Zákonným zástupcům přijatých žáků /
zletilým žákům

V Trutnově 17. 5. 2019

Informace žákům 1. ročníku a žákům přestupujícím do vyšších ročníků v ČLA Trutnov –
středisko Svoboda nad Úpou pro školní rok 2019 / 2020
Vážení zákonní zástupci, Vážení zletilí žáci,
zasíláme Vám informace týkající se zahájení studia v ČLA Trutnov ve školním roce 2019/2020:
1.
Zahájení školního roku 2019/2020
Školní rok pro 1. ročník oboru Lesní mechanizátor zahájíme v pondělí, 2. září 2019 v aule školy
ve Svobodě n. Ú. v 09:00 hodin. Na toto slavnostní zahájení srdečně zveme i zákonné zástupce nových
žáků. Od 13:30 proběhne fotografování všech tříd před budovou školy. Po společné fotografii následuje
podle pokynů třídních učitelů výuka ve třídách (kromě 1. ročníku).
Pro žáky z větších vzdáleností, ze Slovenska a Polska (popřípadě i pro jejich rodiče), je možné zajistit
nocleh na domově mládeže o den dříve, včasným objednáním na mobilní telefon vedoucího
vychovatele p. Štěpánka 775 770 701.
2.
Ubytování na DM
Ubytování na DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních
a není pro žáky nárokové (doporučuji odeslat přihlášku co nejdříve). O přijetí rozhoduje ředitel školy
na základě písemné přihlášky, zaslané na adresu školy. Ubytování v případě přestupů do vyšších ročníků
musí žáci osobně konzultovat s vedoucím DM na výše uvedeném čísle. Na Domov mládeže si v den
nástupu žáci přivezou: domácí obuv, toaletní potřeby, sportovní oblečení a obuv a jeden kvalitní visací
zámek FAB do převlékárny (průměr kladky do 10 mm). Měsíční záloha na ubytování: A kategorie - 1600,Kč / B kategorie - 1200,- Kč / C kategorie - 900,- Kč. V příloze Vám zasíláme přihlášku na DM. Žádáme Vás
o její kompletní vyplnění a zaslání nejpozději do 10. června 2019 nazpět na adresu: ČLA Trutnov, Horská
134, 542 24 Svoboda nad Úpou.
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3.
Stravování ve školní jídelně
Středisko Svoboda nad Úpou disponuje školní jídelnou poskytující kvalitní celodenní stravování. Záloha
na stravování ubytovaného žáka: 2 020 Kč. Záloha stravování dojíždějícího žáka 600 Kč.
Podle z. č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 107/2004 má žák nárok na oběd za sníženou cenu
(jen cena potravin), pouze v době jeho pobytu ve škole a první den nepřítomnosti! Další neodhlášené
dny platí strávník plnou cenu oběda. Stravné a ubytovací poplatek uhraďte příkazem na účet ČLA
Trutnov, č. ú. 218 391 577/0300 ČSOB Trutnov, jako variabilní symbol uveďte evidenční číslo žáka
přidělené pro přijímací řízení a jako specifický symbol 200, do zprávy pro příjemce uveďte jméno
a příjmení žáka. Platby musí být uskutečňovány vždy nejpozději do patnáctého každého měsíce předem,
počínaje 15. 8. 2019.
Ve školní jídelně je nainstalován elektronický systém výdeje stravy. Přihlašování a odhlašování jídel je
možné pomocí internetu nebo čipu v jídelně. Strávníci si u vedoucí ŠJ musí zakoupit čip za 115Kč (Při
ukončení studia mu tato částka bude vrácena). Čip slouží po celou dobu studia k prokázání, zda má
strávník objednanou a zaplacenou stravu.
Strava se odhlašuje den předem nejdéle však do 14:00, s výjimkou pondělí, kdy lze odhlásit stravu
do 7:00 hod ráno čipem nebo přes internet. Přístupové údaje budou sděleny dne 2. 9. 2019.
Vyúčtování stravy se provádí vždy za celý školní rok (nejpozději do 20. 7. běžného roku).
V příloze Vám zasíláme mimo jiné přihlášku ke stravování ve školní jídelně. Žádáme Vás o její kompletní
vyplnění a zaslání nejpozději do 10. června 2019 na adresu: ČLA Trutnov, Horská 134, 542 24 Svoboda
nad Úpou. Přihláška platí po celou dobu studia, ukončení stravování se oznamuje písemně vedoucí školní
jídelny.
4.
Pokyny k výuce
Pro vybavení žáků 1. ročníku učebnicemi je nutné, aby žáci měli 2. září 2019 k dispozici částku 2.000 Kč.
Učebnice škola nakoupí společně pro všechny žáky. Jedná se o učebnice, které se stanou majetkem žáka
a žáci je budou využívat v převážné míře po celé tři roky studia. Potvrzení o ceně učebnic obdrží žáci
následně od třídního učitele.
Pro zahájení studia prvního ročníku (2. září 2019) zakupte prosím svým synům 6 sešitů typ 465 (formát
A4, silný, čtverečkovaný), 5 sešitů typ 564 (formát A5, silný linkovaný).
Pro výuku tělesné výchovy je třeba žáka vybavit běžným sportovním oblečením a obuví pro výuku
v tělocvičně i v přírodě.
V příloze Vám dále zasíláme žádost o řidičské oprávnění a posudek o zdravotní způsobilosti. Vzhledem
k tomu, že žáci 1. ročníku okamžitě zahajují přípravu pro získání řidičského oprávnění skupiny T, žádáme
Vás o vyplnění tiskopisů, doplnění podpisů zákonného zástupce žáka a potvrzení lékaře.
Prohlídku absolvujte se synem po 15. srpnu 2019, (je nutné, aby datum od lékaře bylo po tomto datu!).
Prohlídka a potvrzení pro účely výcviku autoškolou musí být od praktického lékaře, nebo od lékaře pro
děti a dorost (ne jiné!). Tuto žádost a potvrzení lékaře si vybere třídní učitel při zahájení školního roku
2. září 2019.
Další podstatné informace spojené se školní docházkou sdělíme při zahájení školního roku, kdy Vám
bude vedení školy, třídní učitel, ostatní vyučující a vychovatelé DM plně k dispozici.

5. Stipendia
Žáci oboru 41-56-H/01 Lesní mechanizátor mají možnost při splnění stanovených požadavků pobírat
následující stipendia:
Stipendium Královéhradeckého kraje 2019/20
Měsíční částka
Bonus na konci školního roku
1.ročník 200-400 Kč
odborný výcvik – výborný = 1000 Kč
odborný výcvik – chvalitebný = 500 Kč
2.ročník 300-500 Kč
odborný výcvik – výborný = 2000 Kč
odborný výcvik – chvalitebný = 1000 Kč
3.ročník 400-600 Kč
odborný výcvik – výborný = 3000 Kč
odborný výcvik – chvalitebný = 2000 Kč
Podmínky získání stipendia:
a) Žák má řádně omluvenou absenci při vyučování
b) Žák nemá kázeňské problémy (uděleno výchovné opatření, snížená známka z chování)

Stipendium podniku Lesy České republiky s. p. 2019/20
1.ročník každý žák obdrží příspěvek 1500 Kč na osobní ochranné prostředky – podnik hradí škole
2.ročník 500 Kč měsíčně na účet žáka 1000 Kč měsíčně na ubytování a stravu – podnik hradí škole
3.ročník 500 Kč měsíčně na účet žáka 1000 Kč měsíčně na ubytování a stravu – podnik hradí škole
Podmínky získání stipendia:
a) Žák má průměrný prospěch z předmětů Odborný výcvik, Technologie, Nauka o lese do 2,50
b) Žák má řádně omluvenou absenci při vyučování
c) Žák nemá sníženou známku z chování
d) Žák nebo zákonný zástupce má s podnikem uzavřenu stipendijní smlouvu
e) Žák vykoná mezi II. a III. ročníkem 10 denní placenou brigádu u LČR s. p.
f) Žák se zavazuje 2 roky po absolvování oboru pracovat kdekoliv v rámci lesního hospodářství v ČR
6. Osobní ochranné prostředky
V rámci předmětu Odborný výcvik budou žáci vybaveni mj. certifikovaným ochranným pracovním
oděvem a obuví – toto vybavení objednává škola a rodiče se částečně podílí na úhradě zůstatkové
hodnoty (podrobnosti sdělíme při zahájení). Pro účel včasného objednání oděvu a obuvi odpovídající
velikosti prosím vyplňte přiložený tiskopis.

7. Tiskopisy a písemnosti potřebné k nástupu
Rekapitulace požadovaných tiskopisů a písemností:
a) osobní dotazník (příloha)
b) 1 ks vzadu podepsané fotografie (jako na OP)
c) přihláška na DM (2x příloha)
d) přihláška ke stravování (příloha)
e) osobní údaje GDPR – osobní fotografie (příloha)
f) tabulka velikostí oděvu a obuvi (příloha)

termín 10. 06. 2019
termín 10. 06. 2019
termín 10. 06. 2019
termín 10. 06. 2019
termín 10. 06. 2019
termín 10. 06. 2019

g)
h)
i)
j)

termín 02. 09. 2019
termín 02. 09. 2019
termín 02. 09. 2019
termín 02. 09. 2019

kopie obou stran vysvědčení z 9. ročníku ZŠ
žádost o řidičské oprávnění (příloha)
posudek o zdravotní způsobilosti k řízení MOV (příloha)
výpis ze zdravotní dokumentace žáka (podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.)

Dokumenty a) až f) zašlete doporučeně nejpozději do 10. června 2019 na adresu:
ČLA Trutnov, Horská 134, 542 24 Svoboda nad Úpou

Prosíme o maximální součinnost a těšíme se na spolupráci při výchově a vzdělávání Vašeho syna.

S pozdravem Lesu zdar!
Mgr. Jan Korbelář
ředitel ČLA Trutnov

