INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ – ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Studijní obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Základní informace
- Zahájení školního roku: 1. září 2022 v 9:00 hod. ve škole, učebna č. 14; v 10:00 hod. třídnická hodina
s třídním učitelem, následuje oběd.
- Studenti s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie...) si přinesou potvrzení z Pedagogicko-psychologické
poradny. Všichni studenti musí odevzdat kopii vysvědčení z 9. třídy ZŠ.
- Vybíráme při nástupu zálohu 200,- Kč v hotovosti na klíče od šatních skříněk a čip.
- Příspěvek Klubu přátel školy 350,- Kč vybíráme v měsíci září; tyto finanční prostředky budou použity v průběhu
školního roku na exkurze, soutěže, divadelní představení, náklady za neúmyslné škody apod.
- Učebnice a pomůcky si studenti zakoupí během měsíce září v prodejně učebnic v Jeseníku (cena cca 3.000,Kč). Existuje možnost odkoupení i od starších ročníků.
- Ubytování zajišťuje Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240/27 (www.soje.cz, vč. přihlášky
k ubytování).
- Studenti oboru Obchodní akademie vykonávají povinnou praxi v květnu a červnu školního roku. Mohou se
účastnit zahraniční stáže (převážně ve 3. ročníku) v rámci programu ERASMUS+ (Řecko, Finsko, Rakousko,
Polsko).
- Povinné jsou tři cizí jazyky: ANJ – první cizí jazyk, druhý jazyk – výběr z FRJ, RUJ, NEJ. Od 2. ročníku mají žáci
povinný třetí cizí jazyk – polský, který vyučujeme jako první škola v Olomouckém kraji, v rámci česko-polské
příhraniční spolupráce.
- Nabízíme možnost vykonat na škole státní zkoušku z psaní na klávesnici.
- V nabídce školy je také možnost ročního pomaturitního studia ve Francii.

Stravování
Škola poskytuje stravování ve vlastní školní jídelně. Aktuální cena za oběd 35,- Kč.
Strava se hradí bezhotovostně na účet školy: 632841/0100, variabilní symbol: rodné číslo studenta.
Výdej obědů je na čipový systém, který nedovolí výdej, pokud bude mít student nulový kredit. Doporučujeme
pravidelnou měsíční úhradu ve výši 700,- Kč.

Kontakt: Mgr. Jarmila Koryťáková – 602 686 443, e-mail: zastupce@hotelovkajes.cz
Mgr. Kamil Hégr, ved. učitel PV – 608 820 704, e-mail: hegr@hotelovkajes.cz

V Jeseníku dne 11.4.2022

Mgr. Jarmila Koryťáková, pověřená řízením organizace v. r.

