
Třídní schůzky budoucího 1. ročníku 

(nástup do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020) 

 

Termín konání: 19. 6. 2019 od 17:00 

 

Třídní učitelé: 

1A1 (grafický design)     Mgr. Lucie Juppová 

1A2 (grafický design)     MgA. Anna Jurecová 

1B (knihkupecké a nakladatelské činnosti)  Mgr. Michaela Profousová 

1C (ekonomika a podnikání, informační služby)  Mgr. Ludmila Charvátová 

1D (aranžér)      Mgr. Ľubomíra Kmeťová 

1N (propagace – nástavbový obor)   ak. mal. Ivan Píchal 

 

 

Odborný výcvik (1D):  1 týden ODV, 1 týden výuka ve škole 

 

Učební praxe (1B):  1 den v týdnu, pevně dáno v rozvrhu 

učitel praktického vyučování – Mgr. Radek Kraus (krausr@ssnahorni.cz) 

 

Zahájení školního roku 

Pondělí 2. 9. 2019, od 9:00  

Umístění žáků do učeben – na dveřích budovy školy a učeben 

 

Adaptační kurz 

Zúčastní se třídy: 1A1, 1A2, 1B 

Termín: 16. 9. – 18. 9. 2019 

Místo: Rekreační středisko Blaník, Smršťov 19, 257 06 Louňovice pod Blaníkem 

Vedoucí adaptačního kurzu: Mgr. Lucie Juppová (juppoval@ssnahorni.cz) 

 

Organizace školního roku 2019/2020 

Harmonogram 2019/20 – na školním webu 

 

Bakaweb 

Informace o rozvrhu (suplování), klasifikaci, docházce 

Přístupové kódy do Bakawebu – na začátku září 

 

Telefon do školy 

284 680 190 – recepce školy, přepojování do kabinetů 



E-mailový kontakt na pedagogický sbor 

Na školním webu 

 

Třídní schůzky 

13. 11. 2019 od 17:30 

22. 4. 2020 od 17:30 

 

Přístup do školy 

Přes čip nebo přes kartu ISIC (zároveň pro výdej obědů v jídelně) 

 

Stravování 

Školní jídelna (žáci na začátku školního roku půjdou do školní jídelny a obdrží přihlášku a instrukce 

k přihlášení a placení stravování) 

Školní bufet 

 

Pomůcky a učebnice  

Na školním webu bude aktualizovaný seznam – nebude se příliš lišit od letošního 

 

Školní řád 

Je na školním webu 

 

Potvrzení o studiu 

Je možné až po nástupu do školy, tj. po 2. 9. 2019 

 

Rada rodičů 

Platba: 500 Kč/žák/školní rok (platba na začátku školního roku) 

Příspěvek lze čerpat na: 

 maturitní ples + imatrikulace 1. ročníku 

 občerstvení žáků u maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 

 odměny pro žáky (různé soutěže, žák s nejlepším prospěchem v daném školním roce v každé třídě 

atd.) 

 akce žáků organizované školou (lyžařský kurz, malířský kurz oboru GD, besedy významných 

osobností se žáky, vstupné na akce, příspěvek na dopravu v rámci akce apod.) 

 na výměnné pobyty žáků (na dopravu, vstupné na akce apod.) 

 nákup materiálu pro žáky pro potřeby výuky 

 na filmové a divadelní představení 

 na nákup vybavení pro zlepšení prostředí ve škole  v tomto školním roce byly zakoupeny pohovky a 

stolky, které byly umístěny ve vestibulu a na chodbách školy, kde mohou žáci např. trávit volno o 

volných hodinách 


