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

65-51-H/01 Kuchař – číšník
Školné na školní rok 2019/2020: žáci přijatí na obor Kuchař-číšník od 1. 9. 2019 neplatí školné.
Počet hodin teoretického vyučování v průběhu vzdělávání je 31–32,5 hodin týdně dle ročníku.
Odborný výcvik (vyučovací hodina = 60 minut)
1. ročník

6 hodin + 30 min. přestávka

– celkem 30 hodin týdně

2. a 3. ročník

4 dny v týdnu po 6,5 hodin + 30 min. přestávka
1den v týdnu 7 hod. + 30 min. přestávka

– celkem 33 hodin týdně

Žáci pracují střídavě na ranní a odpolední směnu. Dopolední odborný výcvik začíná nejdříve v 7.00 hodin, odpolední
odborný výcvik končí nejpozději ve 20.00 hodin.
U žáků druhého ročníku může ředitel školy povolit začátek dopoledního odborného výcviku od 6.00 hodin,
u žáků třetích ročníků od 5.00 hodin a ukončení odpoledního odborného výcviku ve 22.00 hodin.
V případě potřeby pracoviště OV mohou žáci vykonávat odborný výcvik také v sobotu nebo v neděli.
Žáci vykonávají odborný výcvik na smluvních pracovištích SOU a SOŠ.
Na odborný výcvik je zakázáno nosit piercing, dlouhé a nalakované nehty, umělé nehty, neupravené vlasy, popř.
další doplňky, které by byly v rozporu s hygienickými požadavky a s bezpečností práce.
K vykonávání odborného výcviku bude žák potřebovat následující ošacení, které si hradí z vlastních prostředků
a zabezpečí si je sám (vestu ušije smluvní partner „Šití na zakázku Ivana Plačková“ Obrokova 10, 669 02 Znojmo –
viz informace níže):
- výrobní středisko:
chlapci:
dívky:

kalhoty bílé nebo pepito, 2 ks kuchařský rondon, čepice kuchařská (nebo lodička), zdravotní
obuv (bílé uzavřené sandály), 2 ks bílá zástěra
2 ks kuchařský rondon, bílé kalhoty, zdravotní obuv (uzavřená kotníčková), bílý šátek nebo
kuchařská čepice, 2 ks bílá zástěra

- odbytové středisko:
chlapci:
kalhoty černé, 2 ks bílá košile (dlouhý rukáv), černé polobotky, černý motýlek
vesta s logem školy (dne 2. 9. 2019 bude ve škole přítomna pí Plačková, která žákům vezme
míry, žáci na místě uhradí 935,- Kč)
dívky:
bílá halenka, černá sukně (střih mírně do A, délka 7 cm nad kolena, doporučený materiál
bavlna nebo polyester), zdravotní obuv s páskem přes patu
vesta s logem školy (dne 2. 9. 2019 bude ve škole přítomna pí Plačková, která žákům vezme
míry, žáci na místě uhradí 935,- Kč)
Žák si na začátku školního roku prostřednictvím školy zakoupí sadu nožů v částce cca 500,- Kč a knihu Receptury
teplých pokrmů v částce cca 550,- Kč. Vše uhradí nejpozději do 20. 9. 2019.
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Žák si musí opatřit u lékaře zdravotní průkaz včetně kopie.
Teoretická výuka se obtýden střídá s odborným výcvikem.
Žákům jsou během studia bezplatně zapůjčeny učebnice. Na začátku studia si hradí pouze jazykové učebnice
a pracovní sešity (cca 1000,- Kč) a deník odborného výcviku (100,- Kč).
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.

Mgr. Libor Hanzal
ředitel školy
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