INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY
šk. rok 2017/2018
Adresa školy, kontakty:
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň
email: cszs@eabrno.cz, stránky školy: www.eabrno.cz
ředitelka školy:

Mgr. Hana Svobodová – tel: 542 213 593

kancelář školy:

Bc. Benjamín Skála (od srpna) tel: 542 212 979

Zahájení školního roku:
Pondělí 4. 9. 2017 – sraz v 8:00 ve škole – základní informace k zahájení školního roku, administrativní záležitosti;
s sebou: psací potřeby, zápisník, svačina, pití.
Žáci 1. ročníků doloží kopii vysvědčení z 9. třídy, pokud žák přichází ze ZŠ. U nástavbového studia kopii vysvědčení ze
závěrečné zkoušky a výučního listu.
Úterý 5. 9. 2017 – program dle rozvrhu
Stravování:
Obědy jsou pro žáky zajištěny ve školní jídelně na Základní škole Holzova 1 (cca 500 m od naší školy). Na oběd je vyhrazena
hodinová polední přestávka (pondělí až čtvrtek, v pátek obědy nejsou). Cena oběda je 29 Kč. Při přihlášení na obědy je nutné
zakoupit si čipovou kartu u p. hospodářky Holoubkové přímo v kanceláři školní jídelny v ceně 35 Kč. Žáci mají možnost výběru
ze dvou jídel. Na I. typ je strávník přihlášen automaticky, II. typ si žák musí nahlásit minimálně dva dny předem čipovou kartou
nebo nahlásit telefonicky v kanceláři jídelny. Odhlášení obědu je nutné alespoň den dopředu.
Na placení obědů je nutné se domluvit v kanceláři jídelny u p. Holoubkové osobně nebo telefonicky. Placení obědů je
nejvhodnější z účtu. K zaplacení obědů na září obdržíte složenku.
p. Holoubková – tel. 544 231 208, úřední hodiny : 28. 8. 2017 od 9:00 do 12:00 hod,
29. 8. 2017 od 9:00 do 17:00 hod
30. 8. 2017 od 9:00 do 17:00 hod
31. 8. 2017 od 9:00 do 12:00 hod
Potvrzení:
Potvrzení o studiu a jiné administrativní záležitosti vyřizuje v kanceláři školy Bc. Benjamín Skála od 29. 8. 2017 denně
od 9:00 do 13:00hod.
Poplatky:
Studentský fond: 550 Kč – 500 Kč na exkurze, divadlo, výlety, provozní náklady, atd.
- 50 Kč na „Florence“ projekt adopce na dálku
- tato částka je nevratná
Studentský fond je možné zaplatit také převodem na bankovní účet školy:19-5135260267/0100, v.s.: rodné číslo žáka
SRPŠ: 100 Kč (hotově) – na ceny pro žáky, kteří se zúčastní školních soutěží nebo jinak reprezentují školu, sladkosti při různých
školních akcích (den otevřených dveří, vánoce, velikonoce…)
Záloha na klíč od botníku: 50 Kč hotově (vratná)
Záloha na čip pro vstup do školy: 150 Kč hotově (vratná)
Zálohy na klíč a čip je nutné zaplatit 5. září, ostatní poplatky do konce září 2017.
Ubytování v domově mládeže:
Domov mládeže (pouze pro dívky) je na ulici Opletalova 6 v centru města. Cena ubytování je 900 Kč na měsíc + 350 Kč
na stravování (snídaně a večeře, dívky si vaří samy pod dohledem vychovatelky). Další informace a přihlášky na internát
poskytujeme v kanceláři školy.

