
SCHŮZKA S RODIČI PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ŠK. ROK 2020/2021 
Adaptační kurz  

- Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme se rozhodli adaptační kurzy uspořádat po jednotlivých 
třídách na školní chalupě ve Špindlerově Mlýně (Tabulové Boudy 9, Špindlerův Mlýn) 

o adaptační kurz třídy 1.A se bude konat od středy 2. 9. do pátku 4. 9. 2020 
o adaptační kurz třídy 1.B se bude konat od pondělí 7. 9. do středy 9. 9. 2020 
o adaptační kurz třídy 1.C se bude konat od středy 9. 9. do pátku 11. 9. 2020 
o adaptační kurz třídy 1.D se bude konat od pondělí 14. 9. do středy 16. 9. 2020 
o adaptační kurz třídy 1.E se bude konat od středy 16. 9. do pátku 18. 9. 2020 

- kurz začíná vždy obědem v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu, bližší informace o odjezdu, průběhu a 
návratu budou vyvěšeny na webu školy a žáci budou informováni první školní den 

- cena za ubytování, stravování a dopravu je 1200,- Kč; prosíme, abyste platbu poukázali nejpozději do 
15.8.2020 na účet školy: PPF Banka Praha 1, číslo účtu: 2001690006/6000, var. symbol 20202021, do 
poznámky uveďte příjmení a jméno žáka 

- při odjezdu je nutné odevzdat prohlášení zákonných zástupců žáka, které bude ke stažení na webových 
stránkách školy – datum na prohlášení ze dne odjezdu  

 
Zahájení šk. roku  
Žáci se dostaví do školy v úterý 1. 9. v 7. 45. Vyučování začíná vždy v 8.00 hod. 

- seznamy žáků s rozdělením do tříd a umístění kmenových učeben budou vyvěšeny první školní den u vchodu 
do budovy a na webu školy v průběhu srpna 

- šatní skříňky – klíče žáci obdrží hned 1. 9. 2020, poplatek 100 Kč 
- vstupní systém – pro vstup budou využívány ISIC karty; focení na karty proběhne 1. 9. 2020, prvotní zřízení 

ISIC karty je zpoplatněno částkou 290 Kč 
- přinést s sebou – kopii vysvědčení z 9. třídy ZŠ nebo kvarty G, tužku, zápisník 
- obědy – ve vedlejší budově ZŠ, vaří se ze 3 jídel, cena oběda cca 30 – 35 Kč 
- seznam učebnic a pomůcek vyvěšen na webu školy 
- rozvrh hodin ke konci prázdnin na webu školy  

 
Volba volitelného předmětu (1 hod/týdně) 

- výběr mezi němčinou, ruštinou a seminářem z matematiky 
- výběr volitelného předmětu potvrďte na e-mail kockova@spsdusni.cz do konce července 
- skupiny v jazycích jsou dle úrovně - začátečníci x pokročilí (u pokročilých se předpokládají min. 2 

roky studia) 
- učební plán v rámci semináře z matematiky je sestaven tak, aby se zopakovalo učivo, které bude 

probíráno v hodinách matematiky 
 
Školní matrika  

- zákonný zástupce (ZZ) je povinen nahlásit každou změnu v osobních datech nezletilého žáka, zejména změny 
trvalého bydliště, kontaktní adresy 

- pokud je adresa trvalého bydliště nebo kontaktní adresa jiná u ZZ a jiná u žáka, nutno vždy nahlásit třídnímu 
učiteli nebo přímo správci evidence žáků – ZŘŠ Ing. Petr Studnička 

- ZZ je určen dle záznamu na přihlášce ke studiu, případnou změnu neprodleně nahlaste 

 
Omluvné listy  

- obdrží každý žák pro zápis a potvrzení absence, oznámení o pozdních příchodech, stručná sdělení 

 
Školní řád (ŠR) 

- ŠŘ  je vyvěšen na intranetu 
- ZZ sdělí informaci o nepřítomnosti žáka neprodleně, a to elektronicky (e-mailová adresa třídního učitele) 

nebo telefonicky (222 333 131) 
- omluva každé absence (i v trvání pouhé 1 vyuč. hod.) je vždy zapsána do omluvného listu 
- pokud by trvala neomluvená absence 5 dnů, zasílá škola výzvu na doručenku s termínem dodání omluvy, 

jinak je žák posuzován, jako by zanechal studia 

 
Bakaláři  

mailto:kockova@spsdusni.cz


- on-line informace o docházce, průběžné klasifikaci a celkovém prospěchu 

   
Informace o škole 

- webové stránky 
- Microsoft Teams: podklady pro studium, zadání ročníkových prací, dom. úkoly apod.  
- třídní schůzky OSRPŠ - 2 x ročně informace o prospěchu a chování, akcích školy, příspěvek 1200,- Kč za žáka 
- konzultační dny pro rodiče – před 1. pololetím 

 
 
Nabídka školy 

- výchovné poradenství, školní psycholožka, Minimální preventivní program   
- konzultační hodiny učitelů k doplnění učiva, procvičení  
- mimoškolní akce – odborné, jazykové a sportovní soutěže 
- zájezdy 

 
Záměry školy  

- výstavba tělocvičny ve dvoře budovy, předpokládaný začátek stavby  

 
Úřední hodiny o prázdninách - od 17.8.2020  8.00 - 14.00 hod. 


