Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.

POKYNY K NÁSTUPU K VZDĚLÁVÁNÍ
Blíží se začátek nového školního roku. Pro Vaši informaci a jistotu, že budete
mít s sebou vše, co budete potřebovat, si projděte následující pokyny
Začátek školního roku:
- Pro žáky denní formy vzdělávání 1. 9. 2021 ve škole dle rozpisu
- Pro žáky dálkové a kombinované formy vzdělávání 2. 9. 2021 dle rozpisu
Co s sebou do školy:
- dobrou náladu
- potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělaném Covidu v průběhu
180 dní
- Testování ve škole bude probíhat v těchto dnech 1. 9, 6. 9., 9. 9. 2021,
pokud žák v těchto dnech nebude ve škole, bude otestován v nejbližší
termínu při příchodu do školy
- Testování 1. 9. 2021 bude probíhat ve třídách společně s třídním
učitelem dle rozpisu
- psací potřeby, pro žáky vyšších ročníků - zkontrolujte platbu 1. splátky
školného na září a poplatek za materiály a učebnice ke studiu 340 Kč,
žáci 1. ročníků zaplacený poplatek 2.340 Kč
- žáci prvních ročníků všech oborů a forem také platný doklad - občanský
průkaz, 100 Kč na čip
- žáci 1. ročníků oborů Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér,
Operátor skladování na pracovní oblečení a obuv a pomůcky (1. den
odborného výcviku s Vámi vyřeší učitelky ODV)
- žáci oborů Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér, Operátor
skladování, Ekonomika obchodu a služeb (Obchodník) zdravotní
průkaz
- finanční rezervu na učebnice (1. září se bude vybírat ve škole 90 Kč na
pracovní sešit – obor Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér)
UČEBNICE PRO 1. ROČNÍKY MATURITNÍCH OBORŮ ( Obchodník – zaměření

v marketing; Veřenosprávní činnost; Kosmetické služby)
UČEBNICE PRO PŘEDMĚT ČJL
Studijní obory – komplet učebnic pro celé čtyřleté období:
Komunikace v českém jazyce pro SŠ – učebnice /Didaktis, ISBN 978-80-7358228-9/
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Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.
Komunikace v českém jazyce pro SŠ – pracovní sešit /Didaktis, ISBN 978-807358-229-6/
Německý jazyk pro 1. ABE
- d.leicht 1 Němčina pro střední školy Klett ISBN 978-80-7397-216-5
Anglický jazyk
Maturita Solutions Elementary (Third Edition) – Tim Falla, Paul Davis +
Workbook (pracovní sešit)

UČEBNICE PRO PRVNÍ ROČNÍKY UČEBNÍCH OBORŮ
( Rekondiční a sportovní masér, Kadeřník)
Anglický jazyk – učebnice a pracovní sešit na celé tři roky studia
Maturita Solutions Elementary (Third Edition) – Tim Falla, Paul Davis učebnice + Workbook
(pracovní sešit)

Český jazyk

- 1. září se bude vybírat ve škole 90 Kč na pracovní sešit
- žáci 1. ročníků donést poslední vysvědčení ze ZŠ, žáci 1. ročníků
nástavbových oborů výuční list
- zámek ke skříňce v šatně apod.
- Zájemci o ubytování na DM ve– ti, kteří podali přihlášku na ubytování do
Domova mládeže ve Svitavách nebo Poličce – informace Vám budou
zaslány příslušným Domovem mládeže, pro případné informace můžete
volat i ředitelce školy Ing. Mrázové
- Kdo by chtěl být ještě ubytován, zašlete přihlášku jako náhradník, jak do
DM v Poličce i ve Svitavách, v měsíci září se ještě místa uvolní.

Všichni pracovníci školy se na Vás těší 
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