Střední průmyslová škola,
Odborná škola a Základní škola,
Nové Město nad Metují
„Tvoje škola“

Budeš studovat na Odborné škole?
Informace pro tebe…
Školní rok 2022/2023

Přehled učebních oborů v Odborné škole
Tříleté učební obory:








Cukrář
Kuchař - číšník
Pečovatel
Květinář - aranžér
Autoopravář
Zámečník - údržbář
Prodavač

Dvouleté obory:
 Rodinka
 Pekař
 Příprava pro život - praktická škola

Odborná škola, Nové Město nad Metují

KONTAKTY:
www.skolynome.cz
Ředitelství školy
• Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují
• e-mail: sekretariat@skolynome.cz
• telefon kancelář: 491 474 195
Odborná škola, Nové Město nad Metují
•
•
•
•

Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: sekretariat@skolynome.cz
Mgr. Hana Holečková, 731 443 915
Mgr. Pavlína Sobotková, 731 443 913

Odborná škola, Broumov
• Kladská 164, 550 01 Broumov
• Mgr. Petra Ducháčová, 702 021 459

Internát

• Československé armády 428, 549 01 Nové Město nad Metují
• Vychovatelka: Marcela Bašová, 601 365 525

Nové Město nad Metují
Kontakty na vedení Odborné školy:
 Mgr. Klára Barešová, ředitelka školy,
klara.baresova@skolynome.cz, 736 771 386
 Mgr. Hana Holečková, zástupkyně ředitelky školy,
hana.holeckova@skolynome.cz, 731 443 915


Mgr. Pavlína Sobotková, zástupkyně ředitelky školy
pavlina.sobotkova@skolynome.cz, 731 443 913

Školní poradenský tým:

• Mgr. Lenka Krausová, školní psycholog,
•
•
•
Mapa:


lenka.krausova@skolynome.cz, 731 449 586
Petra Syrovátková, sociální pracovnice
petra.syrovatkova@skolynome.cz, 601 590 455
Mgr. Stanislava Bílková, výchovný poradce,
stanislava.bilkova@skolynome.cz, 734 314 506
Kamila Košnar Valterová, metodik prevence,
stanislava.bilkova@skolynome.cz, 731 443 912

Broumov
Kontakty:

• Mgr. Petra Ducháčová, vedoucí pracoviště OŠ Broumov,
•
•
Mapa:


petra.duchacova@skolynome.cz, 702 021 459
Petra Obršálová, DiS, učitelka odborného výcviku,
petra.obrsalova@skolynome.cz, 601 380 917
Radka Kubečková, učitelka odborného výcviku,
radka.kubeckova@skolynome.cz, 601 365 524

Stravování

Adresa jídelny:
• Československé armády 428
• Školní kuchyně v Novém Městě nad Metují
zajišťuje celodenní stravu pro žáky OŠ
ubytované v internátu školy a obědy i pro
místní a dojíždějící žáky OŠ
v Novém Městě nad Metují a v Opočně.

• Jídelníček je vždy sestavován podle zásad
zdravé výživy a dodržování spotřebního koše
skladovaných potravin a podle Vyhlášky
č.272/2021 Sb. o školním stravování.

Ceny stravného a ubytování pro školní rok 2022/2023
Žáci OŠ:

Snídaně + přesnídávka
Oběd
Večeře + svačina
Celkem
Ubytování

35,- Kč
44,- Kč
47,- Kč
126,- Kč/den
1 000,- Kč

Spolupráce školy a rodičů
Madlena, z. s.










Madlena je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým sdružením rodičů
a dalších zákonných zástupců žáků, zletilých žáků i všech, kteří se
zajímají o výchovu a vzdělávání mládeže.
Zastupování zájmů žáků a jejich rodičů.
Podpora kvalitní výchovy a vzdělávání.
Zajišťování odměn pro vzorné a reprezentující žáky.
Podpora náborových aktivit školy.
Zlepšování materiálních podmínek výuky a mimoškolní činnosti.
Přispívání na kulturní a sportovní akce.
Každý žák na začátku školního roku přispívá do spolku částkou 300,- Kč.

Organizace školního roku 2022/2023









Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Konec 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Konec 2. pololetí

1. 9. 2022
26. a 27. 10. 2022
23. – 30. 12. 2022
31. 1. 2023
3. 2. 2023
20. – 24. 2. 2023
6. 4. 2023
30. 6. 2023




Hlavní prázdniny
Zahájení školního roku 2023/2024

1. 7. – 31. 08. 2023
4. 9. 2023

Organizační pokyny pro žáky OŠ
Vzhledem k nutnosti vyřízení některých formálních
záležitostí je účast alespoň jednoho z rodičů či
zákonných zástupců na zahájení školního roku
nutná.

V den nástupu do školy s sebou přineste:










vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ,
zprávu z Pedagogicko-psychologické poradny či SPC (pokud je žák v některém
zařízení veden a pokud již zprávu neodevzdal),
přezůvky,
1 fotografii na žákovský průkaz (formát jako na občanský průkaz),
1 visací zámek,
kartičku zdravotní pojišťovny (žáci všech oborů),
vyplněný formulář Informace o užívání léků (užívá-li dítě pravidelně léky, je nutné
dodat potvrzené vyjádření dětského/dorostového lékaře),
Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (pouze u vybraných oborů),
výpis ze zdravotní dokumentace od ošetřujícího lékaře (povinnost na základě
zákona 561/2004Sb., zákona 373/2011Sb., vyhlášky č. 79/2013 Sb.) – potvrzení
o platbě za vystavení proplácíme na základě předloženého dokladu.

Sledujte, prosím, naše webové stránky www.skolynome.cz, na kterých pro Vás
průběžně doplňujeme informace. Pokud byste přece jen nenašli odpověď na Vaši
otázku, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: sekretariát@skolynome.cz,
telefonicky 491 474 195.

Informace k platbě za školní stravování a ubytování
Vážení budoucí strávníci, vážení rodiče,
přečtěte si, prosím, velmi pečlivě tyto základní pokyny, týkající se provozu školní
jídelny Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Nové Město nad
Metují.
1/ Každý strávník musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování. Pokud jste doposud
přihlášku nezaslali na adresu školy, naleznete ji ke stažení na www.skolynome.cz.
2/ Ke stravování je potřebný bezkontaktní čip, za který se platí 100,- Kč. Tento čip je
vratný a strávníci si jej zakoupí v prvním týdnu měsíce září. Při ukončení studia se při
odevzdání nepoškozeného, čistého, funkčního čipu částka vrací strávníkovi.
3/ Ve školní jídelně dáváme přednost bezhotovostní platbě za stravování:
trvalý měsíční příkaz k úhradě nebo jednorázový příkaz k úhradě na příslušnou
částku zadáte vždy do 25. dne předchozího měsíce. Tento trvalý příkaz k úhradě

nebo jednorázový příkaz k úhradě musí zadat strávník (zákonný zástupce) sám
v peněžním ústavu, ve kterém má zřízen účet.
číslo účtu školy: 8254200287/0100
variabilní symbol: viz příloha
4/ Objednávání a rušení stravy probíhá den předem do 13:00 hodin formou:
elektronickou na www.skolynome.cz , ikona vidličky a nože. Přihlašovací jméno
a heslo přikládáme v příloze.
Zaslání e-mailu: jaroslava.hulkova@skolynome.cz nebo na telefonních číslech
731 449 587, 601 380 948.
Lze také složit jednorázově větší platbu v hotovosti na pokladně, ze které se bude
průběžně strava odečítat.
Cena obědů zpravidla 924,- Kč/měsíc.
Cena ubytování + celodenní strava cca 3 646,- Kč/měsíc (z toho ubytování
1 000,- Kč) + II. večeře (nepovinná).
5/ Pokud se chcete stravovat od září, první platbu nám zašlete již v měsíci srpnu,
a to nejpozději do 25.08.2022. Je nutné posílat platby pravidelně, když bude mít
strávník k poslednímu dni v měsíci nedoplatek, bude na další měsíc blokován
a nebude mu strava umožněna.
6/ Jednotlivé ceny stravného a další důležité informace najdete na webových
stránkách školy, www.skolynome.cz – sekce služby → pro studující → stravování.
7/ Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud
přesto vznikne problém, jsme připraveni jej řešit osobně v kanceláři školního
stravování, nebo telefonicky na číslech 731 449 587, 601 380 948.

Další platby/rok
žákovský průkaz
výukové materiály
klíč od skříňky
čip na stravování
příspěvek na další školní aktivity

25,- Kč
500,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
300,- Kč

Sešity, psací a rýsovací potřeby si žáci zakoupí sami dle pokynů učitelů, které obdrží
v prvních dnech po nástupu ke studiu. Pro předmět tělesná výchova se vyžaduje
sportovní oděv, boty se světlou podrážkou do tělocvičny a venkovní sportovní obuv.
Pracovní oděv pro odborný výcvik obdrží žáci ve škole zdarma.

