
Třídní schůzka pro budoucí 
1. ročníky

23. června 2021 od 17.30 h

školní rok 2021/2022



✓1.E - Ing. Jana Černá

✓1.I – Ing. Pavel Sehnal

Třída 1.E a 1.I



Jak to u nás funguje?

Začínáme v 7:55 hodin

Pauza na oběd po 4. nebo 
5. vyučovací hodině

Stravování ve vlastní školní 
jídelně



Polední přestávka

✓Oběd 5. nebo 6. h (55 min)

✓Cena za oběd 34 Kč

✓Přihláška - placení obědů předem 

✓Opuštění školy pouze na základě

PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ



Šatny

✓Každý student má svou skříňku 

✓Nutno pořídit visací zámek

✓Vchodový a stravovací čip 150 Kč

✓Každý student musí mít přezůvky!!!



Ochrana osobních údajů - GDPR

✓ŠKOLA ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE – nutno podepsat 
SOUHLAS se zpracováním os. údajů

Např. použití fotografií pro účely školy, poskytnutí osobních 
údajů partnerským firmám (Microsoft, Bakaláři)



Školní matrika

✓Vyplnit OSOBNÍ LIST ŽÁKA + 1 průkazová fotografie

✓Telefon a e-mail na žáka i jeho zákonné zástupce 
(funkční po celou dobu studia)

✓Zdravotní pojišťovna

✓Změny ohlašovat bez prodlení



Omluvný list

✓Omluvy, třídní schůzky

✓Sdělení rodičům a sdělení rodičů 

✓Vzor podpisu zákonného zástupce

✓10 Kč, výměna 10 Kč, ztráta 100 Kč



Adaptační kurs

✓Agentura WENKU s. r. o.

✓Areál Eden - Jinolice

4. až 6. října 2021
2 700 Kč 



Život žáka ve škole

✓Informační systém Bakaláři

✓MS Teams, Moodle

✓MS Office 365

✓Pohodová škola 



Sdílené prostředí

✓Každý žák má svůj školní e-mailový účet
✓MS Office, přístup odkudkoli
✓Licence pro osobní potřebu

✓Vybrané studijní materiály v digitální formě 
(dle potřeby vyučujících)



Učebnice

✓ učebnice objedná škola

✓3500 Kč za učebnice do 3. 9. 2021



Další pomůcky

✓Sportovní obuv s bílou podrážkou do tělocvičny

✓Kalkulačka s goniometrickými funkcemi (mobil nelze 
používat)

✓Psací potřeby, tužky, barevné zvýrazňovače (orientace 
v poznámkách)

✓Doma - PC + připojení k internetu



Omlouvání absence

✓Podle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský 
zákon) a podle školního řádu
✓Zákonný zástupce/zletilý žák omluví nepřítomnost 

telefonicky, e-mailem, písemně do 3 dnů
✓Po příchodu do školy předloží třídnímu učiteli/třídní 

učitelce omluvenku v omluvném listu
✓Při dlouhodobé absenci požadujeme potvrzení od 

lékaře



Uvolnění z výuky

✓Žádá písemně zákonný zástupce/zletilý žák sám

✓Z 1 hodiny uvolňuje učitel(ka) daného předmětu 

✓Z 2 a více hodin (max. 3 dny) uvolňuje třídní učitel(ka) 

✓Na více dní uvolňuje ředitelka školy



Neklasifikace

✓Při zameškání 25 % v předmětu 

✓Při absenci nad 120 hodin/pololetí

✓V případě dlouhodobé absence (hospitalizace v 
nemocnici...) řešíme individuálně



Osvobození z TEV

✓Žádost ředitelce školy + potvrzení od lékaře

✓Žádost i potvrzení odevzdat do 17. září 2021



Evidence výchovného poradce

✓Speciální vzdělávací potřeby, stupeň podpůrných 
opatření 

✓Odevzdat platné DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO 
PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ – PPP, SPC



Společnost přátel školy
✓Příspěvek 3000 Kč (4 roky)

✓Na používání školní WI-FI a nabíjení mobilů v kmenové 
učebně (zásuvka s USB vstupy)

✓Na školní výlety/exkurze

✓Příspěvek maturantům

✓Na cestovné a ubytování žáků na soutěžích

✓Na odměny za dobré umístění v soutěžích a 
olympiádách, za práci pro školu...



Preventivní tým školy

✓Ředitelka školy - Ing. Darina Doškářová

✓Zástupkyně ŘŠ a výchovná poradkyně - Ing. Bc. Jana 
Stanková

✓Školní metodik prevence – Jana Buchalová, DiS.

✓Koordinátor ICT – Ing. Pavel Sehnal



Kontakty

✓321 622 397, 731 108 986 (odhlašování obědů)
✓731 558 941 (ředitelka)
✓608 948 784 (zástupkyně ředitelky školy)
✓reditelna

stankova
cerna
sehnal
prijmeni

@sosceskybrod.cz



Potvrzení o studiu

✓Hromadně za třídu 

✓U paní hospodářky



Sledujte náš web

✓Sledujte průběžně náš web

✓Pokud budete nějakou informaci postrádat, kontaktujte 
nás. 



PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY

Těšíme se na další spolupráci


