Vážení rodiče, milí studenti všech prvních ročníků,
dovoluji si Vám poslat informace spojené se začátkem školního roku 2020/2021.
Všechny tyto informace a učební plány naleznete také na www.gymck.cz .
1. učebnice
Učebnice budou studentům primy (1. O) a 8. ročníku (1. S) poskytnuty zdarma, studenti je obdrží
od jednotlivých vyučujících na začátku školního roku. Kupovat si budou jen pracovní sešity pro
cizí jazyky, případně pro další předměty, pokud s tím budou souhlasit. Studenti 1. ročníku
čtyřletého studia od každého vyučujícího obdrží název učebnice, kterou si zakoupí. Je možná
hromadná objednávka na začátku září pro celou třídu zajištěná školou.
2. úhrady stravného
Úhrady probíhají formou inkasa z běžného účtu. Pokud se bude Vaše dítě stravovat ve školní
jídelně, vyplňte prosím přiložený souhlas s inkasem. Bankou potvrzený vyplněný souhlas
odevzdejte v kanceláři školy do 10. 8. 2020 (možnosti: osobně, poštou, elektronicky).
•

doporučujeme inkasní limit ve výši 1 200,- Kč pro úhradu obědů 1 studenta.

•

stravné se hradí zálohou (blíže v Informacích ke stravnému)

•

cena oběda: student do 15 let 30,- Kč, student nad 15 let 32,- Kč

•

na začátku školního roku si obědy přihlásí student podle své potřeby

•

k objednávání stravy bude zaslán pokyn přibl. po 20. 8. 2020

•

v případě nepřítomnosti strávníka je třeba obědy odhlásit, při ukončení studia (mimo řádné
ukončení) je nutné tuto skutečnost oznámit v kanceláři školy

•

v případě, že obědy nebudou uhrazeny, bude přístup strávníka zablokován

•

do jídelny má strávník přístup pomocí čipu, odběr oběda je čipem registrován

•

přihlašování a odhlašování obědů lze provádět nejpozději 1 den předem (do 10,30 hodin)
následujícími způsoby:

•

-

dálkovým přístupem na stránkách školy www.strava.cz, č. jídelny 1375

-

e-mailem na adrese stravne@gymck.cz

-

telefonicky na čísle 380 711 171

-

osobně v kanceláři školy

případné dotazy ke stravnému vyřizuje paní Blanka Melegová, stravne@gymck.cz,
tel. 380 711 171.

3. čipy
Bezkontaktní čip si student zakoupí na začátku školního roku (od třídního učitele). Cena čipu je
115,- Kč. Čip slouží po celou dobu docházky do školy jako klíč ke dveřím hlavního vstupu do
školy, dále k odebírání obědů ve školní jídelně. Po ukončení docházky bude čip deaktivován a po
navrácení čipu do kanceláře bude studentovi vrácena částka uhrazená za čip. V případě ztráty čipu
je nutné tuto skutečnost nahlásit v kanceláři školy a zakoupit si nový čip.
4. Šatny, záloha
Student na začátku školního roku získá svoji osobní skříňku v šatně, ke které obdrží klíč. Každý
student složí zálohu ve výši 1 000,- Kč na začátku studia. Záloha slouží k úhradě případného

poškození skříňky studentem, k úhradě při ztrátě učebnic nebo knih půjčených školou, apod. Tato
záloha bude vrácena na konci studia. Skříňku může student využívat po celou dobu studia a
nechávat si v ní věci i přes víkendy a krátké prázdniny. Na dobu letních prázdnin je nutné skříňku
vyklidit (z důvodu úklidu celého prostoru šaten).
Celková platba na začátku 1. ročníku je 1 335,- Kč (záloha na čip = 115,-, průkaz = 20,-, SRPŠ =
200,-, záloha na ztráty a šatní skříňku = 1 000,-).
Dále je možné zakoupit si ISIC kartu.
Třídními učiteli pro nové studenty byli určeni:
1. O (osmileté studium) Mgr. Blanka Szabová
1. S (šestileté studium) Mgr. Marcela Paloudová
1. (čtyřleté studium) Mgr. Jana Beerová
První třídní schůzka proběhne ve čtvrtek 3. září 2020 od 16,00 hodin. Zde získáte bližší
informace o průběhu studia, učebních plánech, rozvrhu i suplování, omlouvání absence atd.
Všechny důležité informace a aktuality zveřejňujeme na www.gymck.cz. Zde naleznete i časový
rozpis prázdninového provozu kanceláře školy (pro případné potvrzování průkazek apod.).
Jakékoliv dotazy k budoucímu studiu Vám rádi zodpovíme na adrese info@gymck.cz

nebo na

telefonním čísle 380 711 709. Již nyní na webových stránkách naleznete informace pro 1. ročníky
(prezentaci, harmonogram školního roku, atd.).
Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září v 9,00 hodin slavnostním shromážděním prvních
ročníků v Prokyšově sále Prelatury Český Krumlov, Horní ulice č. 155.
Pokud se budete chtít prvního dne účastnit spolu se svým dítětem, rádi Vás uvítáme.
Ve středu 2. 9. budou studenti přítomni ve škole od 8,00 do 12,00 hodin, budou seznámeni se
všemi náležitostmi výuky (rozvrh, školní řád, prohlídka budovy, vybírání financí, atd.)
Učebny: 1.O (osmileté studium) – č. 66, 1.S (šestileté studium) – č. 49, 1.ročník (čtyřleté studium)
– č. 38.
Přeji Vám i Vašemu dítěti úspěšné vykročení do nového studia a hodně úspěchů v něm.
Dovolte mi popřát Vám klidné a příjemné letní měsíce.
S pozdravem,
PaedDr. Hana Bůžková
ředitelka školy
V Českém Krumlově dne 25. června 2020
Příloha: tiskopis pro souhlas s inkasem

