Informace pro rodiče studentů budoucích prvních ročníků čtyřletého studia
1. Představení TU + informace o vedení školy ( jména,kontakty, ředitelna, kancelář
zástupce), VP, prezenční listina
2. Rozdělení do tříd – dle volby 2.jazyka a pokročilosti – lze provádět změny ve
výjimečných případech
3. V září odevzdat kopii posledního vysvědčení, dokladující ukončený 9.ročník ZŠ
(nemusí být ověřená)
4. Přehled předmětů a hodinových dotací (viz tabulka) – nově dle ŠVP Albatros
5. Rozvrh hodin (max. kompaktnost) + výčet vyučujících ( možnost změny)
volba EVHxEVV – cca poloviny třídy
6. Školní řád (omlouvání absencí, docházka do školy, mobilní telefony, chod školy,
ředitel a ZŘ) – seznámení se ŠŘ na úvodním soustředění
7. Jídelna – viz nabídka - SOSIK (www.sosik.cz), YMCA (www.sou.dubska.cz),
stravování mimo objekt školy
8. Šatny, bufet, knihovna, studovna
9. Úvodní soustředění – informační dopis + potvrzení zálohy
- seznámení s kolektivem
- seznámení s TU a výchovným poradcem školy + vedením školy
- školní řád
- aktivity školy, chod školy
- studium, rozvrh hodin, učebnice, test z jazyka
10. Učebnice – nákup dle doporučení vyučujících – v září (cca 3500 Kč), event. burza
učebnic
11. Sešity a jiné pomůcky dle požadavků vyučujících v září
12. Fakultní škola PřF UK
13. ISIC karty – foto 4x za 50kč, pořízení karty 260Kč, následná revalidace 150 Kč na
období 9.m-12.m následujícího roku
14. WWW stránky školy – kontakty na vedení, VP a pedagogy, stránky tříd
15. Třídní schůzky 2x ročně (vždy ke čtvrtletí), konzultace s vyučujícími kdykoli po
domluvě, kontakt s výchovným poradcem taktéž,klasifikace na www stránkách,
informace o suplování a školních akcích na www stránkách
16. Rada rodičů – činnost + projednat zástupce třídy do RR
17. Kurzy – 1.roč. LVK, ekologický kurz, 2.roč. tělovýchovný kurz, 4.roč. jazykový
kurz – hradí rodiče
18. Různé – uvolňování z Tv, MZK, ŠVP, soutěže, olympiády, kroužky (Sovy, IVT, st.
tenis aj. dle zájmu), sponzoring

