Informace k zahájení školního roku 2021/2022
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 žáků 1.ročníků proběhne 1.9.2021 9.00 hod, žáků vyšších ročníků 1.9.2021 v 10.00 hod v Aroma zahradě (nachází se před vchodem do budovy školy), v případě nepříznivého počasí ve sportovní hale (nachází se v areálu školy). Slavnostního zahájení se mohou zúčastnit i rodiče žáků.

Po zahájení odchází žáci se svými třídními učiteli do tříd. Výuka bude končit ve 12.05 hod.  
1.9. – 3.9. jsou třídy se svými třídními učiteli. Výuka bude probíhat od 7.45 hod do 12.05 hod. 
Žáci během prvního týdne budou dostávat k zapůjčení učebnice. Za zapůjčené učebnice se platí záloha 500,- Kč. Záloha za učebnice bude žákovi vrácena při skončení studia, pokud vrátí všechny učebnice v pořádku.  
Od 5.9. – 10.9.  bude probíhat adaptační kurz pro žáky 1.ročníků.
Od 13.9. bude výuka dle rozvrhu.

Internátní žáky a jejich rodiče žádáme, aby se 1.9. dostavili již v 8.00 hod do prostor internátu - 3. podlaží.
Ubytované žáky a jejich rodiče upozorňujeme, že z provozních důvodů není možné, aby žáci zůstávali o víkendu na internátu  

Stravování:
Ubytovaným žákům poskytujeme celodenní stravování, ostatním žákům obědy. Každý žák, který se bude stravovat, si musí nejprve hotově koupit čip (cena 121,-Kč), a to v kanceláři vedoucího školní jídelny.   Ve školní jídelně je výběr ze 2-3 jídel.
Ubytovaní žáci mají zajištěnu celodenní stravu již od 1.9., začínají dopolední svačinou. Neubytovaní žáci, pokud chtějí oběd od 2.9. musí toto nahlásit do kanceláře vedoucího školní jídelny od 24.8. do 30.8., a to na telefonní číslo 241 727 033 nebo na e-mail: jidelna@aklar.cz" jidelna@aklar.cz. 1.9. pak musí mít s sebou v hotovosti 121,- Kč na čip.
Pro ubytované žáky je stravování povinné, úhrada za celodenní stravu činí 98,-Kč (měsíční záloha 1900,-Kč).
Pro neubytované žáky je cena jednoho oběda 34,-Kč (měsíční záloha 700,-Kč). 
Platbu stravného provádějte bezhotovostně na účet školy a s uvedením variabilního symbolu viz údaje uvedené níže.
Stravování žáků 1.ročníků na září je možné uhradit během  převodem z účtu během měsíce srpna.
Stravné je třeba uhradit vždy do 25.dne předchozího měsíce převodem.

Pro veškeré platby:
Každý žák obdrží identifikační číslo, které je uvedené na konci této informace. 
Při úhradě následujících plateb na bankovní účet školy č. 55637041/0100, použijte jako variabilní symbol toto identifikační číslo a níže uvedené koncovky dle druhu platby: 
	kurz (adaptační, lyžařský, sportovní)-  VS: xxxx5 (xxxx = id.číslo žáka) 
	stravování – VS: xxxx1  (xxxx = id.číslo žáka)

ubytování – VS: xxxx2  (xxxx = id.číslo žáka)

 1.9. PŘINESTE:	
	kopii vysvědčení ze závěrečného ročníku ZŠ (netýká se žáků, kteří na naší škole již studovali) – odevzdáte ji třídní/mu učitelce/učiteli
	žáci nástavbových oborů – kopii výučního listu (netýká se žáků, kteří jej získali na naší škole) - odevzdáte ji třídní/mu učitelce/učiteli
	vyplněný a podepsaný dotazník, který vám zasíláme v příloze - odevzdáte ji třídní/mu učitelce/učiteli
	vyplněné a podepsané informované souhlasy s poradenskou činností školního psychologa a speciálního pedagoga – odevzdáte je třídní/mu učitelce/učiteli 
	vyplněný a lékařem potvrzenou Zprávu lékaře k účasti na akcích školy
	psací potřeby
	visací zámek k uzamčení šatní skříňky



Potvrzení o studiu budeme žákům vydávat nejdříve 1.9.2021
Do té doby můžeme žákovi vystavit pouze potvrzení o přijetí ke studiu.




