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Základní informace pro přijaté žáky a jejich rodiče  

Rozdělení ţáků do tříd bude uveřejněno poslední týden v srpnu na webových stránkách školy.   

Informační třídní schůzka pro rodiče proběhne v úterý  4. 9. od 17,00 hod. v budově školy. Zde dostanete mimo 

jiné informace o případném nákupu pomůcek. Na třídní schůzky přineste originál vysvědčení Vašeho dítěte za  

5. ročník ZŠ jako potvrzení o řádném ukončení 1. stupně základní školy. Na třídní schůzce lze také zaplatit 

adaptační pobyt v ceně cca 2800,- Kč a studentskou kartu ISIC – viz další informace.  

Výjezdní adaptační a seznamovací kurz pro primy se bude konat od 10. – 14. 9. 2018 v RS Belvedér nad  

Ţeleznou Rudou.  

 

Plán výuky v prvním týdnu školy:  

• pondělí 3. 9. 2018 – pouze 1. vyučovací hodina (8,00 - 8,45 hodin)  

• úterý 4. 9. 2018 – 1. - 4. vyučovací hodina (8,00 - 11,40 hodin) – předávání učebnic  

• od středy 5. 9. 2018 bude výuka probíhat dle aktuálního rozvrhu, který bude od 1.září zveřejněn na 

webových stránkách školy.  

V úterý 25. září 2018 bude od 17,00 hod. imatrikulace prim v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2/4. Na 

slavnostní ceremoniál jste srdečně zváni.  

Stravování je zajištěno ve školní  jídelně na Draţického náměstí 65/10 (pobočka Školní jídelny Uhelný trh). 

Obědy si můţete samostatně zařídit jiţ v době od 27. srpna (doporučujeme co nejdříve, aby se ţáci mohli 

stravovat jiţ  

v prvním týdnu školy) e-mail: sjdrazicka@volny.cz nebo tel.: 257 530 957. Podrobnější info na našich webových 

stránkách .  

  

Pro ţáky niţších ročníků máme zdarma odpolední školní klub Malostraňák v klubovně v Mostecké ulici č. 1.  

  

Pro ţáky školy zajišťujeme studentské identifikační a slevové  karty ISIC, které slouţí zároveň na vstupní dveře 

do školy a studentskou kopírku. Podrobnosti a formulář se ţádostí o vydání karty budou zveřejněny na konci 

srpna na webových stránkách školy.   

 

Mgr. Tomáš Ledvinka  

ředitel školy                     

http://www.sjuhelnytrh.wz.cz/

