Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
Vážení rodiče, vážení žáci,
děkujeme, že jste se rozhodli pro studium na naší škole.
Máte před sebou informace týkající se zahájení školního roku 2019/2020.
Začátek školního roku je v pondělí 2. září 2019:
 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 v pondělí 2. září večeří.
Stravování pro všechny neinternátní žáky školy začíná 3. 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 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 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. 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. 2019. Stravovací systém
neumožňuje objednávat stravu bez předchozího zaplacení.
Cena stravy
věková kategorie
snídaně a přesnídávka
oběd
svačina
večeře 1
večeře 2
celkem

7 - 10 let
22,00
25,00
8,00
20,00

11 - 14 let
24,00
28,00
9,00
23,00

75,00

84,00

15 a více let
26,00
31,00
10,00
25,00
11,00
103,00

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.
Potvrzení
potvrzení o studiu a doprovodu se budou vydávat 2. 9. 2019:
 pro první ročníky SŠ od 9.00 do 12.00 hod. v tělocvičně střední školy
Tel:
SŠ tel: 543 212 531
ZŠ tel: 543 321 303
Ředitelka tel: 543 212 612
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ID DS: tgwya9d
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Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
 pro druhé a vyšší ročníky SŠ ve třídách – rozdá třídní učitel
Každý žák s sebou v den nástupu do školy přiveze:
 1 balík toaletního papíru (4 ks) - odevzdá třídnímu učiteli
 tekuté mýdlo - odevzdá třídnímu učiteli
 1 balík kancelářského bílého papíru formátu A4 na kopírování studijních materiálů
do výuky - odevzdá třídnímu učiteli
Žáci 1. ročníku střední školy
 závěrečné vysvědčení ze základní školy
 výpis ze zdravotní dokumentace nebo zdrav. dokumentaci (pokud nedodali
k přihlášce nebo u přijímacích zkoušek)
Platby:
stravovací čip
35,- Kč
klíče od šatní skříňky
50,- Kč (vratná záloha)
studijní průkaz
do 20,- Kč
pracovní listy do Speciální péče
120,- Kč (během září)
materiály do odb. výcviku masérských oborů 200,-Kč
materiál do odb. výcviku oboru Prodavač
500,-Kč
materiál do odb. výcviku Pečovatel
600,-Kč
Pracovní sešit do anglického jazyka
200,-Kč
Občanské sdružení Videor
obvykle od 700,- Kč (dobrovolné - finanční příspěvek
na akce pořádané školou ve šk. roce 2019/2020)

Informace pro žáky ubytované na internátě:
 ubytování probíhá v pondělí 2. září od 10.00 do 14.00 hod.
 každý žák s sebou na internát přiveze 1 balík toaletního papíru (4 ks) a 1 mýdlo
 žáci střední školy si na internát přivezou velkou a malou lžíci, hrnek a plastovou
krabičku na jídlo.
Stmelovací pobyt pro žáky prvních ročníků
Jedná se o třídenní pobyt, který se uskuteční ve dnech 23. – 25. září 2019
v rekreačním středisku Hálův mlýn. Jeho cílem je snadnější adaptace na novou školu,
lepší vzájemné poznání žáků a třídních učitelů, navození atmosféry spolupráce a
respektu k osobnosti druhého. Tento pobyt má smysl pouze tehdy, když se jej zúčastní
všichni žáci třídy, proto Vás na něj upozorňujeme s takovým předstihem. Cena pobytu
bude přibližně 1.200 Kč (zahrnuje ubytování s plnou penzí, dopravu). Peníze budou
vybírány prostřednictvím třídních učitelů v prvním zářijovém týdnu, kdy taktéž
dostanete podrobnější informace.
Pěkné prožití prázdnin, hodně chuti a elánu do nového
školního roku 2019/2020 Vám přeje vedení školy a učitelský sbor.

Ing. Soňa Šestáková
ředitelka škol
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