
          

  
STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB 

 

se sídlem Volanovská 243, 541 01 Trutnov, 
 

Informace pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku  
   

Vážení rodiče,  
 

Děkujeme Vám, že jste projevili zájem o to, aby se Váš syn/Vaše dcera vzdělávali v naší 
škole. Vzhledem k mimořádným opatřením, které jsme museli přijmout v důsledku 
koronavirové pandemie, letos nepořádáme setkání s rodiči budoucích prvních ročníků. 
Veškeré podrobnosti o studiu najdete na našem webu www. ssgas.cz.  
 
Níže Ván zasílám informace, které jsou důležité pro začátek školního roku.  
  
Informace pro žáky s místem vzdělávání Trutnov 
1. Zahájení školního roku se uskuteční 1. září 2020 v 8 hodin v budově školy v Trutnově, 

Pražská 131. 

2. Žák při nástupu předloží kartu zdravotní pojišťovny a vysvědčení z posledního 
ročníku základní školy a vyplněný generální souhlas GDPR (viz příloha č. 1) 

3. Žákům ze vzdálenějších nebo hůře dopravně obsluhovaných míst nabízíme ubytování 
v domově mládeže. Cena ubytování v DM na 1 měsíc je 700 Kč (včetně wi-fi). Přihlášku 
(viz příloha č. 2), zašlete na adresu Volanovská 243, 541 01 Trutnov do 31. 8. 2020. 

4. Součástí vzdělávání je praktické vyučování. Na odbornou praxi si žáci pořídí vlastní 
pracovní oděv /osobní ochranné pracovní prostředky - OOPP/. 

 

Obor Tesař, Truhlář: 

Zelené montérky s laclem a s logem školy, montérková bunda zelená s logem školy 

pracovní obuv s vyztuženou špičkou, tričko šedé s logem školy (zajistí škola v září). 

   

Obor Zedník: 

Šedé montérky s laclem s logem školy, montérková bunda šedá s logem školy, pracovní 

obuv s vyztuženou špičkou, tričko šedé barvy s logem školy (zajistí škola v září). 

 

Obor Instalatér: 

Modré montérky s laclem a s logem školy, montérková bunda modrá s logem školy, 

pracovní obuv s vyztuženou špičkou, tričko šedé barvy s logem školy (zajistí škola 

v září). 

 

Obor Pekař, Cukrář: 

Chlapci: 

bílý rondon, bílé kalhoty, bílá zástěra, kuchařská čepice puchýř, zdravotní proti-              

skluzová pevná obuv, tričko bílé barvy s logem školy (zajistí škola v září). 

 
Dívky: 

bílý rondon, bílé kalhoty, bílá zástěra, kuchařská čepice puchýř, zdravotní protiskluzová 

pevná obuv, tričko bílé barvy s logem školy (zajistí škola v září). 



          

Velikostní tabulka a náhled oblečení viz https://www.ssgas.cz/cs/prakticke-

vzdelavani/gastronomicke-obory 

 

Obor Hotelnictví  

Pro pracoviště v Trutnově si žáci nemusejí pořizovat žádný pracovní oděv. 
 

V průběhu září budou ve škole k zakoupení nášivky v hodnotě 70,- Kč, které si žák našije na 
pracovní oděv. 
Pracovní oděv můžete zakoupit v DIRAKU, Trutnov, Náchodská 368, tel. 499 817 619. 
Firma dlouhodobě spolupracuje se školou a zájemcům bude nabídnuta sleva. 
 
5. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně na Volanovské nebo výdejně na Pražské, 

cena oběda je 33,- Kč (pro dojíždějící), celodenní strava pro ubytované 88,- Kč. První 
platbu provedete hotově, 1. září 2020 při slavnostním zahájení školního roku. Dojíždějící 
žáci zaplatí 700,- Kč, žáci ubytovaní v DM 2500,- Kč. Následně obdržíte informace o 
přihlašování obědů přes stravovací systém a zakoupíte Čip, jeho cena je 120,- Kč. 

 
6. Učebnice – viz seznam na webu školy. https://www.ssgas.cz/cs/pro-studenty/trutnov-10 

7. Adaptační kurz – viz příloha č. 3 

 

Kontakty: 

• Střední škola gastronomie a služeb, sídlo Trutnov, Volanovská 243 

• www.ssgas.cz 

• 499 315 111 (ústředna v Trutnově) 

• 491 581 279, 491 581 280, 491 581 520 pracoviště Teplice nad Metují 

• ředitelka:  

o Ing. Petra Jansová, petra.jansova@ssgas.cz, 732 104 720 

• Mailové adresy zaměstnanců: 

o jmeno.prijmeni@ssgas.cz 

• Čísla účtů 

o hlavní účet   115-6703000207/0100 

o stravování  115-6703010237/0100 

 

 

V Trutnově 29. června 2020 

 

      Ing. Petra Jansová, ředitelka školy 
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