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Třída:  PR 1 
Třídní učitel: Mgr. Daniela Tělecká 

PŘEHLEDNÝ  HARMONOGRAM  ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

Zahájení školního roku          1. září 2020    úterý (8:00) 
1. pololetí končí      28. ledna 2021    čtvrtek 
2. pololetí končí      30. června 2021   středu 

Prázdniny  
Podzimní prázdniny     29. října a 30. října 2020  čtvrtek, pátek  
Vánoční prázdniny     23. prosince 2020 až 3. ledna 2021 středa - neděle 
Pololetní prázdniny                 29. ledna 2021    pátek 
Jarní prázdniny                             1. března – 7. března 2021   pondělí - neděle 
Velikonoční prázdniny                           1. dubna 2021     čtvrtek  
Hlavní prázdniny           1. července až 31. srpna 2021    

Třídní schůzky 
Čtvrtletní      4. 11. - 1. roč. /  5. 11. - 2.-4.roč  středa-čtvrtek    
Třičtvrtěletní      30. 3. 2021    úterý 

 

 

POŽADAVKY NA UČEBNÍ POMŮCKY A UČEBNICE 

 
 Škola nabízí projekt Microsoft IT Akademie - MSDN AA – pro žáky možnost získat zdarma (po podepsání smlouvy 

s plnoletým žákem, u nezletilých nutný podpis zákonného zástupce) legální verzi SW vyučovaného ve škole pro 
domácí použití (např. operační systémy, SW firmy Microsoft,..) ;  

 Významná novinka -od letošního školního roku zajišťujeme pro žáky všech oborů kompletní SW balík firmy Adobe, 
který zahrnuje cca 30 produktů. Tento produkt je do konce roku 2020 zdarma. Od 1. 1. 2021 budou tento balík dále 
hradit povinně pouze studenti oboru PG /500,-Kč/rok/, studenti ostatních oborů dobrovolně. Upozorňujeme, že 
tento balík budete moci používat i doma a kdekoli se přihlásíte k vašemu účtu. Dále zdůrazňujeme, že klasická cena 
SW Adobe činí 1200,-Kč/měsíc, tedy 12.000,-Kč /rok. Jedná se proto o mimořádný bonus. 

 Další povinné pomůcky pro výuku odborných předmětů:  
kancelářský papír (A4, 80 g.m-2, balík), rýsovací potřeby (kružítko, pravítko – 30 cm, tužky), elektronická stavebnice 
Microcontroler  a modul průmyslového počítače TECHNOLOGIE MICROCHIP – www.microchip.com  (v průběhu 
1. pol. zajistí škola hromadný nákup této pomůcky v ceně cca 3000 ,- Kč; slouží po celou dobu studia a je majetkem 
studenta), pokud budete chtít konkrétnější info, kontaktujte garanta projektu a vyučujícího                                                  
Ing. Ladislava Skarku          L.Skarka@wo.cz  , 604 180 010  

Většina studijních materiálů je poskytována formou e-learningu, doporučené učebnice slouží po celou dobu 
studia:  

 Hánová E., Jeřábková E.: Odmaturuj z literatury, nakl. Didaktis 
 Sochrová a kol.: Český jazyk v kostce pro SŠ, nakl.Fragment  
 Odvárko a kol.: Matematika pro SOŠ a stud. obory SOU, 1. + 2. díl, nakl. Prometheus  
 AJ a pracovní sešit (pro 1. + 2. ročník) MATURITA SOLUTIONS Pre-Intermediate 3rd edition (3. vydání) 
 učebnice pro volitelný jazyk uvede vyučující příslušného předmětu na začátku školního roku 
 

KOMUNIKACE SE ŠKOLOU 
 ředitel SŠINFOTECH - Mgr. Radan Nachmilner - 595 173 976, 777 900 010 – kdykoli, cokoli 

 administrativní záležitosti - sekretariát školy p. Helena Mádrová – 595 172 000 , skola@ssinfotech.cz 

 třídní učitel – 595 174 800     telecka@ssinfotech.cz 
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