
 
Informace pro žáky oboru: Nutrič
 
Zahájení školního roku pro žáky se koná dne 

V dopoledních hodinách budete řešit organiza

 

Na Vás, rodiče našich žáků, se těšíme 

Vaše účast je nutná, jelikož dostanete pot

náležitosti. 

 

CO SI PŘINÉST S SEBOU 1. ZÁŘÍ?

� Kopii a originál vysvědčení z posledního ro

� Kopii a originál průkazu pracovníka v

� Kopii a originál očkovacího průkazu 

       Originály výše uvedených dokumentů

� 2x foto studenta velikosti 45x35mm 

� Psací potřeby a zápisník na poznámky.

� Finanční hotovost: 300,-Kč na klíč

na vstup do školy, na objednávání stravování ve školní jídeln

Pozn. u finanční hotovosti prosíme jednotlivé 

� Kontakt na rodiče – mobil, e-mailovou adresu

� Platný průkaz totožnosti 

 

Potřebné učebnice pro odborné i další př

Na praktickou výuku ve škole je potř

a s protiskluzovou podrážkou, bílé zdravotnické 

ponožky. 

 

Tř. učitelka 1.NA: Mgr. Michaela Zoubková, DiS.

V Praze dne 30. 6. 2022            

Nutriční asistent 1. ročník 

ního roku pro žáky se koná dne 1. 9. 2022 v 8.00 hod. v učebně č

řešit organizační záležitosti s třídní učitelkou. 

ěšíme také dne 1. 9. 2022 v 17.00 hod. v učebně

jelikož dostanete potřebné informace o studiu Vašich dětí a vy

ŘÍ? 

ení z posledního ročníku ZŠ nebo jiné školy, ze které přicházíte.

pracovníka v potravinářství (vystaví ho váš dětský lékař).

ůkazu – očkování proti hepatitidě typu B. 

Originály výše uvedených dokumentů budou ihned vráceny. Kopie není třeba ověřovat.

velikosti 45x35mm (na zadní stranu prosíme napsat jméno a příjmení).

eby a zápisník na poznámky. 

klíč od šatny, 30,- Kč na jmenovku, 155,-Kč na č

objednávání stravování ve školní jídelně a kopírování, přísp

jednotlivé přesné částky. 

mailovou adresu 

pro odborné i další předměty Vám sdělí učitelé jednotlivých předmětů

ve škole je potřeba si zajistit certifikovanou zdravotnickou obuv

bílé zdravotnické bavlněné kalhoty, bílé tričko s krátkým rukávem

Michaela Zoubková, DiS.  Výchovná poradkyně: Mgr. Šárka Kumbálková    

            Metodik prevence: Mgr. Alena Tomanová

Vedoucí oboru: Mgr. Lenka Vysoká

ě č. B 204. 

čebně č. B 204. 

ětí a vyřídíme administrativní 

řicházíte. 

lékař). 

ěřovat. 

íjmení). 

na čip, který budete potřebovat  

říspěvek na SRPŠ 500,- Kč.  

ětů na začátku školního roku. 

eba si zajistit certifikovanou zdravotnickou obuv s páskem přes patu  

krátkým rukávem (bez potisků) a bílé 

ě: Mgr. Šárka Kumbálková     

Metodik prevence: Mgr. Alena Tomanová          

Mgr. Lenka Vysoká 


