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Informace pro zákonné zástupce žáků, kteří byli přijati do středního vzdělání s výučním listem

33-56-H/01 Truhlář
Žáci přijatí na obor Truhlář od 1. 9. 2020 neplatí školné po celou dobu studia.

Teoretické vyučování – probíhá v rozsahu 31 – 33 hodin týdně dle ročníku (vyučovací hodina = 45 minut)
1. vyučovací hodina začíná v 7.20 hod.
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 6,5 hodin + 30 min. přestávka
1 den v týdnu 6 hodin + 30 min. přestávka

- celkem 32 hodin týdně

Žáci vykonávají odborný výcvik na smluvních pracovištích SOU a SOŠ.
Pracovní oblečení:
K vykonávání odborného výcviku bude žák potřebovat následující ošacení, které zabezpečí a uhradí škola
(cca 1.000,- Kč):
- pracovní blůza a kalhoty (nebo kombinéza)
- pokrývka hlavy
Pracovní obuv si žák zakoupí sám.
Žáci si na začátku školního roku zakoupí prostřednictvím školy nářadí na odborný výcvik. Částku cca 1.200,- Kč
uhradí žáci škole na počátku školního roku, nejpozději však do 21. 9. 2020.
Teoretická výuka se obtýden střídá s odborným výcvikem.
Zákonný zástupce (či 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 2020.
Žákům jsou během studia bezplatně zapůjčeny učebnice. Na začátku studia si hradí pouze jazykové učebnice a
pracovní sešity (cca 1.000,- Kč) a deník OV (100,- Kč). Pokud se žáci účastní exkurzí v rámci výuky, přispívají si na
dopravu (částka bude upřesněna vždy před exkurzí).
Během studia se žáci mohou stravovat ve školní jídelně. Cena oběda ve školním roce 2020/2021 činí 35,- Kč.
Žáci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, si musí zakoupit čip (100,- Kč), který slouží k tisku stravenek a dobíjení
stravovacího kreditu.
Čip mohou žáci zároveň používat ke kopírování a tisku dokumentů na volně přístupných tiskových zařízeních
v budově školy – kredit k tisku dokumentů lze dobít na účtárně školy.
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Vyučování ve školním roce 2020/2021 začíná 1. září 2020 (úterý) v 8.00 hod.
Každý žák si 1. září 2020 přinese kvalitní zámek (2 ks) na uzavření šatních skříněk pro teorii + odborný výcvik.
Ve dnech 2. a 3. září 2020 se žáci zúčastní se svým třídním učitelem a vedoucím oboru Adaptačního kurzu, který bude
probíhat i mimo prostory školy.
Bližší informace o průběhu Adaptačního kurzu sdělí žákům třídní učitel první školní den (1. 9. 2020).

....................................
Mgr. Libor Hanzal
ředitel školy
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