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:

75-41-M/01 Sociální činnost
Školné ve školním roce 2019/2020: 6000,- Kč/školní rok
Počet hodin teoretického vyučování v průběhu vzdělávání je 30–35 týdně dle ročníku.
Odborná praxe
2. ročník

15 pracovních dní v průběhu školního roku
(1 pracovní den = 6 x 60 min. + 30 min. přestávka)

3. ročník

15 pracovních dní v průběhu školního roku
(1 pracovní den = 7 x 60 min. + 30 min. přestávka)

4. ročník

10 pracovních dní v 1. pololetí školního roku
(1 pracovní den = 7 x 60 min. + 30 min. přestávka)

Učební praxe
3. ročník
4. ročník

2 dny 1x za 2 týdny v průběhu celého školního roku (6 vyučovacích hodin denně)
2 dny 1x za 2 týdny v průběhu celého školního roku (6 vyučovacích hodin denně)

Žáci vykonávají odbornou a učební praxi na smluvních pracovištích SOU a SOŠ.
Na odbornou a učební praxi není doporučeno nosit piercing na viditelném místě, umělé nebo výrazně nalakované
nehty, popř. další doplňky, které by byly v rozporu s hygienickými požadavky a s bezpečností práce.
Škola studentům zprostředkuje nákup vhodného jednotného pracovního oděvu pro odbornou a učební praxi:
tričko, mikinu, kalhoty, zdravotní obuv (hradí si žáci z vlastních prostředků na počátku školního roku).
Během měsíce září musí žáci odevzdat třídnímu učiteli kopii zdravotního a očkovacího průkazu – musí být očkovaní
proti VHB.
Žákům jsou během studia bezplatně zapůjčeny učebnice. Hradí si pouze jazykové učebnice a pracovní sešity
v každém ročníku (cca 800,- Kč) a deník odborné a učební praxe (100,- Kč).
Žáci se v průběhu studia účastní odborných, společensko-vědních a jazykových soutěží, exkurzí či seminářů, které
přispívají k jejich odbornému růstu. V případě účasti si hradí příspěvek na dopravu nebo vstupné dle vnitřního
předpisu školy Příspěvky žákům při akcích pořádaných školou.
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.
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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 informativní schůzku, která se uskuteční 18. 6. 2019 v 15.00 hodin ve školní restauraci.

Mgr. Libor Hanzal
ředitel školy
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