v měsíci si vyzvednete stravenky na následující měsíc
v kanceláři vedoucí školní jídelny.
Pokud z vážného důvodu nemůžete obědy platit bezhotovostně, lze mimořádně uhradit stravenky i
v hotovosti.
Přihlásit (odhlásit) můžete obědy po celý měsíc, ale vždy nejpozději do 13.45 hodin předchozího dne.

Dagmar Petřeková,
vedoucí školní jídelny

