Informační schůzka rodičů studentů nastupujících do 1. ročníku
(stručný zápis obsahu)
1. Ředitelka školy Mgr. Yvona Bůžková – buzkova@szeskostelec.cz , 739624647
Zástupce ředitelky Ing. František Adamec – adamec@szeskostelec.cz , 702004366
Výchovná poradkyně: Ing. Eva Diblíková – diblikova@szeskostelec.cz
Metodička prevence: Mgr. Iva Slováková – slovakova@szeskostelec.cz
Třídní učitelé:
Agropodnikání 1.A PaedDr. Ladislav Miček – micek@szeskostelec.cz
Mechanik elektrotechnik 1.M PaedDr. Ladislav Miček – micek@szeskostelec.cz
Zemědělec-farmář 1.F Mgr. Iva Mňuková – mnukova@szeskostelec.cz
Elektromechanik 1.FR Mgr. Iva Mňuková – mnukova@szeskostelec.cz
2. Zahájení výuky 4. září v 8:05
Rozpis tříd (směrovky) bude připraven
Veškerá teoretická výuka probíhá v budovách v ulici Komenského
Odborný výcvik učebního oboru Zemědělec - farmář probíhá v areálu školy v Komenského ulici a na
smluvních pracovištích praxe
Odborný výcvik žáků učebního oboru Elektromechanik probíhá v areálu dílen v Havlíčkově ulici
3. Komunikace se školou
Způsoby komunikace se školou – kontakty na www.szeskostelec.cz
 telefonicky 494 323 711


e-mailem na ředitelku szes@szeskostelec.cz nebo na vyučující ve tvaru prijmeni@szeskostelec.cz
(všechny kontakty jsou na stránkách školy v levém menu „zaměstnanci“)
e-mailem zaslaná omluvenka je považována za předběžnou informaci a důvod nepřítomnosti je
nutné zapsat do omluvného listu žáka



písemně (žádosti o uvolnění z předmětu, na dovolenou, sportovní nebo jiné činnosti) poštou
nebo prostřednictvím žáků přijímá sekretariát (podpis zákonného zástupce i žáka) - formuláře ke
stažení na stránkách školy v odkazu „pro žáky“



osobně - po tel. domluvě termínu a času

4. Komunikace s rodiči – dotazník kontaktních a osobních údajů (vyplňují žáci v den nástupu do školy)
škola je ze zákona povinna a oprávněna evidovat ve školní matrice osobní údaje → povinnost
zákonných zástupců a plnoletých žáků informovat o změnách těchto údajů
Zasílání korespondence na 1. zákonného zástupce uvedeného v přihlášce – v dotazníku možnost
změny - jinak na základě písemného oznámení. V případě soudního rozhodnutí o zbavení
rodičovských práv nutno informovat školu, jinak budou poskytovány informace oběma zákonným
zástupcům.
Rodičovské schůzky 2x ročně v listopadu a v dubnu – termíny na webu a písemná pozvánka
prostřednictvím žáků. Konzultace kdykoli dle předchozí dohody s vyučujícím jak pro žáky, tak pro
rodiče.
Informace o prospěchu pravidelně aktualizovány na stránkách školy v odkaze „Bakaláři rodiče/žáci“
– přístupový kód obdrží žáci na začátku roku. Při ztrátě nebo nefunkčnosti přes třídního učitele je
možné vyžádat nový.
V případě vážných studijních nedostatků budou rodiče informování vyučujícím i mimo termíny
schůzek s rodiči

5. Školní řád
seznámení – na začátku školního roku, na stránkách školy, na nástěnce u sekretariátu
Omlouvání absence – pravidla určuje v souladu se školským zákonem školní řád – zveřejněn na
webu v levém menu „dokumenty školy“
 status zpřísněného omlouvání absence může být udělen na návrh třídního učitele po projednání
s výchovným poradcem a ředitelkou školy žákovi, jehož docházka vykazuje rysy záškoláctví.
Absence takového žáka z důvodu nemoci nebo nevolnosti může být omluvena pouze na základě
omluvenky od lékaře
 za neomluvenou absenci se považuje i absence pozdě omluvená a u zletilých žáků i neoznámená
předem známá absence
 zletilí žáci dokládají důvod absence vždy od lékaře nebo příslušné instituce, omluvenky od rodičů
akceptujeme pouze na „rodinné“ důvody, vždy předem dohodnuté a upřesněné.
 neomluvená absence v systému „3x a dost“ bez ohledu na počet hodin
1. neomluvená absence = důtka ředitele školy
2. neomluvená absence = podmíněné vyloučení ze školy
3. neomluvená absence = vyloučení ze školy
 na nejdůležitější body budou žáci upozorněni v den nástupu do školy
Uvolňování z výuky
do dvou dnů třídní učitel, 3 a více na základě písemné žádosti ředitelka školy (formuláře ke stažení na
webu školy pod ikonou pro žáky)
Uvolňování z předmětů na základě písemné žádosti (formuláře ke stažení na webu školy pod ikonou
pro žáky) v případě TV nutno doložit lékařské doporučení
6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – zprávy a doporučení PPP jsou přijímány v průběhu
celého studia. Výchovná poradkyně ing. Eva Diblíková diblikova@szeskostelec.cz Bude-li potřeba IVP
nutno podat písemnou žádost (formulář na webu)
7. Rozvrh hodin
je rozdílný v lichém/sudém týdnu (shodné s kalendářem). Zahájení výuky je v 8.05hod., konec
nejdéle v 16:00. V pátek nejdéle do 13:30hodin.
Pravidelné uvolňování z koncových hodin nelze.
Prázdniny, ředitelská volna, praxe, exkurze - vše na webu
8. Čipy
Vstup do školy, stravování a kopírování pomocí čipu. Cena 100,- Kč. Žáci obdrží po zaplacení na
začátku školního roku
9. ISIC
Funkce jako čip a ještě nahrazuje studijní průkaz – možnost čerpání slev.
Vstupní cena 290,- Kč každý další rok 180,- Kč
10. Učebnice – seznamy jsou k dispozici na stránkách školy
11. Další pomůcky
Agro a ZeFa z vlastních zdrojů – pracovní oděv dlouhé kalhoty (volné montérky) a bunda, teplé
oblečení („vaťák“) + pláštěnka + pracovní rukavice a čepice, pevné pracovní boty - musí krýt i kotníky
– nutno respektovat BOZP
Elmech – montérky do dílny a pevné boty

Agro do laboratoře plášť – bavlněný s dlouhým rukávem v délce ke kolenům na barvě nezáleží, bude
využito i pro předmět chemie a chov zvířat.
Doporučené kalkulačky
Značka
Casio

Citizen
Canon
HP

Typ
Fx-82 es PLUS
Fx-85 es PLUS
Fx-350 es PLUS
SR-270X
F-718SGA
300 s+

Přibližná Cena
400-500
450-550
300-500
450-600
300-500
400-500

Výkonnější kalkulačky nelze je použít u maturitní zkoušky. Horší řady a verze kalkulaček neumí
upravovat zlomky, zadávat funkce vědecky, nemají kvalitní bodový display apod.
12. Potvrzení o studiu
Žákem se uchazeči stávají od 1. 9., proto potvrzení až po nástupu do školy.
V průběhu prázdnin s průkazem totožnosti na sekretariátu potvrzujeme průkazky na dopravu.
Nezasíláme poštou!
13. Adaptační kurz pro žáky oborů Agropodnikání, Mechanik elektrotechnik, Zemědělec farmář a
Elektromechanik info na stránkách školy nebo Mgr. Novotný e-mail novotny@szeskostelec.cz
14. Lyžařský kurz termín bude upřesněn. Povinný pro obory Agro, Mechel, Zefa a Elmech informace na
stránkách školy nebo Mgr. Novotný e-mail novotny@szeskostelec.cz
15. Ubytování – Petra Makrlíková tel. 731574466, e-mail: makrlikova@szeskostelec.cz
16. Stravování – Iva Hanušová tel. 739720026 e-mail: hanusova@szeskostelec.cz
17. Sekretariát – Jaroslava Doležalová tel. 494323711 e-mail: dolezalova@szeskostelec.cz

Kostelec nad Orlicí 23. 6. 2017

Mgr. Yvona Bůžková v.r.
ředitelka školy

