
 

Č.j.    209/2021                                                                                 V Jaroměři dne 26. 5. 2021 
 
Vážení rodiče a žáci prvních ročníků, 

 
zveme Vás na zahájení školního roku 2021/2022, které se uskuteční ve středu 1. září 2021 v 8.00 hod. 
v budově Střední školy řemeslné v Jaroměři. Předpokládané ukončení v 11.00 hod.  
 

Organizace výuky 
- teoretické vyučování – týdenní výuka teoretických a odborných předmětů  
- praktické vyučování – týdenní výuka v prostorech dílen školy 
Týdenní cykly teoretického vyučování a praktického vyučování (odborný výcvik) se pravidelně střídají, 
viz rozvrh třídy.  
Teoretické vyučování začíná v 7.30 hod. a končí nejpozději v 15.15 hod. (v pátek nejpozději v 12.10 hod.). 
Odborný výcvik začíná v 6.45 hod. a končí nejpozději v 13.15 hod.  
 
Žáci budou mít s sebou: 

- průkazku na slevu jízdného, průkazku zdravotní pojišťovny 
- vyplněné potvrzení o studiu pro státní sociální podporu, přídavek na dítě apod. 
- domácí obuv na přezutí do školy (nikoliv botasky apod.) 
- sportovní oděv a obuv do tělocvičny a na hřiště, plavky, v zimním období brusle 
- pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy  
- žáci kovo-oborů posuvné měřidlo, svinovací metr (2 m) 

- žáci dřevo-oborů tužku číslo 3, pracovní nářadí (viz dále) 

- visací zámek k šatní skříňce 
- vyplněný přiložený formulář „Dohoda o výplatě na účet“ 

 
Upozornění:  
Žáci, kteří nastoupí ke vzdělávání, absolvují povinnou pracovnělékařskou prohlídku (vyhláška č.79/2013 
Sb. - vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). 
  

 

Nákup pracovního nářadí – JEN PRO OBORY TRUHLÁŘ A TESAŘ 
Nákup nářadí pro žáky dřevo-oborů (tesař, truhlář) zajišťuje škola hromadně, aby již od prvních dnů byli 
žáci vybaveni potřebným nářadím a mohli tak ihned zahájit odborný výcvik. Předpokládáme, že částka 
za nářadí, včetně montážního kufříku (vše bude v soukromém vlastnictví žáka), bude cca 3100,- Kč. Žádáme 
proto rodiče, aby nejpozději do 24. 8. 2021 zaslali na bankovní účet Střední školy 
řemeslné, č.ú.28532551/0100, VS=registrační číslo žáka, KS - 0558, zálohu ve výši 3 100,- Kč. Ve zprávě 
pro příjemce musí být vždy uvedeno JMÉNO a PŘÍJMENÍ žáka. Případný nedoplatek skutečné ceny nářadí 
bude žáky uhrazen v hotovosti v pokladně školy při nástupu 2. 9. 2021, nejpozději však do 13. 9. 2021. 

 
Odměna za produktivní práci a dotace od zřizovatele 
Z důvodu bezhotovostního platebního styku školy se žákem si musí žák při nástupu do školy zřídit bankovní 
účet (lze zřídit zdarma), kam mu budou finanční prostředky (odměny, dotace a stipendia) zasílány. 

 



 

Ubytování na domově mládeže 
Žáci, kteří budou ubytováni na domově mládeže (DM), si zajistí: 

- fotografii do osobního spisu 
- potřeby osobní hygieny, dvě ramínka 
- domácí obuv (ne sportovní) 
- dva visací zámky na skříňky 
 

Platba za ubytování na DM  
První zálohová platba činí 2 300,- Kč za žáka (ubytování za září v hodnotě 1 100,- Kč, složená jistina 
k ubytování po dobu studia v hodnotě 1 100,- Kč a záloha na klíče v hodnotě 100,- Kč) je splatná k 25. 8. 
2021. 
 
Každý další měsíc činí platba za ubytování 1 100,- Kč. Výše platby za ubytování se nemění, i když žák není 
ubytován po všechny dny v měsíci.  
 
Při ukončení studia bude žákovi složená jistina vyúčtována a zbylá částka vrácena včetně zálohy na klíče. 
 
Úhradu částky za ubytování provádějte nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce (tzn. do 25. 8. 
úhrada na září, do 25. 9. úhrada na říjen, do 25. 10. úhrada na listopad, atd.) bezhotovostním převodem na 
účet č. 28532551/0100, KB Jaroměř, platbou složenkou nebo v hotovosti v pokladně školy. Uvádějte, 
prosím, VS = datum narození ubytovaného žáka ve tvaru DDMMYYYY (např. žák, který je narozen 
4. 6. 2002 - VS bude 04062002), KS = 0558. Ve zprávě pro příjemce musí být vždy uvedeno JMÉNO 
a PŘÍJMENÍ ubytovaného žáka. 
Po dohodě se skupinovým vychovatelem může žák používat vlastní elektrospotřebiče, ke kterým musí 
doložit kopii platného záručního listu nebo revizní zprávu. Poplatek za 1 elektrospotřebič činí 100,- Kč 
za celý školní rok, v případě vlastní lednice poplatek činí 50,- Kč/měsíc (lednice je však na každém patře 
součástí vybavení kuchyňky). 
Schůzka s rodiči a ubytovanými žáky prvních ročníků se uskuteční individuálně s jednotlivými vychovateli 
v den nástupu na DM, tj. v úterý dne 31. 8. 2021 od 18.00 hodin v budově DM. Na schůzce budou podány 
podrobné informace o provozu DM a zodpovězeny případné dotazy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stravování žáků 
Stravování je zajištěno ve Školní jídelně, Na Karlově, cca 200 metrů od školy. Ubytovaní žáci mají zajištěno 
celodenní stravování, tj. snídani, oběd, večeři a druhou večeři, neubytovaní žáci oběd. Za celodenní 
stravování platí žák 112,- Kč, z toho za snídani 29,- Kč, za oběd 29,- Kč, za první večeři 38,- Kč, za druhou 
večeři 16,- Kč. Na měsíc září je možné zaplatit stravování ve školní jídelně od 1. 9. 2021 od 8.00 do 
14.15 hod., žáci ubytovaní v domově mládeže pak již 31. 8. 2021 od 18.00 – 20.00 hod. 
Další informace ohledně stravování Vám podají ve Školní jídelně, Na Karlově, Jaroměř, 
www.skolnijidelnajaromer.cz , e-mail: jidelnakarlov@seznam.cz, tel. č. 491 812 472. 
 
 
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 491 812 425. 
 
 
Ve středu 1. září 2021 od 8.30 do 13.00 hod. si mohou všichni žáci zakoupit školní potřeby a pomůcky 
přímo ve škole. 
 
 
Přeji hezké prázdniny a těším se na shledání 1. září 2021.  
 
  
 
 

Ing. Petr Valášek  
              ředitel školy 
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