Informace k zahájení studia oboru Dopravní prostředky formou Kurzů
jednotlivých předmětů
1) Zahájení studia je dne 15.9.2022 ve 13:00 hod. v Aule školy.
Na tomto zahájení budete seznámeni s průběhem studia, projdeme školu, budete proškoleni z hlediska
bezpečnosti práce…..
S sebou na tuto část odpoledne si přineste tužku, poznámkový blok. Též přineste originál a jednu kopii
Vašeho VÝUČNÍHO LISTU, pokud výuční list nemáte, přineste originál + jednu kopii VYSVĚDČENÍ
z posledního ročníku základní školy. Kopii si necháme ve škole, originál Vám vrátíme. Dále přineste
aktuální fotografii velikosti 4 x 4,5cm (pasové foto).
2) Poté pojedete do dílen na výuku předmětu Praxe (15:00 - 19:00 hod.), kde budete seznámeni s dílnami,
jednotlivými pracovišti, s učivem… opět školení bezpečnosti práce.
S sebou: nemusíte mít pracovní oblečení (to budete potřebovat až na další termín výuky praxe), ale
doporučuji mít tmavé oblečení, přeci jen se budete pohybovat v dílenském prostředí.
Též si vezměte nějaký poznámkový sešit na předmět Praxe, dále si s sebou vezměte učebnici „Příručka
automechanika“.
3) V pátek 16.9. a v sobotu 17.9. se bude vyučovat dle rozvrhu, který Vám zašlu později.
4) Na každý den si berte jen učebnice těch předmětů, které ten den budou vyučovány.
5) Doporučuji mít na každý předmět zvlášť sešit, kupte si takové, jaké Vám vyhovují (linkované,
čtverečkované, formát A5 nebo A4…) Nám je to jedno, budou hlavně a výhradně pro Vaši potřebu.
6) Na pátek si můžete objednat oběd, který se podává ve škole, jídelníček pošlu později. Obědové menu
stojí 91,- Kč a skládá se z polévky, hlavního jídla a nápoje. Musím konstatovat, že naše kuchyň vaří
výborně, z čerstvých potravin, žádné mražené polotovary. Oběd si můžete objednat ve čtvrtek na
zahájení studia nebo u vedoucího kuchyně p. Pavla Juliše a to e-mailem: julis@skola-auto.cz . V sobotu
se nevaří.
7) V příloze Vám též posílám Smlouvu o výuce, smlouvu si zatím pouze přečtěte, zkontrolujte Vaše
iniciály a v případě chyby nebo nesouhlasu s něčím nás kontaktujte. Smlouvu o výuce vám předložíme
v papírové podobě ve dvou výtiscích v den zahájení studia, Vy byste ji měli podepsat a jeden výtisk si
necháte. Nic netiskněte.
8) Platby školného:
Cena studia: 38.000,- Kč
Studium lze zaplatit předem najednou, nebo na 3 určené splátky:
18.000,- Kč do 20.9.2022
10.000,- Kč do 22.11.2022
10.000,- Kč do 17.1.2023
Platbu můžete provést buď platebním příkazem, nebo v hotovosti ve škole. Upřednostňujeme platbu
platebním příkazem.
Jako variabilní symbol použijete číslo Vaší „Smlouvy o výuce“, specifický symbol - 111, do
poznámky napište - KJP a vaše jméno a příjmení.
Č. účtu: 13539611/0100
Studenti, kteří pokračují ve studiu z loňského roku, mají školné v jiné výši, vždy se držte částky školného
uvedené ve smlouvě.

9) Kdo by potřeboval zajistit ubytování u nás na škole – tak lze. Máme volné pokoje na našem
Internátě.
Cena za lůžko: ve školicím středisku je cena za lůžko: 460 ,- Kč/os/noc, kapacita je omezená.
Objednání ubytování se provádí nejpozději vždy do středy v týdnu, kdy máte výuku. Objednání
provedete na telefonním čísle recepce školy:
V době od 8:00 hod. ráno do 16:00 hod. - tel. číslo 468 002 552
V době od 16:00 hod. odpoledne do 8:00 hod. ráno - na tel. čísle 468 002 551
nebo e-mailem: recepce@skola-auto.cz

V případě dotazů kontaktujte:
Pavel Jantač
Tel: 468 002 516
Mob: 733 557 098
E-mail: jantac@skola-auto.cz

