ÚVODNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY
PRVNÍCH ROČNÍKŮ
2022/2023

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
-

Vstup do budovy pomocí ČIP (100Kč)

ISIC KARTA
-

Cena – 350 Kč
Zájemci o ISIC vyplnit přihlášku (viz příloha) do 30. 6. 2022 a zaslat elektronicky
fotografii na emailovou adresu zunkova@ssospolicka.cz
Uvedenou částku zaslat na účet 228647513/0600, variabilní symbol je registrační číslo
žáka (uvedeno na smlouvě o vzdělání) nebo uvést do poznámky jméno a příjmení žáka

PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE BAKALÁŘI / TEAMS
-

Přístupové údaje do systému BAKALÁŘI dostanou žáci v záři
2 účty – studentský / rodičovský
Aplikace Teams – přístupové údaje dostanou žáci v září

DOCHÁZKA DO ŠKOLY
-

Budova školy otevřena od 7:30 do 16:00
Metodické pokyny, rozvrhy, aktuality najdete na našich webových stránkách
www.ssospolicka.cz
Omlouvání absencí:
o Bakaláři → Komens (veškerá komunikace)
o Omluvy se řeší dle školního řádu (informace předá TU 1. 9. 2022)

STRAVOVÁNÍ
-

V případě, že máte zájem o stravování od 1. 9. 2022 je třeba poslat smlouvu a zaplatit
do 31. 8. 2022 na účet školy. Čipy na obědy se vyzvedávají v příslušném zařízení
školního stravování.

-

Ubytovaní žáci se stravují ve školní jídelně SOŠ a SOU Polička Oběd, snídani a večeři
pro ubytované žáky na domově mládeže poskytuje jídelna školy SOŠ a SOU v Poličce,
Čs. armády 485. Oběd pro ubytované i neubytované žáky poskytuje jídelna školy SOU
a SOŠ v Poličce, Čs. Armády 48 i jídelna Základní školy na Lukách v Poličce,
Švermova 401.
Žákům ubytovaným na DM ve Svitavách je zde poskytována večeře.

-

Záloha v případě odebírání celodenní stravy na SOŠ a SOU Polička činí 2730,Kč/měsíčně (snídaně 27,- Kč, oběd 55,- Kč, večeře 48,- Kč)

-

Záloha v případě odebírání pouze oběda na SOŠ a SOU Polička činí 1155,Kč/měsíčně.

-

Záloha v případě odebíraní oběda na ZŠ Na Lukách činí 750,- Kč/měsíčně (oběd 35,Kč)

-

Záloha v případě odebírání večeří na SZŠ ve Svitavách činí záloha 1200,- Kč/měsíčně
(při odběru první i druhé večeře) nebo 780,- Kč/měsíčně při odběru pouze první večeře.
( první večeře 36,88 Kč, druhá večeře 18,29 Kč)

-

Poplatky za stravné lze uhradit:
v hotovosti v kanceláři Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Polička, nám.
Bohuslava Martinů 95 nebo bankovním převodem – bankovní spojení - číslo účtu:
228647513/0600, variabilní symbol: registrační číslo popř.jméno a příjmení žáka
Splatnost záloh je do 25. dne měsíce tj. vždy na jeden měsíc dopředu.

-

Stravné na SOŠ a SOU Polička je možné přihlásit i odhlásit nejpozději jeden pracovní
den předem do 11.00 hodin, dle pokynů příslušného stravovacího zařízení.
Stravné na ZŠ Na Lukách je možné přihlásit i odhlásit nejpozději jeden pracovní den
předem do 13.00 hodin, dle pokynů příslušného stravovacího zařízení.

-

-

Vyúčtování dle počtu odebraných jídel bude provedeno v měsíci červenci, případně po
telefonické domluvě v průběhu školního roku.

-

bližší informace podá paní účetní L. Svobodová, svobodova@ssospolicka.cz,
604237804

UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
-

Žáci, kteří odevzdali přihlášku, budou písemně vyrozuměni o rozhodnutí přímo z DM
V současné době je bohužel k dispozici pouze DM Svitavy, v průběhu září/ října
by se měly uvolnit místa v Poličce
Žádáme žáky, kteří mohou dojíždět i v případě obtížnějšího spoje, aby tuto
možnost zvážili a v průběhu září (než se uvolní místo na DM) zvolili dojíždění
místo ubytování v DM, o této skutečnosti mě prosím informujte na emailu
mrazova@ssospolicka.cz, děkujeme za pochopení

UČEBNICE
Níže je přehled učebnic, které je potřeba zakoupit do jazyků, jak jsme informovali během
přijímacího řízení.
Poplatek 340 Kč, který jste hradili při přijímacím řízení, je určen:
-

300 Kč na další učebnice do ostatních předmětů a především na fotokopie, pracovní
listy, možnost tisku prací atd.
40 Kč pak pojištění odpovědnosti.

UČEBNICE PRO 1. ROČNÍKY MATURITNÍCH OBORŮ
( Obchodník – zaměření Grafika v marketingu; Veřejnosprávní činnost;
Kosmetické služby)
Český jazyk – komplet učebnic pro celé čtyřleté období:
Komunikace v českém jazyce pro SŠ – učebnice /Didaktis, ISBN 978-80-7358228-9/
Komunikace v českém jazyce pro SŠ – pracovní sešit /Didaktis, ISBN 978-807358-229-6/
Německý jazyk
- d.leicht 1 Němčina pro střední školy Klett ISBN 978-80-7397-216-5
Odkaz – jak učebnice a workbook vypadá:
https://www.ajshop.cz/p/d-leicht-1-a1-ucebnice-s-pracovnim-sesitem-cd-mp3kod?gclid=CjwKCAjwr56IBhAvEiwA1fuqGr85auJfIW9z97rVVFSD9G0KMYwFUWaQVhNadRdh
QPU0R8iBi3WaJBoCGC0QAvD_BwE

Anglický jazyk
Maturita Solutions Elementary (Third Edition) – Tim Falla, Paul Davis +
Workbook (pracovní sešit)
Odkaz – jak učebnice a workbook vypadá:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/maturita-solutions-3rd-edition-elementary-student-s-book-czechedition-tim-falla-paul-a-davies/
https://www.booktook.cz/p/maturita-solutions-elementary-workbook-3rd-czech-edition/

UČEBNICE PRO PRVNÍ ROČNÍKY UČEBNÍCH OBORŮ
( Rekondiční a sportovní masér, Kadeřník, Operátor skladování)

Anglický jazyk – učebnice a pracovní sešit na celé tři roky studia

Maturita Solutions Elementary (Third Edition) – Tim Falla, Paul
Davis učebnice + Workbook (pracovní sešit)
Odkaz – jak učebnice a workbook vypadá:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/maturita-solutions-3rd-edition-elementary-student-s-book-czechedition-tim-falla-paul-a-davies/
https://www.booktook.cz/p/maturita-solutions-elementary-workbook-3rd-czech-edition/

Český jazyk
- 1. září se bude vybírat ve škole 90 Kč na pracovní sešit

PŘÍSPĚVEK DO FONDU NA PODPORU
MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A AKCÍ
ŠKOLY v částce 300 KČ
-

organizace Studentského plesu, podpora studentských aktivit (Majáles, knižní odměny
a stipendia), příspěvek na lyžařský výcvik, vodácký kurz
uhradit do 30. 6. 2022, kontrola platby TU na začátku roku

VYBAVENÍ NA ODBORNÝ VÝCVIK
-

pracovní tričko + obuv 1500 Kč vyberou učitelky odborného výcviku v průběhu září
pracovní BÍLÉ kalhoty (bavlněné) – ŽÁCI SI KUPUJÍ SAMI
bude řešeno s učitelkami oborného výcviku v začátku školního roku:
o kufry pro kadeřnice + cvičná kadeřnická hlava 4 000 – 5 000 Kč) – povinné
o kufry pro kosmetické služby (2 000 – 3 000 Kč) - dobrovolné

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
-

-

-

-

uhradit vstupní přijímací poplatek 2 340 Kč + 100 Kč na čip (v případě úhrady
považujte za bezpředmětné) do 31. 8. 2022 na účet školy 228647513/0600, variabilní
symbol je registrační číslo žáka (uvedeno na smlouvě o vzdělání) nebo uvést do
poznámky jméno a příjmení žáka nebo osobně v kanceláři školy dle úředních hodin
ISIC karta – žádost a fotografie zaslat na adresu zunkova@ssospolicka.cz a uhradit
poplatek 350 Kč do 30. 6. 2022 na účet školy 228647513/0600, variabilní symbol je
registrační číslo žáka (uvedeno na smlouvě o vzdělání) nebo uvést do poznámky
jméno a příjmení žáka
Uhradit příspěvek do fondu na podporu mimoškolního vzdělávání a akcí školy
v částce 300 Kč do 30. 6. 2022 na účet školy 228647513/0600, variabilní symbol je
registrační číslo žáka (uvedeno na smlouvě o vzdělání) nebo uvést do poznámky
jméno a příjmení žáka
Obor Kadeřnice – měsíčně 450Kč na účet školy dle smlouvy

