
Třídní učitelé – zahájení školní roku 
 

- průběh školního roku (harmonogram – prázdniny) 
- řádně seznámit žáky se školním řádem – podepsané seznamy předat na 

sekretariát školy 
- proškolení BOZ a PO a bezpečnost v průběhu stavby – zápis do třídní knihy 

(a podpisy na společném formuláři se školním řádem), hlášení úrazů a škodních 
událostí hospodářce školy ing. Klabouchové 

- proškolení zapsat do TK – do poznámky a do „bezpečnostní pokyny“ 
- připomenout pravidla slušného chování vůči učitelům, pracovníkům školy 

a také mezi sebou 
- pravidla omlouvání nepřítomnosti ve škole (upraveno ve školním řádu), možnost 

elektronických omluvenek přes Bakaláře (web) – dohodnout pravidla ve třídě 
- průkazky žáků 

o 1. roč. – vybrat 290,- Kč na průkazy ISIC (program slev na celém světě, 
vstup do školy, kopírování – u sekr.) – karty jsou již vyrobené  

o 2. , 3. a 4. roč – ISIC revalidační přelepky – 180,- Kč  
o peníze předat ing. Klabouchové co nejdříve se jmenným seznamem 

žáků (není povinné), nejpozději do konce září (u přelepek se poté vystaví 
objednávka), kopii jmenného seznamu pro přelepky předat Mgr. 
Kostkové 

- peníze příspěvek rodičů do Nadačního fondu školy (dříve SRPŠ) 350,- Kč (starší 
sourozenec, pokud jsou ve škole dva sourozenci) – do 30. 9. 2017 

- omluvné listy 5,- Kč, obaly (1. ročníky) 10,- Kč – vybrat za celou třídu a předat 
hospodářce 

- potvrzení o studiu – donesou TU vyplněné od žáků – odpovídá TU, formulář je 
webu 

- seznamy žáků, kteří nenastoupili do školy předat sekretářce školy do 8. 9. 
- doplnění (aktualizace, kontrola) údajů v IS Bakaláři (zejména zdravotní 

pojišťovny, telefony, e-maily – 1. ročníky rodná čísla a další údaje !!!) – do 
8. 9. 2017 

- 3. ročníky – rozdělení žáků do specializací 
- 4. ročníky – rozdělení na matematiku rozšířenou a matematiku základní + jazyk 
- překontrolovat rozvrh hodin, úplnost rozpisu žáků do skupin 
- pořádek ve třídách (plastové láhve do pytlů na chodbě, úklid ve třídách, 

žvýkačky pod lavicemi a židlemi, …) a ve škole, poškozování majetku školy – 
třídy, šatny – společná úhrada nákladů na opravy 

- šatny – rozdělení skříněk 
- hlášení závad ve třídách a požadavků na opravy ing. Horkelovi, průběžně do 

sešitu závad na sekretariátu školy 
- výzdoba třídy – odp. třídní učitelé a správci učeben 
- topení – za regulaci odpovídá školník, závady hlásit ing. Horkelovi 
- Studentská rada – zástupci tříd, budou svolávány pravidelné schůzky 

výchovnou poradkyní, pokud o to bude zájem ze strany žáků 
- vstupní a výstupní lékařské prohlídky – termíny stanoví MUDr. Syslová (budou 

u ZŘ), sledovat na nástěnce rozpis pro jednotlivé třídy 
- výcvikové kurzy, sportovní akce, odborné exkurze 
- odborná praxe – dle pokynů ing. Horkela 
- vybrat od žáků a předat ing. Horkelovi potvrzení o praxi o prázdninách do 22. 9. 

2017 



- uvolnění z tělocviku – písemný formulář (je na webu) potvrzený lékařem 
a rodiči, uvolnění neznamená automaticky neúčast ve výuce, platí rozhodnutí 
příslušného učitele TV 

- kolostav – uzavřený prostor pod aulou, klíče proti vratné záloze 30 Kč 
u sekretářky školy, zjistit zájem o klíče a nahlásit na sekretariát školy (1. ročníky 
hromadně) 

- možnosti tisku a kopírování – kopírka a tiskárna pro žáky je v informačním 
středisku (barevná) a na chodbě 1. patro (černobílá), účet se nabíjí u sekretářky 
školy na ISIC karty, cena je 1,50 Kč/A4 čb, 6,- Kč/A4 bar., větší formáty 
násobkem A4 

- informace pro rodiče budou ve čtvrtletí (30. 11. 2017 a 19. 4. 2018, vždy den po 
PR) – ve formě 20 min. třídní schůzka (případné informace všem rodičům 
dopředu nahlásí zájemce třídnímu učiteli), potom konzultace podle rozpisů, 
rodiče mají veškeré informace v Bakalářích a mohou kdykoliv dohodnout 
individuální konzultace s učiteli telefonicky nebo mailem (kontakty jsou na 
webu) 

- burza učebnic a učebních pomůcek – seznam učebnic pro 1. ročníky je již na 
webu školy, burza proběhne v pondělí 19. 9. 2017 o velké přestávce 
v tělocvičně 

- pondělí 4. září 2017 – 1 třídnická hodina a další dle potřeby TU, 1. ročníky 
v 8 hodin nejprve společná část v aule, poté v kmenových třídách (mimo S1G 
– U41), 2. až 4. ročníky od 9 hodin v kmenových třídách 

- úterý 5. září 2017 – 6 vyučovacích hodin (2 hod. třídnické + 3., 4., 5. a 6. hod. 
výuka dle rozvrhu) 

- od středy 6. září 2017 dle rozvrhu, týden A 
- další úkoly a informace dle zápisu z pedagogické rady 

 
 
1. ročníky (navíc): 

- seznamovací kurzy – účast – seznamy žáků (kdo nepojede), zaplatit do odjezdu 
! vybrat hotově nebo převodem  

- informovat žáky o celé škole, o inf. středisku, umístění sekretariátu, kanceláří, 
o zdrojích informací o studiu – prohlídka školy 

- informace o učitelích, oslovování, chování ve škole 
- přístupová práva k Bakalářům pro žáky (rodiče dostali na inf. schůzce v červnu) 
- učební pomůcky – seznam učebnic, ostatní informace podají učitelé předmětů 

v úvodních hodinách 
- školní jídelna  

 


