
 

Střední škola Baltaci s. r. o., Sídlo: Zarámí 4422, 760 01 Zlín, 
Pracoviště: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín, email: skola@skolabaltaci.cz, telefon: 577 210 750 

Vážení rodiče, milá žákyně, milý žáku, 

děkujeme, že jste nám dali důvěru a rozhodli se pro studium na Střední škole Baltaci s. r. o. 

1. třídní schůzky se budou konat 11. 6. 2019 v 16:00 hodin v budově školy Dřevnická 1788, 760 01 Zlín 

(1.AH učebna 213, 1.AI učebna 210, 1.KČ učebna 208). Na třídních schůzkách obdržíte smlouvu o 

studiu, přihlášku ke stravování a další důležité informace. 

Na třídní schůzky je potřeba přinést: 

1.  Vyplněnou žádost o vydání průkazu ISIC s fotografií a částku 290 Kč. Průkaz slouží jako 

identifikační karta žáka, vstup do budovy školy a čipová karta na obědy. 

2. Vyplněnou návratku – adaptační pobyt + zdravo-deklaraci – cena za adaptační pobyt 1500 Kč. 

Přijaté uchazeče maturitních oborů denního studia (65-42-M/01 Hotelnictví, 18-20-M/01 Informační 

technologie) zveme v úterý 11. 6. 2019 v 16:00 hodin k napsání rozřazovacího testu z anglického 

jazyka. Na základě výsledků budete zařazeni do odpovídající jazykové skupiny. Žáci, kteří se omluvili 

z důvodu školních výletů, se dostaví k rozřazovacímu testu v náhradním termínu 18. 6. 2019 v 15:00 

hod. 

Seznam požadovaných učebnic do všech předmětů (kromě jazyků) bude zveřejněn na začátku prázdnin 

na webových stránkách školy. Jazykové učebnice pro Vás bude hromadně na začátku školního roku 

objednávat vyučující.  

Seznam pracovního oblečení pro obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník a obor 65-42-M/01 Hotelnictví 

obdržíte na 1. třídních schůzkách. Seznam bude rovněž zveřejněn na webových stránkách školy.   

Informace ke stravování 

Obědy pro žáky Střední školy Baltaci s. r. o. jsou zajištěny v budově Základní školy Dřevnická 1790, Zlín. 

Cena pro strávníka nad 15 let je od nového školního roku stanovena na 28 Kč. Více informací naleznete 

v přihlášce ke stravování. Důležité upozornění: Přihláška ke stravování platí pouze jeden školní rok, 

tzn., že se na každý školní rok podává přihláška nová!  

Informace k ubytování 

Žáci ze vzdálenějších míst mají možnost ubytování: 

 Domov mládeže Střední průmyslové školy polytechnické DM 1 (nám. T. G. Masaryka 2700) – 

ubytování pro chlapce, 2 a 3 lůžkové pokoje, cena za ubytování 1200 Kč/měsíc, celodenní 

strava 75 Kč/den (snídaně 23 Kč, oběd 28 Kč, večeře 24 Kč). 

 Domov mládeže Střední průmyslové školy polytechnické DM 2 (Růmy 4050, Zlín). Ubytování 

chlapci i děvčata, 4 lůžkové pokoje, cena za ubytování 900 Kč/měsíc, celodenní strava 75,- 

Kč/den (snídaně 23 Kč, oběd 28 Kč, večeře 24 Kč). Oba DM se nachází se v centru města Zlína 

(dojezdová vzdálenost cca 10 minut MHD). 

 Domov mládeže SZŠ a VOŠZ Zlín (Broučkova 372) – ubytování pro chlapce i děvčata,  1 a 2 

lůžkové pokoje, cena za ubytování 1300 Kč/měsíc, celodenní stravování 91 Kč. Vzdálenost od 

školy cca 5 minut pěšky. 

Důležité upozornění: Přihláška k ubytování platí pouze jeden školní rok, tzn., že se na každý školní rok 

podává přihláška nová! Žáci, kteří se přihlásí ke stravování v domově mládeže, nemají nárok na odběr 

obědů ve školní jídelně. 


