Třídní schůzky 25. 6. 2013 první ročníky
společná část
- představení vedení
- rozpis dětí do tříd je na webu školy
- představení třídních učitelů
o S1A Ing. arch. Jiří Mysliveček
o S1B Mgr. Dana Mužíková
o S1C Mgr. Jolana Strejčková
o S1D Mgr. Lukáš Filler
-

-

všechny informace ze školy, o škole, o výuce, o předmětech i známkách jsou
uveřejňovány na webu školy www.stavarna.eu
rodiče dostali od třídních učitelů přístupová jména a hesla do IS Bakaláři, žáci
budou mít jiná (dostanou je v září – nepředávat, jiná úroveň přístupu –
rodičovský přístup slouží i pro případné omlouvání nepřítomnosti
školní řád je umístěn na webu (úřední deska – dokumenty školy)
rodiče byli seznámeni s „generálním souhlasem“ – souhlas rodičů se
zpracováním osobních údajů, využívání fotografií dětí a videa, souhlas
s poskytováním poradenských služeb (výchovné a kariérové poradenství,
služby metodičky prevence) – texty jsou na webu
žáci potřebují pro vstup do školy a využívání kopírek a tiskáren mezinárodní
studentskou kartu ISIC, podpis přihlášek na karty, fotografie (kdo dosud
neodevzdal – předat co nejdříve na sekretariát školy)
předány formuláře „Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka“ – předat třídním
učitelům na začátku září
sdělit a průběžně aktualizovat informace o zdravotním stavu žáka třídním
učitelům, důležité pro bezpečnost žáků na školních akcích
předány informace o lyžařském výcviku žáků
učební pomůcky – vše řeknou žákům učitelé v září, není potřeba nic předem,
možnost zajistit starší učebnice od starších žáků, začátkem září bude ve škole
burza

-

rozpis tříd na seznamovací kurzy
o S1C – 1. až 4. 9.
o S1D – 9. až 12. 9.
o S1A – 12. až 15. 9.
o S1B – 15. až 18. 9.
cena kurzu cca 1.680 Kč, další informace budou na webu školy

-

informace o maturitách
příspěvek SRPŠ – 300 Kč/žáka, v září

třídní učitelé
- předání přístupových hesel do IS Bakaláři pro rodiče (žáci dostanou v září)
- vybrat podepsaný souhlas ISIC
- vybrat podepsaný generální souhlas (4x datum a podpis a do pravého
horního rohu čitelné jméno a příjmení žáka)
- předat lékařský souhlas s praxí – odevzdat na začátku září
- doplnit chybějící fotografie žáků (zezadu napsat jméno a třídu) – co nejdříve
na sekretariát školy
- překontrolovat zapsaný cizí jazyk – zda si někdo nepřeje změnu
- co bude chybět – nutno doplnit v září
- vybrat dotazníky CESp od R. Lefana (dobrovolné) – kdo má sebou
- zjistit, jestli má již někdo vyšetření z poradny pro úpravu výuky (různá dis…
apod.) nebo bude požadovat úlevy ve výuce (aktivní sportovci, hudebníci
apod.) – budeme řešit v září
- zjistit možnosti rodičů - orientační cena pro lyžařský kurz
o Šumava – 4 až 5 tis.
o Rakousko – 7 až 8 tis.
o Itálie – 8 až 9 tis.

