Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice
Husova 675, 508 01 Hořice
www.spsks.cz

email: info@spsks.cz

tel.: 493 623 226

dat.schránka: jqv5su6

Informace k nástupu
Zahájení školního roku: v pondělí 3. září 2018 v 7:50 hodin v budově školy.
Noví žáci se shromáždí v prvním patře školní budovy, kde si je vyzvedne jejich třídní učitel.
První den: třídnické hodiny - seznámení se školou, vnitřním řádem a poskytnutí dalších informací
o studiu. Vezměte s sebou psací potřeby, blok a obuv na přezutí.
Druhý a další dny: dle rozvrhu hodin - výuka začíná v 7:50 hodin.
Stravování: zajišťuje školní jídelna v areálu školy. Oběd stojí 28,- Kč. Celodenní stravování pro ubytované žáky
(snídaně 18,- Kč a večeře 30,- Kč). Stravenky je možné zakoupit i v posledním srpnovém týdnu.
Ubytování: zajišťuje domov mládeže v areálu školy. Cena 1200,- Kč/měsíc.
Přijetí do DM je na základě vyplněné a zaslané přihlášky. Přihlášku si můžete stáhnout na www.spsks.cz
Budete potřebovat:
- obuv na přezutí (pantofle nebo sandály)
- obuv na tělesnou výchovu se světlou podrážkou
- pevnou pracovní obuv, bílý bavlněný plášť
Další pomůcky:
tužka, metr, visací zámek 2 ks
na technické kreslení a matematiku: 2 trojúhelníky, úhloměr, kružítko, mikrotužka, kalkulačka s goniometrickými
funkcemi.
fotografii 3,5x4,5 cm na průkaz uměleckých škol pro poskytování slev do muzeí a galérií v ČR i ve světě.
Vystaví sekretářka školy za 20,- Kč (není povinný).
Studium:
Cizí jazyk: vyučuje se anglický jazyk
Tělesná výchova: v případě omezení, je třeba podat písemnou žádost o uvolnění z TV s lékařským doporučením. Žádost
je nutné vyřídit co nejdříve.
Matrika žáka: pro doplnění databáze žáka budeme požadovat kontakty na zákonného zástupce (telefon, e-mail),
zdravotní pojišťovnu a rodné číslo.
Potvrzení o studiu obdržíte od třídního učitele.
Jakákoliv další potvrzení (průkazky, na žáka…..) vám vyřídí sekretářka školy.
Tzv. třídní schůzky se hromadně nekonají, zájem o školní práci a výsledky je plně na rodičích.
Rodič obdrží přístup do školního informačního systému Bakaláři (nutná e-mailová adresa zákon.zástupce)
Rodič může kontaktovat třídního učitele a po domluvě školu navštívit.

Během prázdnin dle domluvy.
Veškeré dotazy rádi zodpovíme: e-mailem: info@spsks.cz, simbovska@seznam.cz
na tel: 493 623 226, 739 910 151

Učebnice:
Žáci si zakoupí použité učebnice ve škole od žáků z vyšších ročníků.
Pracovní sešity a učebnice na Čj a Aj budou objednány hromadně vyučujícím.
Žák je povinen do 30. září 2018 složit zálohu ve výši 1000,- Kč
Tato záloha je za vypůjčené nářadí a slouží k případné úhradě ztracených pomůcek a nářadí zapůjčených školou.
Zbývající částka je žákovi vrácena po ukončení studia na základě vyřízení propouštěcího listu.

