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INFORMACE  A  POKYNY  

pro nástup žáků do 1. ročníků ve školním roce 2022/2023 
 

1. 

Nástup ke vzdělávání je 1. září 2022 v 8.30 hodin v budově Střední školy stravování a služeb 

Karlovy Vary, Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary. 

Při nástupu ke vzdělávání žák předloží resp. předá třídnímu učiteli: 
 

 - doklad o ukončení povinné školní docházky (originál závěrečného vysvědčení ZŠ), 

 - kartičku zdravotní pojišťovny, 

 - občanský průkaz, 

 - 100 Kč na přístupový čip a 200 Kč na klíč od šatní skříně (vratné zálohy), 

 - žáci, kteří nejsou občany ČR nebo EU předloží originál platného dokladu o povolení 

 pobytu žáka na území ČR. 
 

Přístup do školy je možný jen s čipem a pouze spodním – žákovským vchodem. Příchod i 

odchod žáka ze školy eviduje v prostoru spodního žákovského vchodu do budovy školy turniket. 

Čip bude současně sloužit pro školní stravování a bufet. Čipy žáci obdrží v první polovině září. 
 

2. 

Seznam učebnic obdrží žáci při nástupu ke vzdělávání, učebnic je dostatek, lze je zakoupit 

kdykoliv a zcela bez potíží. Žákům v hmotné nouzi a žákům oboru E Stravovací a ubytovací služby budou 

učebnice a učební texty zapůjčovány bezplatně. 
 

3. 

V den nástupu na praktické vyučování, tj. 2.9. nebo 5.9. 2022 každý žák předloží: 
  

 - přiložený tiskopis s číslem bankovního účtu, na který mu bude zasílána odměna za  

 produktivní činnost vykonanou v rámci odborného výcviku, 

 - zdravotní průkaz pro pracovníka v potravinářství (žák si předem zajistí u prak.lékaře) 
 

V souladu s platnými předpisy i školním řádem budou žáci praktické vyučování vykonávat také 

v odpoledních směnách nebo ve dnech pracovního volna nebo klidu. Je proto bezpodmínečně 

nutné, aby rodiče zajistili způsob dopravy žáků k výkonu odborného výcviku v těchto případech. 

V případě nejasností týkajících se praktického vyučování můžete kontaktovat zástupkyni ředitele p. 

Vladimíru Vašíčkovou, tel. 353 176 622. 
 

4. 

Některá pracoviště praktického vyučování (SPV GH Pupp, Grandhotel Ambassador, LL. Jáchymov, 

Thermal-F, restaurace La Hospoda) si se žáky a jejich zákonnými zástupci sjednávají informační a 

organizační schůzku na pracovištích. Zpravidla se uskutečňuje v období na konci srpna, případně 

na začátku září 2022. Účast na této schůzce je naprosto nezbytná. Žáci a rodiče zde dostanou 

důležité a konkrétní informace týkající se pracovního oblečení, pořízení pracovních nástrojů a 

pomůcek a také organizace a provozního režimu pracoviště.  
 

5.  

Škola poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud byste potřebovali  

tuto problematiku projednat ještě před nástupem ke vzdělávání, obracejte se na výchovnou 

poradkyni školy, Mgr. Stanislavu Dostalovou, tel. 353 176 623. 
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6. 

Školní stravování 

Žáci mají možnost stravování v naší školní jídelně, která se nachází v centru města poblíž 

terminálu Tržnice (cca 10 minut chůze od školy). Registrace strávníků včetně platby v hotovosti 

na září bude probíhat od 29. 8. 2022 ve školní jídelně od 8:00 do 14:00 hodin u vedoucí p. Jany 

Škutové (tel. 607 615 954). Vyplněnou přihlášku do školní jídelny zašlete na adresu školy nebo 

odevzdejte vedoucí školní jídelny do 31. 8. 2022, případně ji odevzdejte třídnímu učiteli při nástupu 

do školy. Přihláška je k dispozici na www.ssstravovani.cz, v sekretariátu školy nebo školní jídelně. 
 

Cena oběda    45,- Kč/oběd, platba pouze bankovním převodem  

(za září 2022 lze i v hotovosti) 

Výdej obědů     12.00 – 15.00 hod. (na čip školy)  

Adresa nábřeží Jana Palacha 26, Karlovy Vary  
 

Školní bufet 

V budově školy mohou žáci odebírat čerstvé atraktivní výrobky školního bufetu (vyrobené žáky). 

Objednávání výrobků probíhá v režimu online (lze mobilním telefonem) a platby probíhají stejně 

jako u školní jídelny (žák má v systému jeden účet, ze kterého lze hradit jak obědy ve školní 

jídelně, tak i svačiny ve školním bufetu). Odběr výrobků z bufetu poté probíhá po přiložení čipu 

ke čtecímu zařízení. Nastupující žáci obdrží již načtené čipy a heslo pro přihlašování od 

třídního učitele. Odběr výrobků školního bufetu bude zahájen 3. 10. 2022. 
 

7. 

Ubytování škola nezajišťuje. V případě zájmu si žák ubytování zajistí samostatně na domově 

mládeže. Doporučujeme následující domovy mládeže, které se nachází nedaleko budovy školy: 
 

 DOMOV MLÁDEŽE         nebo DOMOV MLÁDEŽE SOŠ stavební   

Lidická 590/38, Karlovy Vary   Stará Kysibelská 602/45, Karlovy Vary 

tel. 354 224 411, 730 588 313   tel. 353 225 985, 733 626 530 

 www.dmkv.cz     www.domovmladezekv.cz 
 

8. 

Všechny potřebné informace o svém budoucím vzdělávání a kontakty najdete na 

www.ssstravovani.cz. Zde také najdete i nejdůležitější dokumenty, jako je např. školní řád, školní 

vzdělávací programy apod. 

Dle školského zákona je povinností žáka a zákonného zástupce informovat školu o změnách 

údajů vedených v školní matrice a o změnách ve zdravotní způsobilosti žáka. Pokud již 

k takovým změnám došlo v době po podání přihlášky ke vzdělávání, školu o nich bez odkladu 

prosím informujte. 

9. 

Škola uchovává osobní údaje žáků v rozsahu zákonných požadavků školní matriky, a to pouze pro 

účely organizace a zajištění vzdělávání a postupuje v souladu se školským zákonem a zákonem 

č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. O struktuře a obsahu osobních údajů, které škola o žáku 

uchovává, má zákonný zástupce žáka (zletilý žák) právo se informovat. Osobní údaje jsou školou 

organizačně i technicky chráněny proti zneužití. 
 

10. 

Zákonným zástupcům žáka důrazně doporučujeme ohlásit nástup ke vzdělávání na střední škole 

zdravotní pojišťovně žáka a předejít tak možným potížím. 
 

Přejeme krásné prožití prázdnin a těšíme se na Vás 
 

 

RNDr. Jiří Neumann, 

ředitel školy 
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