
Třídní schůzky 14. 6. 2018 první ročníky 
 
společná část 

 představení vedení 
 rozpis dětí do tříd je na webu školy 
 představení třídních učitelů 

o S1A Ing. Jana Kovaříková    třída U37 
o S1B Mgr. Jana Dundová    třída U22  
o S1C Ing. Blanka Petrášková    třída U23 
o S1G Mgr. Jolana Strejčková    třída U36 

 
 vyučování ve školním roce začne v pondělí 3. září 2018 v 8.00 v aule školy 
 všechny informace ze školy, o škole, o výuce, o předmětech i známkách jsou 

uveřejňovány na webu školy www.stavarna.com  
 školní řád je umístěn na webu (úřední deska – dokumenty školy)  
 rodiče dostali od třídních učitelů přístupová jména a hesla do IS Bakaláři, žáci 

budou mít jiná (dostanou je v září – nepředávat, jiná úroveň přístupu – 
rodičovský přístup slouží i pro případné omlouvání nepřítomnosti) 

 rodiče byli seznámeni s texty „souhlasů“ – souhlas rodičů se zpracováním 
osobních údajů a  souhlas s poskytováním poradenských služeb (výchovné 
a kariérové poradenství, služby metodika prevence) – texty jsou na webu 

 žáci potřebují pro vstup do školy a využívání kopírek a tiskáren mezinárodní 
studentskou kartu ISIC, podpis přihlášek na karty, fotografie (kdo dosud 
neodevzdal – předat co nejdříve na sekretariát školy), cena 290,- Kč v září 
(ročně pak 180,- Kč) 

 sdělit a průběžně aktualizovat informace o zdravotním stavu žáka třídním 
učitelům, důležité pro bezpečnost žáků ve škole a na školních akcích 

 informace o lyžařském výcviku žáků – 7. až 11. 1. 2019 bude organizován 
lyžařský kurz v Rakousku (Ski Amadé) v ceně 8 400 Kč, do 30. září bude 
vybírána závazná záloha, doplatek v prosinci (podrobné pokyny dostanou 
žáci na začátku školního roku) 

 učební pomůcky – vše řeknou žákům učitelé v září, začátkem září bude ve 
škole burza (po návratu ze seznamovacích kurzů asi v pondělí 17. 9. 2018 nebo 
v úterý 18. 9. 2018) – bude možnost zajistit některé starší učebnice od starších 
žáků, rýsovací prkna také, ale bývá jich nabízeno málo, učebnice na 
angličtinu si zajistí každý žák samostatně podle vzoru na webu 

 rozpis tříd na seznamovací kurzy 
S1C Ne 2. 9. 2018 St 5. 9. 2018 Ing. Blanka Petrášková 

S1A St 5. 9. 2018 So 8. 9. 2018 Ing. Jana Kovaříková 

S1G So 8. 9. 2018 Út 11. 9. 2018 Mgr. Jolana Strejčková 

S1B Út 11. 9. 2018 Pá 14. 9. 2018 Mgr. Jana Dundová 
cena kurzu 2.250 Kč (platba na účet do odjezdu), další informace budou 
na webu školy 

 informace o maturitách 
 příspěvek rodičů do Nadačního fondu školy – 350 Kč/žáka, v září 
 potvrzení o studiu a potvrzení obdobných dokladů – noví žáci jsou žáky školy 

až od 1. září 2018 – potvrzení tedy může být až od tohoto data, pro případnou 
prázdninovou brigádu by potvrzení měla vydat základní škola; z tohoto 
důvodu žádáme všechny rodiče a žáky, aby si pro potvrzení na doklady 
chodili až posledních 14 dní srpna 


