Informační dopis k nástupu do Trutnova pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,
Váš syn/dcera byl(a) přijat(a) ke studiu na naší škole.
1. Začátek vyučování školního roku 2021/2022
Vyučování začíná ve středu 1.9.2021. Všichni rodiče a žáci 1.A a 1.B ročníku (obor
lesnictví) se dostaví v úterý 31.8.2021 v 13:00 hod. do auly školy, rodiče a žáci 1.O (obor
ekologie a životní prostředí ) se dostaví v úterý 31.8.2021 v 14:00 hod. též do auly školy, kde
jim budou podány informace ředitelem školy. Poté proběhnou ve třídách schůzky s třídními
učiteli pouze s rodiči a žáci budou ubytováni na domově mládeže.
2. Ubytování na domově mládeže
Ubytování na DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních a není pro žáky nárokové. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě písemné
přihlášky doručené na adresu školy. Kompletní vyplnění a zaslání přihlášky proveďte
nejpozději do 18.6.2021, pokud jste tak již neučinili. Měsíční záloha na ubytování činí 800 až
1.200 Kč, dle typu ubytování. Na DM si v den nástupu žáci přivezou: domácí obuv, toaletní
potřeby, mycí potřeby, sportovní oblečení a sportovní obuv a jeden kvalitní visací zámek FAB
(průměr kladky do 5 mm). Případná přání ohledně ubytování s kamarádem na společném
pokoji uveďte v přihlášce k ubytování do bodu 2. (možno i na telefonním čísle
+420731581259 - Bc. Kvasničák)
3. Stravování ve školní jídelně
Středisko Trutnov disponuje školní jídelnou, poskytující kvalitní celodenní stravování.
Záloha na celodenní stravování na jeden měsíc u ubytovaného žáka činí 2.130 Kč, záloha na
stravování (pouze obědy) na jeden měsíc dojíždějícího žáka činí 650,-- Kč (ceny jednotlivých
jídel jsou uvedeny na webových stránkách školy). Ve školní jídelně je nainstalován
elektronický systém výdeje stravy, který slouží k přihlašování a odhlašování jídel pomocí
internetu.
Strávníci si musí u vedoucí ŠJ zakoupit příslušný čip za 115 Kč. Strava se odhlašuje den
předem, nejdéle však do 14.:00 hod s výjimkou pondělí, na kdy lze odhlásit stravu do 7:00
hodin ráno. Přístup Vám bude sdělen počátkem školního roku. Dle zákona 561/2004 Sb.,
(školský zákon) a vyhlášky č. 107/2004 Sb., má žák nárok na stravu za sníženou cenu (jen
cena potravin) pouze v době jeho pobytu ve škole a první den nepřítomnosti. Za další
neodhlášené dny platí strávník plnou cenu jídel. Přihláška ke stravování, která je ke stažení
na webových stránkách školy v sekci studenti - stravování, platí po celou dobu studia.
Ukončení stravování je třeba ohlásit písemně vedoucí ŠJ.
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499 732 689
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účtu : 218 391 577/0300
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číslo

UPOZORNĚNÍ k bodu 2. a 3.
V příloze tohoto dopisu najdete tabulku rozdělení žáků do tříd včetně konkrétních částek
za stravování a ubytování. Uvedený poplatek je nutno hradit trvalým příkazem na účet ČLA
Trutnov – č. ú.: 218391577/0300, ČSOB Trutnov. Jako variabilní symbol uveďte evidenční
číslo Vašeho syna/dcery uvedené na pozvánce k přijímacím zkouškám, specifický symbol je
100. Vrácení přeplatku za stravu a ubytování se provádí jedenkrát ročně, nejpozději do 15.
7. Platbu/y zašlete na uvedený účet nejdéle k patnáctému dni v měsíci předem, počínaje
srpnem 2021.
4. Pokyny k výuce
V souvislosti se zahájením školního roku bude třeba, aby žáci měli na začátek školního
roku k dispozici částku 2.500 Kč na nákup některých učebnic (AJ, CJL, MAT, NLP), pracovních
sešitů a mapy Školního polesí. Takto zakoupené pomůcky zůstanou majetkem žáků a škola je
zajistí pro všechny jednotně. Sešity si žáci zakoupí dle informací od vyučujících během
prvních hodin výuky.
Na naší škole se vyučuje povinně pouze jeden světový jazyk (jazyk anglický nebo jazyk
německý). Německý jazyk se bude vyučovat pouze v případě, že ze všech žáků přijatých do
prvních ročníků bude alespoň 10 zájemců. Sdělte nám prosím e-mailem (cla@clatrutnov.cz)
nebo telefonicky (+420499811413) o jaký cizí jazyk má Váš syn (dcera) zájem.
5. Předmět PRAXE
V rámci předmětu Praxe žáci musí být vybaveni pracovním oděvem a doporučujeme plášť
do deště, pokrývku hlavy, kožené rukavice, gumové rukavice, boty do mokrého prostředí,
koženou pracovní obuv, reflexní vestu. Pěstební praxe začínají již v měsíci září 2021.
Veškeré další informace spojené se školní docházkou Vám budou sděleny při zahájení
školního roku.
6. Rekapitulace požadovaných tiskopisů, písemností atd. k zahájení školního roku
A/ sdělit zvolený cizí jazyk
18.6.2021
B/ přihláška na DM
18.6.2021
C/ přihláška ke stravování
18.6.2021
D/ 2x zámek FAB (internát a skříňka ve škole – do průměru 5 mm)
31.8.2021
F/ kopie vysvědčení 9. ročníku ze ZŠ
31.8.2021
G/ výpis ze zdravotní dokumentace žáka (u svého praktického lékaře) 31.8.2021
H/ jedna vzadu podepsaná fotografie (formát jako na OP)
31.8.2021
Těšíme se na spolupráci při výchově a vzdělávání Vašeho syna/dcery.

S pozdravem Lesu zdar!

Ing. Miloš Pochobradský

