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Vážení rodiče, vážení žáci,   
děkujeme, že jste se rozhodli pro studium na naší škole. 

Máte před sebou informace týkající se zahájení školního roku 2022/2023. 
 

 Začátek školního roku je ve čtvrtek 1. září 2022: 

 oficiální zahájení pro žáky střední školy je v 9.00 hod. v budově střední školy: 

    - pro první ročníky v tělocvičně školy  

    - pro druhé a vyšší ročníky ve třídách 

 

 Strava   

Stravování pro internátní žáky SŠ začíná ve čtvrtek 1. září večeří.  

Stravování pro všechny neinternátní žáky školy začíná 2. září obědem.  

Denní žáci mohou odebírat pouze obědy. 

Stravovací čipy pro nové žáky se budou vydávat na sekretariátě u p. Blatné 

v budově B2 – ZŠ od 22. 8. 2022 do 31. 8. 2022 od 8.00 – 14.00 hodin. 

Platbu za stravu je možné provádět bankovním příkazem k úhradě nebo složenkou, 

a to na číslo účtu školy: 195 333 621/0710. Uvádějte vždy variabilní symbol žáka, 

který je přidělen na základě odevzdané přihlášky ke stravování.  

Bez něho není možné platbu identifikovat. Do poznámky napište jméno a příjmení 

dítěte.  

Žáci ubytovaní na internátě mohou platit za ubytování i za stravu jednou platbou. 

Platbu je nutno provést vždy nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, tzn., že 

na měsíc září je nutno zaplatit stravu nejpozději do 20. 8. 2022. Stravovací systém 

neumožňuje objednávat stravu bez předchozího zaplacení. 

 

Cena stravy od 1. 9. 2022 

věková kategorie 7 - 10 let 11 - 14 let 15 a více let 

 snídaně a přesnídávka 25,00 27,00 29,00 

 oběd 29,00 31,00 35,00 

 svačina 10,00 11,00 12,00 

 večeře 1 24,00 27,00 30,00 

 večeře 2   11,00 

 celkem 88,00 96,00 117,00 

 

Při včasném zaplacení stravy jsou internátní žáci automaticky přihlášeni 

k celodennímu stravování kromě oběda. Obědy si internátní i denní žáci objednávají 

sami. Stravu je možno přihlašovat nebo odhlašovat nejpozději den předem do 13.00 

hod. u vedoucího kuchyně na tel. č.: 543 248 576 - možnost záznamníku, 543 321 303 

nebo na www stránkách školy. Uživatelské jméno a heslo získáte na sekretariátě 

školy v budově B2 – ZŠ. 

 

http://www.kamenomlynska.cz/
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 Potvrzení  

potvrzení o studiu a doprovodu se budou vydávat 1. 9. 2022: 

 pro první ročníky SŠ od 9.00 do 12.00 hod. v tělocvičně střední školy 

 pro druhé a vyšší ročníky SŠ ve třídách – rozdá třídní učitel 
 

 Každý žák bude na začátku školního roku informován, jaké potřeby bude na daný 

školní rok potřebovat a domluví se s třídním učitelem na jejich dodání. Pokud je 

to možné, vybavte své dítě 4 rolemi toaletního papíru, 2 balíky papíru A4. Díky 

Vaší pomoci v oblasti financí na provoz budeme moci pořídit více pomůcek do 

výuky. 
 

 Žáci 1. ročníku střední školy přinesou:  

 závěrečné vysvědčení ze základní školy 

 aktuální doporučení ke studiu z PPP či SPC  
 

 Žáci střední školy, kteří budou mít odborný výcvik (obory M, MU, P, PR, PRP) si 

zajistí:   

 protiskluzová bílá obuv  

 bílý oděv na výuku odborného výcviku   

 zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (obory P, PR, PP)  
 

 Platby: 

stravovací čip                                          30-35 Kč (dle aktuál. ceny) 

klíče od šatní skříňky                                      100 Kč (vratná záloha) 

materiál do odborného výcviku masérských oborů                250 Kč na jedno pololetí 

materiál do odborného výcviku oboru Prodavačské práce   500 Kč za celý rok 

materiál do odborného výcviku oboru Pečovatel           1000 Kč na jedno pololetí  

sbírka do matematiky (maturitní obory)                         150 Kč 

pracovní sešit a učebnice do anglického jazyka                        700 Kč  

  

Zapsaný spolek Videor  obvykle 500 Kč (dobrovolné - finanční 

příspěvek na akce pořádané školou ve 

školním roce 2021/2022. 
 

Pěkné prožití prázdnin, hodně chuti a elánu do nového 

školního roku 2022/2023 Vám přeje vedení školy a učitelský sbor. 

                 

 

 

        Ing. Soňa Šestáková  

                                                                                                             ředitelka škol           

http://www.kamenomlynska.cz/

