ídní sch zky 16. 6. 2016 první ro níky
spole ná ást
edstavení vedení
rozpis d tí do t íd je na webu školy
edstavení t ídních u itel
o S1A Ing. V ra echová
o S1B Ing. Zden k Horkel
o S1G Mgr. Miroslav Crha
všechny informace ze školy, o škole, o výuce, o p edm tech i známkách jsou
uve ej ovány na webu školy www.stavarna.com
rodi e dostali od t ídních u itel p ístupová jména a hesla do IS Bakalá i, žáci
budou mít jiná (dostanou je v zá í – nep edávat, jiná úrove p ístupu –
rodi ovský p ístup slouží i pro p ípadné omlouvání nep ítomnosti
školní ád je umíst n na webu (ú ední deska – dokumenty školy)
rodi e byli seznámeni s „generálním souhlasem“ – souhlas rodi
se
zpracováním osobních údaj , využívání fotografií d tí a videa, souhlas
s poskytováním poradenských služeb (výchovné a kariérové poradenství,
služby metodi ky prevence) – texty jsou na webu
žáci pot ebují pro vstup do školy a využívání kopírek a tiskáren mezinárodní
studentskou kartu ISIC, podpis p ihlášek na karty, fotografie (kdo dosud
neodevzdal – p edat co nejd íve na sekretariát školy), cena 260,- K v zá í
sd lit a pr
žn aktualizovat informace o zdravotním stavu žáka t ídním
itel m, d ležité pro bezpe nost žák na školních akcích
informace o lyža ském výcviku žák – 9. až 13. 1. 2017 bude organizován
lyža ský kurz v Rakousku (Ski Amadé) v cen cca 8 200 K , do 30. zá í bude
vybírána závazná záloha ve výši 4 tis. K (pokyny dostanou žáci na za átku
školního roku)
ební pom cky – vše eknou žák m u itelé v zá í, za átkem zá í bude ve
škole burza (po návratu ze seznamovacích kurz asi v pond lí 12. 9. 2016 nebo
v úterý13. 9. 2016) – bude možnost zajistit n které starší u ebnice od starších
žák , rýsovací prkna také, ale bývá jich nabízeno málo
rozpis t íd na seznamovací kurzy
o St 31. 8. až So 3. 9.
ída S1G
o So 3. 9. až Út 6. 9.
ída S1A
o Út 6. 9. až Pá 9. 9.
ída S1B
cena kurzu 1.680 K (platba na ú et), další informace budou na webu
školy
informace o maturitách
ísp vek rodi
do Nada ního fondu školy – 300 K /žáka, v zá í
potvrzení o studiu a potvrzení obdobných doklad – noví žáci jsou žáky školy
až od 1. zá í 2016 – potvrzení tedy m že být až od tohoto data, pro p ípadnou
prázdninovou brigádu by potvrzení m ly vydat základní škola; z tohoto
vodu žádáme všechny rodi e a žáky, aby si pro potvrzení na doklady
chodili až posledních 14 dní srpna

