Odborné učiliště a Základní škola, KŘENOVICE

č.p. 8
752 01 Křenovice
IČO 00842800

Křenovice 6. srpna 2018

Vážení studenti, vážení rodiče,

zasíláme Vám informace o zahájení školního roku 2018/2019, o školních pomůckách, které každý
žák potřebuje, o možnosti stravování ve školní jídelně a pro žáky ubytované na internátu školy
nejnutnější výbavu na internát. Veškeré informace o škole včetně aktuálního znění školního řádu
a ostatních školních dokumentů naleznete na webových stránkách školy www.oukrenovice.cz.
1. Zahájení školního roku 2018/2019
Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin. Žáci ubytovaní na internátu školy nastoupí na internát v neděli 2.9.2018 do 21.00 hodin, výjimečně v pondělí 3.9.2018
do 7:30 hod. Rozvrh výuky ve školním roce bude žákům předán dne 3.9.2018.
Autobusový spoj odjíždí v neděli 2.9.2018 v podvečer z Kojetína nám. směr Stříbrnice v 16:57
hod. a v 19:20 hod., z Kroměříže aut. nádr. směr Brno v 16:20 hod. a v 18:20 hod., z Vyškova
směr Zlín v 16:31 hod. a směr Bystřice p. Host. v 18:40 hod.
Ranní spoj do školy v pracovní dny odjíždí:
- z Kojetína nádraží ČD směr Koválovice v 6:30 hod., z Kojetína nám. v 6:32 hod., z Vyškovské
ul. v 6:34 hod., směr Stříbrnice z náměstí v 6:47 hod., z nádraží ČD v 6:57 hod., z Vyškovské
ul. v 6:58 hod.
- z Přerova z autobusového nádraží směr Stříbrnice v 6:15 hod., osobní vlak z Přerova do Kojetína odjíždí v 5:57 hod. směr Nezamyslice s možností přestupu na autobus v Kojetíně v 6:30
hod. do Křenovic
- z Kroměříže směr Brno z aut. nádr. v 6:40 hod.,
- z Vyškova směr Bystřice p. Host. v 6:50 hod., z Ivanovic v 7:00 hod., z Nezamyslic v 7:07
hod., z Mořic v 7:10 hod., z Vrchoslavic 7:14 hod. a ze Stříbrnic 7:16 hod.
2. Školní pomůcky pro 1. ročník
(kuchař, prodavač, pekař, pečovatel, zahradník)
- psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky
- kružítko, úhloměr, pravoúhlý trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm
Žáci 1. ročníku oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby musí při nástupu do školy
zaplatit zálohu na suroviny do odborného výcviku ve výši 1.000 Kč, předpokládané náklady
na suroviny na celý školní rok činí 2.500 Kč.
3. Sešity
Kuchař
Prodavač
Pekař
Zahradník
Pečovatel

(nutné mít při nástupu do školy)
424 (11x), 444 (1x)
444 (10x), 424 (3x), 440 (1x), lenoch A4 (1x)
složka na vkládání písemných materiálů
424 (11x), 444 (2x)
444 (5x), 424 (4x), 544 (1x)

424 (11x), 444 (2x)

4. Zdravotní průkaz
Všichni žáci 1. ročníku oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, 66-51-E/01 Prodavačské práce, 29-51-E/02 Potravinářské práce a 75-41-E/01 Pečovatelské služby předloží při
nástupu do školy zdravotní průkaz, který Vám vydá na požádání ošetřující lékař žáka.
5. Bankovní účet
Žáci oboru středního vzdělání s výučním listem 66-51-E/01 Prodavačské práce a 29-51-E/02
Potravinářské práce musí mít na začátku školního roku zřízený vlastní bankovní účet (popř.
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bankovní účet rodičů) pro možnost výplaty odměny za produktivní práci bezhotovostním převodem na účet.
6. Stravování žáků
Každý žák má možnost se stravovat ve školní jídelně. Žáci ubytovaní na internátu musí povinně
odebírat celodenní stravu (5 jídel, druhá večeře nepovinná), žáci dojíždějící mohou odebírat oběd
(32,- Kč). Strava se platí vedoucí ŠJ vždy předem v posledním týdnu na následující měsíc, za
včas odhlášenou stravu se peníze vracejí. Odhlásit stravu je možno nejméně 1 den předem.
Stravné činí:

snídaně
přesnídávka
oběd
svačina
večeře I.
večeře II. (nepovinná)

13,9,32,7,25,9,-

celodenní strava na internátu

95,- Kč

7. Informace pro žáky ubytované na internátu školy
Žáci jsou ubytováni na internátu školy na základě smlouvy o poskytnutí ubytování, kterou každému ubytovanému žákovi předá vedoucí vychovatelka první den při nástupu na internát.
Výše poplatku za ubytování na internátu se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci,
po které je žák ubytován. Poplatek za jednu noc činí 25,- Kč. Vyúčtování provede ředitel školy
po skončení každého měsíce.
Při nástupu na internát dne 2.9.2018 zaplatí žáci poplatek 475,- Kč za ubytování a 1.805- Kč
(1.634,- Kč bez druhé večeře) za stravu na měsíc září. Vratná kauce za klíče od skříní a botáren
je 50,- Kč na školní rok.
Příjezd na internát je v neděli 2.9.2018 od 17 hod. do 21 hod., výjimečně v pondělí 3.9.2018
do 7:30 hod. a pak vždy v neděli od 17 hod. do 21.00 hod. (není-li dohodnuto jinak). Odjezd
z internátu je v pátek podle rozvrhu výuky. Na internát se žákům nedoporučuje brát cenné věci a
větší obnos peněz. Televizor se satelitním příjmem, Hi-Fi věž, DVD, PC a WIFI připojení k internetu jsou ve všech prostorách internátu k dispozici bezplatně.
Poplatek za elektrospotřebiče s přihlédnutím k ceně za 1 kW a k příkonu spotřebiče:
Vysoušeč vlasů, kulma, varná konvice (vlastní)
Rádio, nabíječka mobilu (vlastní)
Automatická pračka a sušička (internátní)
Notebook, tablet (vlastní)

20,- Kč za měsíc
10,- Kč za měsíc
20,- Kč za hodinu
45,- Kč za měsíc

Nejnutnější výbava (během školního roku je třeba výbavu postupně doplňovat)
- karta zdravotní pojišťovny
- domácí obuv (1 pár do školy, 1 pár na internát)
- sportovní oblečení + obuv (s bílou podrážkou do tělocvičny)
- vycházkové oblečení do školy
- domácí oblečení na internát – nutné
- osobní prádlo, pyžamo, župan, plavky
- hygienické potřeby (zubní pasta, kartáček na zuby, mýdlo, šampon, ručník 2 ks, hřeben, kartáček na ruce, manikúra, krém na ruce, opalovací krém, toaletní papír, kapesníky)
- aktovka + vybavení
- lžička, hrnek
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