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− představení vedení (na webu školy https://stavarna.com/kontakt/kontaktni-
udaje/vedeni-skoly.html) 

− rozpis dětí do tříd je na webu školy 
− představení třídních učitelů 

o S1A Ing. Roman Gottfried    třída U14 
o S1B Ing. Jana Kovaříková    třída U23 
o S1C Mgr. Pavel Poláček     třída U13 
o S1G PaedDr. Zuzana Šinknerová   třída U37 

− vyučování ve školním roce začne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 v aule školy 
− všechny informace ze školy, o škole, o výuce, o předmětech i známkách jsou 

uveřejňovány na webu školy www.stavarna.com  
− pro komunikaci mezi žáky a učiteli je využíván výhradně MS Teams – slouží pro 

zveřejňování učebních materiálů, zadávání úkolů, konzultace apod. 
− všichni žáci mají oprávnění využívat MS Office 365 – v on-line verzi i pro 

desktop instalaci na domácí pc, přístupové údaje získají v první hodině 
informatiky ve škole 

− školní řád je umístěn na webu (úřední deska – dokumenty školy 
https://stavarna.com/uredni-deska/dokumenty-skoly/skolni-rad.html)  

− registrovat se do „Školního programu – pokladna“ – návod pro registraci na 
webu školy 

− rodiče obdrží od třídních učitelů přístupová jména a hesla do IS Bakaláři, žáci 
budou mít jiná (dostanou je v září – nepředávat, každý má jinou úroveň 
přístupu – rodičovský přístup slouží i pro případné omlouvání nepřítomnosti) 

− rodiče byli seznámeni s texty „souhlasů“ – souhlas rodičů se zpracováním 
osobních údajů a souhlas s poskytováním poradenských služeb (výchovné 
a kariérové poradenství, služby metodika 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), cena 350,- Kč přes 
školní on-line pokladnu (ročně obnova platnosti 250,- Kč) 

− sdělit a průběžně aktualizovat osobní údaje, údaje Covid, informace 
o zdravotním stavu žáka třídním učitelům, důležité pro bezpečnost žáků ve 
škole a na školních akcích 

− rozpis tříd na seznamovací kurzy 
S1B čt 1. 9. 2022 ne 4. 9. 2022 Ing. Jana Kovaříková 

S1C ne 4. 9. 2022 st 7. 9. 2022 Mgr. Pavel Poláček 

S1G st 7. 9. 2022 so 10. 9. 2022 PaedDr. Zuzana Šinknerová 

S1A so 10. 9. 2022 út 13. 9. 2022 Ing. Roman Gottfried 
cena kurzu 2.800 Kč (platba na školní pokladnu do odjezdu), další 
informace jsou na webu školy 

− informace o lyžařském výcviku žáků – 9. až 13. 1. 2022 bude organizován 
lyžařský kurz v Rakousku (Ski Amadé) v ceně 9.950 Kč, do 30. září bude 
vybírána záloha na základě přihlášky přímo cestovní kanceláří, doplatek 
v prosinci 

− učební pomůcky – vše řeknou žákům učitelé v září, v průběhu září bude ve 
škole průběžná burza v informační středisku školy, nákup učebnic na 
angličtinu zajistí škola v září, nákup kalkulaček rovněž zajistíme hromadně 

− příspěvek rodičů do Nadačního fondu školy – 350 Kč/žáka, v září 
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