Informace pro rodiče –1. ročníky
Kontakty na školu
Telefon : 585 412 493 spojovatelka – možnost přepojení do ředitelny, sekretariátu, jídelny, kabinetů
E- mail : obecný:

skola@gcajkol.cz

ředitel školy:

capka@gcajkol.cz

kterýkoliv vyučující:

příjmení bez diakritiky a k tomu připojit @gcajkol.cz

Internetové stránky:

Ubytování

www.gcajkol.cz (tam jsou i všechny mailové kontakty)

(jen pro zájemce ze čtyřletého a šestiletého studia; zájemci si ubytování zajišťují individuálně)

- doporučujeme Domov mládeže SŠ technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 (areál vysokoškolských kolejí – Envelopa); bližší informace Mgr. Lubomír Krejčíř- vedoucí vychovatel DM, mobilní telefon - 736628395; pevná linka: 587 406 172; e-mail: Lubano@tiscali.cz; adresa: Domov
mládeže Envelopa,
SŠ technická a obchodní, Kosinova 4, 772 00 Olomouc.
Nabízejí: - ubytování pro chlapce a dívky; 2 - 3 lůžkové pokoje
- teplou stravu v blízkém okolí (MŠ a ZŠ pro sluchově postižené na tř. Kosmonautů)
- kulturní vyžití (kulturní místnosti, televize, video, DVD, internet)
- sportovní vyžití (tělocvična a posilovna SŠ)
- zájmové kroužky (malá kopaná, volejbal, florbal, stolní tenis, stolní fotbal)
- kuchyňky (vybavení – kuchyňská linka, mikrovlnka, lednice, vařič)
- sociální zařízení, sprchy na každém patře
- kapacita 52 míst
- možnost mít na pokoji vlastní lednici, PC vybavení, rádio (za měsíční poplatek podle druhu el. spotřebiče)
!!! Kapacita domova je omezená, proto doporučujeme projednat přihlášku co nejdříve po přijetí na školu.

Stravování

(ve školní jídelně)

Strávníka je nutno nahlásit v kanceláři ŠJ (osobně nebo telefonicky – tel.585438315).
Při nahlášení je třeba uvést jméno,třídu,adresu,datum narození a zvolený způsob platby.
Dále je třeba uvést Vaše číslo účtu, ze kterého bude probíhat inkaso, nebo i u platby
složenkou potřebuji číslo Vašeho účtu (vracení případných přeplatků stravného probíhá
bezhotovostně na účet)
Ceny obědů: (zatím nevím, zda se od září nezvýší,určitě to budu vědět na konci srpna)
Kategorie žáků ZŠ ve věku 6.-10.let (počítá se věk,který dovrší k datu 31.8.2021)
28,-- Kč za oběd
Kategorie studentů ve věku 11. – 14.let (počítá se věk, který dovrší k datu 31.8.2021)
32,-- Kč za oběd
Kategorie studentů ve věku 15. a více (věk,který dovrší ke dni 31.8.2021)
35,-- Kč za oběd
Jakoukoliv nejasnost vysvětlí paní Pavlína Navrátilová ( účetní školní jídelny – telefon viz výše)
Bližší informace – viz. samostatný papír

Akce pořádané školou
U všech tříd
U oboru „živé jazyky“
U bilingvního studia

- zimní (1. ročník) a letní (2. ročník) sportovní kurz + výběrový zimní kurz v Rakousku
- nj - studentské výměnné pobyty se školou v Singen, možnost bezplatného získání Deutsches Sprachdiplom
- šj - zájezd do Španělska spojený s výukou
- zájezd do Španělska spojený s výukou; divadelní představení, příprava na D.E.L.E. diplom

Pro vybrané studenty (prospěchová kriteria) možnost účasti na stážích placených španělskou stranou.
Pro vybrané studenty (prospěchová kriteria) finanční podpora (stipendium) od španělské strany.

Organizace školního roku 2020/2021
Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020 v 8:00

Učebnice
Osmileté studium

– v prvních čtyřech ročnících zapůjčení zajistí škola

Šestileté bilingvní studium

– v prvních dvou ročnících zapůjčení zajistí škola a rovněž i v předmětech vyučovaných španělsky ve vyšších ročnících

Čtyřleté studium

– jazykové učebnice budou upřesněny v září podle pokročilosti studentů a skupin, nákup učebnic doporučujeme až v září
na burze učebnic ve škole – budou k dispozici nové učebnice i použité od starších studentů

Nadační fond
Zásluhou rodičovské veřejnosti podporuje některé akce finančně i NADAČNÍ FOND
Z prostředků tohoto fondu se přispívá na akce, které volněji souvisí s výukou – reprezentace školy v soutěžích domácích i mezinárodních.
Fond poskytuje finanční garanci na školní ples – část zisku ze školního plesu je pak přidána k majetku fondu.
Fond neslouží k plošnému finančnímu zajištění akcí, které jsou přímou součástí výuky, jako jsou např. sportovní kurzy.
Tyto příspěvky jsou dobrovolné.
Všem, kdo souhlasí s přispěním, navrhuje správce fondu, aby na účet zaslali příspěvek v následující výši:
žáci prvního ročníku ( nastupující)
600,- Kč
žáci ostatních ročníků :
400,- Kč
Platit je možno:
1. Převodem z účtu; číslo našeho účtu je 1803967359/0800, jako variabilní symbol uvést rodné číslo, (třídnímu učiteli sdělit informaci o
zaplacení)
2. Složenkou (budou k dispozici až v září), variabilní symbol rodné číslo, (ústřižek o zaplacení ukázat třídnímu učiteli)
3. Hotově v září prostřednictvím třídního učitele

Další informace
-

pokud kdykoli dojde ke změně osobních údajů (adresa bydliště, změna telefonního čísla, změna mailové adresy…), oznamte toto třídnímu
učiteli (škola tyto údaje musí pravidelně aktualizovat); kontrolu údajů lze provést i na webových stránkách školy

-

v září (příp. na prvních třídních schůzkách) si zákonní zástupci mohou u třídních učitelů vyzvednout hesla pro vstup do Bakalářů – tam jsou
informace o osobních údajích žáků, jejich průběžná a pololetní klasifikace a absence žáků
žáci 1. ročníků si 1. den zakoupí čipy ( 200,- Kč ), které slouží pro vstup do školní budovy a pro výdej stravy ve školní jídelně
všechny další potřebné informace (rozvrh hodin, suplování…) budou na stránkách školy

-

