STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE
UHERSKÝ BROD
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod

Telefon:
E-mail:

572 635 470 – sekretariát
spsoa@spsoa-ub.cz

572 637 317 – odhlašování obědů
http://www.spsoa-ub.cz

Váţení rodiče,
dovolte, abychom Vám před zahájením školního roku poskytli řadu důleţitých informací a rad spojených s nástupem
studentů do 1. ročníku naší školy.
Pro usnadnění přechodu na střední školu je potřeba registrovat:
1. Školní potřeby
Klasické přezůvky – z hygienických důvodů trváme na tom, aby se všichni ţáci ve škole přezouvali.
Do tělesné výchovy zajistěte sportovní oděv a sportovní obuv určenou pro sálové sporty (se světlou podešví).
Sešity a psací potřeby upřesní vyučující na začátku školního roku. Učebnice viz seznam pro jednotlivé obory.
Kaţdý ţák obdrţí proti záloze čipovou kartu, která mu umoţní vstup do školy, přihlášení (odebírání) obědů a tisk na
školní kopírce.
2. Ukládání osobních věcí žáků v době vyučování
Kaţdé třídě zvlášť bude přidělena společná šatna a všichni ţáci dostanou vlastní klíč. Při neuzamčení šatny ztrátu
pojišťovna nehradí. Pojišťovna dále nehradí ztrátu cenností. V případě nutnosti – moţnost uschovat u třídního
učitele.
3. Stravování žáků
Ţáci se přihlašují na základě přihlášky ke stravování. Obědy si přihlašují, popř. odhlašují na terminálech ve škole
přes čipovou kartu nebo on-line přes internet na stránkách školy. Podrobnější informace jsou uvedeny na
internetových stránkách školy v odkazu Strava - http://www.spsoa-ub.cz/strava. Ţáky 1. ročníku seznámí s
obsluhou třídní učitelé. V případě nepřítomnosti ve škole si mohou ţáci nebo jejich rodiče zajistit odhlášení obědů
ještě na ten den ráno do 7.30 hodin na tel. 572 635 470 p. Ambruzová, případně 572 637 317 sekretariát školy
(pozor je to důleţité, za neodhlášený oběd platí ţák, který nebyl ten den ve škole a neodhlásil si stravu, plnou cenu
oběda). Ţáci mají moţnost si podle jídelníčku vybrat ze dvou druhů jídel. Cena jednoho obědu pro ţáka je 28,- Kč.
4. Organizace vyučování
Výuka probíhá dle stanoveného rozvrhu. Rozvrh rozlišuje sudý a lichý týden. Na výuku TV vyuţíváme tělocvičny
Sokol UB. Po skončení vyučování se mohou naši ţáci účastnit řady zájmových krouţků z pestré nabídky školy.
5. Další odborné aktivity pořádané školou během studia
Sociální činnost:
- v předmětu Praxe od 1. do 3. ročníku ţáci mají vţdy jeden den za 14 dní praktickou výuku, v prvním ročníku
v učebně praxe v prostorách školy, ve 2. a 3. ročníku vykonávají praxi ve firmách a zařízeních (Pečovatelská
sluţba, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ, Denní stacionář pro osoby se zdravotním postiţením, Azylový
dům, Domovinka, centrum sv. Vincence, MŠ Uherský Brod – Obchodní,...)
- ţáci navíc ve druhém a třetím ročníku absolvují mimo školu odbornou praxi v rozsahu dvou týdnů
6. Omlouvání žáků
Pravidla pro omlouvání ţáků jsou zakotvena ve školním řádu SPŠOA Uherský Brod, který je zveřejněn na
http://www.spsoa-ub.cz . Abychom předešli případným nedorozuměním při omlouvání ţáků, doporučujeme detailní
prostudování školního řádu.

7. Styk se školou a informace o prospěchu a chování
Informace o průběhu, výsledcích vzdělávání a absenci poskytujeme prostřednictvím webových stránek školy.
Rodiče kaţdého studenta obdrţí na začátku školního roku přístupové údaje do aplikace Bakalář. Zde získají rodiče
veškeré informace o prospěchu, absenci, rozvrhu, plánovaných akcích a veškerých aktivitách souvisejících
s vyučováním. Samozřejmostí jsou informace v rámci třídních schůzek, které se konají 2 x ročně - v listopadu a
v dubnu. Kaţdý vyučující má také své konzultační hodiny pro moţnost doučování, popř. po domluvě je moţné
dohodnout schůzky s rodiči.
8. Adaptační kurzy
Adaptační kurzy proběhnou v rekreačním středisku Kordárna na Starém Hrozenkově.
Termíny kurzů:
1. turnus 5. – 7. 9. (obory Strojírenství)
2. turnus 7. – 9. 9. (obory Mechanik elektrotechnik a Sociální činnost)
Veškeré informace a podrobnosti najdete v přiloţeném dopise.
SPŠOA účast všech ţáků našich budoucích prvních ročníků povaţuje za povinnou součást školních vzdělávacích
programů!
9. Další sportovní kurzy pořádané školou během studia
Následující kurzy jsou zaneseny ve školních vzdělávacích programech pro jednotlivé obory.
1. ročník – lyţařský výcvikový kurz – Skipark Velká Rača – cena cca 4.800,- Kč včetně vleků
2. ročník – výběrový lyţařský kurz v Alpách – cena cca 5.750,- Kč
3. ročník – vodácký kurz – cena cca 3.800,- Kč
10. Ubytování žáků ze vzdálenějších míst
Ubytování a stravování je moţné dohodnout po vyplnění přihlášky k ubytování v našem domově mládeţe. Bliţší
informace ohledně ubytování zodpoví RNDr. Šárka Rytinová tel: 572 633 190.
11. Zahájení školního roku 2016/17
Váţení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení školního roku, kde proběhne imatrikulace studentů.
Slavnostní přijetí nových studentů se bude konat v aule vzdělávacího střediska SPŠOA (areál na ulici Nivnická).
Zahájení se bude konat ve čtvrtek 1. 9. 2016 dle uvedeného časového harmonogramu:
8:00 – Sociální činnost
9:00 – Strojírenství
11:00 – Mechanik elektrotechnik
Na slavnostním zahájení bude představeno vedení školy, třídní učitelé a zazní důleţité organizační pokyny.
Prostor bude věnován i Vašim dotazům a diskuzi.
Poté ţáci nastoupí do připraveného autobusu a přejedou společně se svým třídním učitelem do budovy školy na
Předbranské. Tam proběhne úvodní třídnická hodina a seznámení s organizací vyučování na naší škole.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci. Našim budoucím studentům přejeme hezké prázdniny, optimismus a chuť do
studia na naší škole.
V Uherském Brodě 23. 6. 2016

PaedDr. Rostislav Šmíd
ředitel školy

