INFORMACE pro žáky 1. ročníku Odborného učiliště Kelč
Vážení žáci, zveme Vás i rodiče (zákonné zástupce) na zahájení školního roku 2019/2020
v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hod. do učeben Odborného učiliště Kelč. Zde budete seznámeni se
základními informacemi týkající se studia, vedením OU Kelč, třídním učitelem, učiteli odborného
výcviku a vychovateli. Vezměte s sebou i níže uvedené dokumenty a doklady.

Doklady:





Vysvědčení z posledního ukončeného ročníku základního vzdělávání
Občanský průkaz – rodné číslo, trvalé bydliště
Průkaz pojištěnce
Zálohu na žákovský čip 100,- Kč

Doklady dle specifik jednotlivých oborů:





prodavačské práce - zdravotní průkaz
pečovatelské služby - zdravotní průkaz, očkovací průkaz a výpis ze zdravotní dokumentace
pediatra, který má žáka v péči – pro lékařskou prohlídku před zařazením žáka do praktického
vyučování, kterou zajišťuje poskytovatel pracovně lékařských služeb Odborného učiliště Kelč
nebo firmy, kde žák bude konat odborný výcvik (vyhláška 79/2013, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách)
zahradnické práce, strojírenské práce, zednické práce - výpis ze zdravotní dokumentace
pediatra, který má žáka v péči – pro lékařskou prohlídku před zařazením žáka do praktického
vyučování, kterou zajišťuje poskytovatel pracovně lékařských služeb Odborného učiliště Kelč
nebo firmy, kde žák bude konat odborný výcvik (vyhláška 79/2013, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách)

Pomůcky do školy:


Přezůvky





Sportovní oblečení na tělesnou výchovu
Sportovní obuv do tělocvičny a zvlášť obuv na venkovní sportovní aktivity (tenisky, botasky)
Psací potřeby (kuličkové pero, tužka, pravítka, kružítko) a sešity v hodnotě cca 150 Kč
(upřesní vyučující podle oborů-možno zakoupit i v Kelči)
1 – 2 kusy visacích zámků (dle oboru)



Další potřeby ubytovaných na internátě:
Nástup na internát je možný již v neděli 1. 9. 2019 od 19:00 hodin. Zde bude rodičům k dispozici i
zástupce vedení, kterému předáte požadované dokumenty.






Věci osobní hygieny
Pyžamo
Pohodlné oblečení pro volný čas na internátě
Hrnek na pití a lžičku (k odpolední svačině)
1 kus visacího zámků

Platba za stravné a ubytování na měsíc září 2019:
 dojíždějící žáci – stravné obědy
září
 internátní žáci – celodenní stravné
září
Nutno zaplatit nejpozději 2. září 2019!

525,- Kč
1.455,- Kč + ubytování 600,-Kč = 2 055,- Kč

INFORMACE pro žáky 2. a 3. ročníku Odborného učiliště Kelč
Vážení žáci,
školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 7:00 hod. v učebnách
Odborného učiliště Kelč.
Nástup na internát je možný již v neděli 1. 9. 2019 od 19:00 hodin.

Platba za stravné a ubytování na měsíc září 2019:
 dojíždějící žáci – stravné obědy

září

525,- Kč

 internátní žáci – celodenní stravné

září

1.455,- Kč + ubytování 600,-Kč = 2 055,- Kč

Nutno zaplatit nejpozději 2. září 2019!

