STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE
příspěvková organizace se sídlem K Učilišti 18, 251 64 Kunice-Všešímy
323 665 483, 323 665 485, 323 640 081, 323 640 082, ssrkunice@ssrkunice.cz

INFORMACE PRO RODIČE
1.
Žáci jsou povinni docházet na vyučování včas, tj. nejpozději 10 minut před začátkem své
první vyučovací hodiny. Zákonní zástupci žáka nesou odpovědnost za řádný a včasný nástup
žáka na výuku. V případě pozdních příchodů bude postupováno ve smyslu pokynu MŠMT ČR
č.j. 101 94/ 2002 – 14 ze dne 11.3.2002 tzn., že nepřítomnost bude řešena prostřednictvím
sociální odborů a Policie ČR
2.
Žáci ubytovaní na internátě nastupují na internát v pondělí dle rozvrhu tzn. buď před
zahájením vyučování nebo po skončení pondělního vyučování. Odjezd z internátu je v pátek
po skončeném vyučování
3.
Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí je nezbytné, abyste jejich nepřítomnost ve
vyučování omlouvali okamžitě, nejdéle do 24 hodin. V opačném případě Vás budeme
písemně nebo telefonicky, event. e-mailem informovat o nepřítomnosti Vaší dcery/ syna a
úhradu nákladů budeme požadovat na Vás. Zároveň budeme postupovat ve smyslu bodu 1).
4.
Poplatek za ubytování činí 650,- Kč měsíčně a je třeba jej uhradit nejpozději do 15.
kalendářního dne předcházejícího měsíce na účet školy – číslo účtu 141 890 297/0100 VS
=rodné číslo žáka .
5.
Evidence stravy žáků SŠŘ Kunice bude s účinností od 1.9.2017 realizována přes objednávkový
systém www. strava.cz, ve kterém je školní jídelna SŠŘ Kunice evidována pod č. 3311.
Odběr stravy bude pro všechny žáky ze strany SŠŘ Kunice objednán následovně:
- žáci ubytování na internátě školy – pondělí OB,VE, úterý-čtvrtek SN,OB,VE,
pátek-SN,OB
- žáci dojíždějící na vyučování – OB
- žáci vykonávající odborný výcvik ve školní kuchyni
- při dopolední směně - SN, OB
- při odpolední směně – OB, VE
Způsob odhlašování odběru stravy:
- dojíždějící žáci na vyučování individuálně přes objednávkový systém www. strava.cz do
6,00 hod. ranní pro příslušný den.
Přihlašovací údaje do systému budou každému strávníkovi zaslány během srpna 2017 na
e-mail uvedený v přihlášce ke stravování.
- ubytovaným žákům na internátě bude provádět odhlašování v objednávkovém systému
službu konající vychovatelka na základě, informace zákonného zástupce žáka, sdělené do
22,00 hod. předchozího dne.
V případě náhlého onemocnění lze výjimečně stravu odhlásit telefonicky u vedoucí školní
jídelny na tel.č. 323 640 081 -2 provolba 1 od 6,30 hod do 6,45 hod..
Stravné činí – snídaně 18.00 Kč, oběd 30.00 Kč, večeře 32.00 Kč – celkem 80,- Kč.

Stravné je nutné platit předem měsíčně vždy do 15. kalendářního dne měsíce
předcházejícího převodem na účet školy- číslo účtu 141 890 297/0100 , VS=rodné číslo žáka.
Stanovený termín je bezpodmínečně nutné dodržet, neboť na něj navazují další účetní
operace, které je nutné provést do konce měsíce tak, aby se žák mohl od prvního dne
následujícího měsíce stravovat a mohl být ubytován na internátě. Nedodržení stanoveného
termínu z Vaší strany by vyvolalo škole vícenáklady, jejichž úhradu bychom byli nuceni
požadovat na Vás.
V případě, že žák ubytovaný na internátě nebude mít stravné předplaceno, nebude moci ve
škole setrvat a bude tudíž z tohoto důvodu poslán domů. Tato absence bude posuzována
jako neomluvená a bude postupováno dle bodu 1) této informace.
6.
Zároveň upozorňujeme zákonné zástupce žáků na jejich povinnost okamžitě uhradit
hodnotu majetku školy, které jejich syn/dcera svévolně poškodí !!!
7.
Vzhledem k tomu, že na internátě SŠŘ Kunice jsou společně ubytováni chlapci a dívky, je
nezbytně nutné dodržovat domovním řádem stanovené normy chování. Žádáme Vás, abyste
v tomto smyslu vhodně působili na svého syna/ dceru, zejména pokud jde o vztahy dívek a
chlapců ubytovaných na internátě.
8.
Naše škola je dosud příznivě hodnocena rodičovskou veřejností, ale nicméně ani ta nejlepší
škola není zcela imunitní proti výskytu rizikového chování mladistvých zejména šikanování a
požívání návykových látek. Chceme být připraveni zachytit případné patologické jevy hned
v počátku a účinně jim čelit. S tímto záměrem vytváříme každoročně Preventivní program naší
školy, který je hlavním operativním nástrojem v oblasti primární prevence. Je souborem
preventivních aktivit a programů zaměřených na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich
osobnostní a sociální rozvoj a na rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností, směřujících ke
zvýšení odolnosti žáků vůči působení sociálně patologických jevů ve společnosti. Jeho důležitou

součástí je spolupráce pedagogů s rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc - v případě, že byste
měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno nebo požívá návykové
látky, bezprostředně se obraťte na ředitelství školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně
a situaci s Vaší pomocí budeme odborně, bezpečně a diskrétně řešit.
9.
V rámci edukačního procesu jsou realizovány různé kulturní, společenské a sportovní
aktivity. K úhradě vykalkulovaných nákladů budou rodiče vyzváni prostřednictvím žákovské
knížky před konáním akce. Po dohodě s třídní učitelkou je možné na tyto akce složit zálohu
ve výši 400,- Kč, která bude v červnu 2018 vyúčtována.
10.
Vzhledem k tomu, že žákům je poskytováno stipendium a vyplácena odměna za produktivní
práci v rámci odborného výcviku je nezbytné předložit číslo účtu, na který budou platby
poukazovány.
11.
Aby mohl být Váš syn /Vaše dcera klasifikován/a v řádném termínu na základě běžného
zkoušení nesmí jeho nepřítomnost ve škole byť omluvená dosáhnout 50% z odučených hodin
kteréhokoliv vyučovacího předmětu. Pokud se tak stane, bude žák přezkoušen komisionálně.
V Kunicích 3.9.2018

ředitel školy
Mgr. Dalibor Zdobinský

