
INFORMACE ŽÁKŮM A JEJICH RODIČŮM K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/ 2022 

 
Kontakty: info@zmapjesenice.cz 

Vedení školy od 1. 9. 2021 

Ředitelka školy:   Mgr. Hana Vanická 

Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Markéta Uhrová a Mgr. Renáta Jílková 

Koordinátorka ŠVP:  Mgr. Olga Hanauerová 

 
Informace o škole: 

 Na adrese www.zmapjesenice.cz najdete postupně tyto informace: rozvrh, kalendář akcí, školní řád a 
další dokumenty, jídelní lístek, informace vedení školy, aktivity našich žáků a další.  

 
Dotazníky: 

 Žáci obdrží na začátku školního roku 2021/2022 dotazník osobních údajů a zdravotní dotazník (potvrzuje 
lékař). 

 Dotazník slouží pro potřeby třídního učitele a vedení školy. 

 Na základě tohoto dotazníku budou osobní údaje žáka zaneseny do systému Bakaláři. 

 Osobní údaje žáků jsou určeny pouze pro potřeby školy, v žádném případě se nemohou dostat do rukou 
nepovolaných osob. 

 Žáci by měli vyplněné dotazníky odevzdat třídnímu učiteli nejpozději 10. 9. 2021. 

 
Stravovací zařízení: 

 Žáci se stravují v zařízení Školní jídelna SŠ a ZŠ Jesenice 
telefon: 313 599 772. 

 Cena za 1 oběd 30,- Kč. 

 Celodenní strava za 1 den pro žáky ubytované v Domově mládeže 105,- Kč (zahrnuje snídani, svačinu, 
oběd, svačinu, večeři, druhou večeři). 

 Ke stravování je nutné podat přihlášku. 

 Vyúčtování stravného bude prováděno měsíčně a na konci školního roku. Na konci školního roku bude 
případný přeplatek vrácen.  

 Veškeré informace podá vedoucí školní jídelny (hospodářka) na tel. čísle: 313599772. 

 Podrobnější informace o stravování a přihlášku naleznete na webových stránkách.  

 
Šatny: 

 Na začátku školního roku přidělí třídní učitel žákům skříňky. Klíček za poplatek 50,00 Kč 

 Žáci zodpovídají za stav skříňky, případná poškození jsou povinni nahradit. 

 Do skříněk není dovoleno cokoliv vylepovat nebo upravovat jejich vzhled. 

  
Vstup do školy: 

 Vstup do školy je zajištěn zaměstnanci školy. 

 

 

mailto:info@zmapjesenice.cz
http://www.zmapjesenice.cz/
http://gzw.cz/rozvrh/rozvrh.htm
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http://gzw.cz/ke-stazeni
http://90.179.28.190:8080/faces/login.jsp
http://gzw.cz/archiv/Chod%20%C5%A1koly


Souhlas rodičů GDPR (ochrana osobních údajů): 

 Formulář jste získali v rámci přijímacího řízení nebo obdržíte od vychovatele, třídního učitele, vyplněný 
odevzdáte nejpozději 10. 9. 2021. 

  
Učebnice pro první ročníky SŠ 

 Seznam učebnic získá žák dne 1. 9. 2021 u třídního učitele (přibližná hodnota kolem 1.200,- Kč), 

učebnice žák používá po celou dobu studia. Sešity si žák zajišťuje sám.  

 V případě vašeho zájmu si můžete učebnice objednat ve škole, tento záměr sdělte do 10. 9. 2021 
s dodaným seznamem požadovaných učebnic 

 Žákům uvedeným v paragrafu 16., odstavec 9, větě 1., kteří se vzdělávají ve střední škole, jsou 
bezplatně poskytovány učebnice a učební texty. 

Pobyt ve škole: 

 Vyučování na naší škole začíná v 7. 30 hod. s ohledem na dojíždějící žáky. 

 Žák je povinen být ve škole minimálně 15 minut před začátkem vyučování. 

 Škola je pro žáky otevřena od 7. 15 hod. a zavírá se v 15. 30 hodin. 

 Žáci se po skončení vyučování budou v budově zdržovat pouze v případě dalších školních aktivit. 

Nezapomeňte při nástupu do školy 1. 9. 2021 přinést: 

 Vysvědčení z posledního ročníku, který žák navštěvoval, 

 občanský průkaz, 

 rodný list, 

 žáci oboru Cukrář a Potravinářská výroba - zdravotní průkaz pro práci v potravinářství doporučujeme si 
jej nechat vystavit v průběhu prázdnin, tedy ještě před nástupem do školy  

 žák, jemuž byly potvrzeny poradenským zařízením (PPP, SPC) speciální vzdělávací potřeby, doloží 
platné doporučení tohoto poradenského zařízení do 1. 9. 2021.  
 
 

Informace pro žáky ubytované v Domově mládeže 

 Ubytovat se je možné den před zahájením školního roku 31. 8. 2021 mezi 17.00 – 20:00 hod. 

 Ubytování v Domově mládeže: měsíční platba ve všech pokojích činí 800,-Kč.  

 Žák přijatý k ubytování je povinen přivézt si 2 portrétní fotografie rozměru 3,5 x4,5 cm (jako na občanský 
průkaz), hygienické potřeby, přezůvky. 

Adaptační kurz: 

 Termín kurzu je 6. až 8. 9. 2021,  

 místo pobytu: KEMP Jesenice,  

 kurz je pro všechny účastníky zdarma,  

 informace získají žáci 1. školní týden. 

Dálkové studium: 

 První konzultační hodiny proběhnou 10. 9. 2021 od 13.00 hod. 

 Výuka bude probíhat formou blokové výuky. 

 První den budete seznámeni s rozvrhem, seznamem učebnic, organizací studia. 

 


