Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Držitel ocenění Škola roku 2014, Držitel certifikátu dle ISO 9001, Držitel Zlatého certifikátu kvality SSŠČMS

Informace zákonným zástupcům žáků, kteří byli přijati do studijního oboru:

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
Školné ve školním roce 2019/2020: 6000,- Kč/školní rok
Počet hodin teoretického vyučování v průběhu vzdělávání je 31–34 dle ročníku.
Rozpis a organizace praktického vyučování:
Odborná praxe
1. ročník

10 pracovních dní (6 hodin/den) v průběhu 2. pololetí školního roku (červen)

2. ročník

10 pracovních dní (7 hodin/den) v průběhu 2. pololetí školního roku (květen)

3. ročník

10 pracovních dní (7 hodin/den) v průběhu 2. pololetí školního roku (květen)

Učební praxe
3. ročník

2 dny jedenkrát za dva týdny v průběhu celého školního roku (7 vyučovacích hodin denně)

4. ročník

1 den jedenkrát za dva týdny v průběhu celého školního roku (6 vyučovacích hodin denně)

Žáci vykonávají odbornou a učební praxi v hotelových zařízeních a v zařízeních cestovního ruchu. V případě
potřeby probíhá praxe také v sobotu nebo v neděli.
Učební praxi ve 3. ročníku vykonávají na smluvně zajištěných pracovištích a ve 4. ročníku v rámci vyučovaného
předmětu. Učební praxe navazuje na předměty technika obsluhy a služeb, technologie přípravy pokrmů, hotelový
provoz a cestovní ruch.
Jestliže žák nesplní učební a odbornou praxi v řádném termínu, nahrazuje si neodpracované dny o hlavních nebo
vedlejších prázdninách, jinak nemůže postoupit do dalšího ročníku.
Odborná i učební praxe musí být 100% nahrazena!
Žáci se mohou během vzdělávání účastnit odborných stáží a výměnných pobytů (např. v rámci projektu Erasmus+),
soutěží (Mistr kávy, Barman roku, Sommeliér ČR), společenských akcí (velvyslanectví ČR ve Vídni a v Budapešti),
odborných kurzů (barmanský, baristický, Sushi, Kadet sommelier), exkurzí (odborné, společenskovědní, jazykové),
které jsou pro žáky přínosem pro teorii i pro praxi.
Na odbornou praxi je zakázáno nosit piercing, umělé nehty, popř. další doplňky, které by byly v rozporu
s hygienickými požadavky i s bezpečností práce.
Žák si musí opatřit u lékaře zdravotní průkaz včetně kopie.
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Žáci si musí sami nakoupit a uhradit z vlastních prostředků uvedené pomůcky a vhodné jednotné oblečení pro
pracovníka v restauračním zařízení, pomůcky si žáci nakoupí/nechají ušít v uvedených smluvených pracovištích:
Firma DAROS, Přímětická 1813/64, 669 02 ZNOJMO, tel.: 515 226 263
rondon, kalhoty PEPITO, kuchařská zástěra, pokrývka hlavy, zdravotní obuv
bílá košile (dlouhý rukáv), příručník, vázanka
Částka za pracovní oblečení a obuv činí cca 2500,- Kč a bude uhrazena nejpozději do 30. 9. 2019 ve firmě DAROS.
Firma ŠITÍ ODĚVŮ IVANA PLAČKOVÁ, Obrokova 2/10, 669 02 ZNOJMO (Radniční pasáž), tel.: 602 966 577
černé společenské kalhoty, sukně, vesta s logem školy
Částka za pracovní oblečení činí cca 2500,- Kč a bude uhrazena nejpozději do 31. 1. 2020 ve firmě ŠITÍ ODĚVŮ.
V případě dalších dotazů a nejasností volejte, Mgr. Věra Kuchařová tel.: 605 579 388; Ing. Renata Balíková
tel.: 737 744 822.
Žáci přispívají 200,- Kč na odborný software Kulinářské umění.
Do výrobního střediska si žáci zakoupí kuchařské nože 3 ks (hradí si žáci z vlastních prostředků na počátku školního
roku cca 300,- Kč).
Žákům jsou během studia bezplatně zapůjčeny učebnice. Hradí si pouze některé učebnice a pracovní sešity: cizí jazyk
v každém ročníku (cca 800,- Kč), účetnictví pouze ve 3. ročníku (cca 200,- Kč) a deník odborné a učební praxe
(100,- Kč). Do odborných předmětů si žáci musí sami zakoupit kalkulačku.
Pokud se žáci účastní exkurzí v rámci výuky, přispívají si na dopravu.
Během studia se žáci mohou stravovat ve školní jídelně. Cena oběda činí 30,- Kč.
Žáci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, musí zaplatit vratnou zálohu na čip (100,- Kč), jenž slouží k tisku
stravenek a dobíjení stravovacího kreditu. Žáci mohou čip zároveň používat ke kopírování a tisku dokumentů
na volně přístupných tiskových zařízeních v budově školy – kredit k tisku dokumentů lze dobít v účtárně školy.
Zákonný zástupce (zletilý žák) se zavazuje uhradit náklady na pojištění žáka související s praktickým vyučováním. Výše
poplatku se vypočítá: 40,- Kč x počet let studia. Celou částku je nutné uhradit nejpozději do konce září 2019.
Současně Vás zveme na informační schůzku, která se uskuteční 11. 6. 2019 v 15.00 hodin ve školní restauraci.

Mgr. Libor Hanzal
ředitel školy
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