
Srdečně Vás zdravíme na prahu školního roku 2021/22 a naše nováčky vítáme do „školní rodiny“ SŠINFOTECH.                     
Níže najdete informace k zahájení školního roku. 

 

Program pro 1. ročník 
 

1. 9. 2021  st Zahájení školního vyučování  - 1. školní den 
 

1. sraz všech studentů školy je v 8,00 hodin v zasedacích místnostech jednotlivých tříd  - nové schéma 
2. 1. 9.   - pouze tento den můžete vstupovat do prostorů školy bez přezůvek!!! 
3. (SŠINFOTECH je ve 3. – 5. poschodí hlavní budovy) 
4. V hlavní budově sídlí dvě školy; v 1. - 2. poschodí státní škola řemesel /SŠŘ/; naše od 3. do 5. poschodí 
5. při vstupu Vám budou nápomocni pověření pedagogové 
6. v případě problémů s orientací (pro nováčky) se ptejte na soukromou školu nebo volejte SOS  linku 777 900 010 

 

Provozně hygienická pravidla – zahájení školního roku 2021/2022 - podrobnosti 
 

 7,35 - 7,45  doporučený příchod do školy 
 8,00 - 8,15  rozdělení do tříd  zasedací místnosti 
 8,15 - 9,00  screeningové samo testování studentů    
 9,00 - 11,00  zahájení školního roku;  organizační a třídnické práce pod vedením tř. učitele, školení 

všeho druhu /školní řád, provozní řád, BOZ, změny údajů v matrice školy, seznámení s provozem školy s ohledem 
na opatření covid - zde 

 během této doby dle pokynu TU postupně bude probíhat focení studentů 1. roč. do školní matriky v prostorách 
fotoateliéru, focení organizuje oddělení počítačové grafiky /J. Řehák -pg4 + Markéta Pryčková - pg2/.  

 Seznámení žáků + distribuce sdělení ŘŠ zákonným zástupcům o právním statusu  a užívání personálního SW 
Bakaláři. Účinnost tohoto sdělení, které je zásadní pro další průběh školního roku, je od 13. 9. 21 .  

 Studenti všech ročníků obdrží toto nařízení  a podepsané ho donesou TU do 13. 9. TU zakládá do tř. dokumentace 
 -do školy si doneste: (poznámkový sešit, psací potřeby) 
 oficiální ukončení 1. školního dne bude 10,30 - 11,00 hodin 
 od 11,00 - zájemci o stravování; zakoupení čipů /100Kč/ a obědů na září  v hotovosti;                                                    

od října již platba inkasem - podrobnosti 
 vlastní stravování bude zahájeno dne 2. září 2021 (čt);  
 potvrzení -  v průběhu prvního dne obdržíte většinu potřebných potvrzení od třídních učitelů, ostatní obdržíte na 

sekretariátu školy /3. poschodí/, i následujících dní si lze vyřizovat potřebná potvrzení  
 učebnice – informace jste již obdrželi, více pak v prvních hodinách – učebnice AJ jsou zajištěny 
 s veškerými dotazy se vždy obracejte na tř. učitele, případně na kohokoli z pedagogických pracovníků  

 

2. 9. 2021  čt 2. školní den  - tento je zahájeno školní stravování a přesouváme se 
 

 7,55 – 9,30 hodin - třídnické práce (zasedací místnosti tříd)  - TU, distribuce pozvánek na setkání 14. 9. 21 
 Seznámení žáků + distribuce sdělení ŘŠ zákonným zástupcům o právním statusu  a užívání personálního SW 

Bakaláři -SWB. Účinnost tohoto sdělení, které je zásadní pro další průběh školního roku, je od 13. 9. 21  
 9,30 - 10,30 průběžně setkání s ředitelem školy, info k průběhu šk. roku a kurzech /asi jídelna SŠŘ/ 
 Tento den již použijete přezůvky (a ty další pak pochopitelně také!) 
 10,35 - 12,10 hodin - výuka dle RH 21-22 /bude publikován 31. 8. na webu školy/ 

 
od 3. 9. 2021   pá  3. školní den - výuka dle řádného rozvrhu hodin  
  
 podrobné informace o učebnicích /sešity, apod./ se dozvíte od vyučujících jednotlivých předmětů  
 výuka do 12,10 /roční prověrka BOZP  a PO, smluvní vztahy  s SŠŘ - školení 
 během dne TU dokončí distribuci pozvánek na setkání 14. 9. 21 

 

Základní harmonogram činností /roční plán/školního roku 2021/2022 - zde 
Rozvrh hodin pro školní rok 2021/2022  - zde harmonogram školnímu roku 2021/2021 - zde 

https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202021-2022/1-ZAH%C3%81JEN%C3%8D%2021-22/provozn%C4%9B%20hygienick%C3%A1%20pravidla%2021-22.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202021-2022/1-ZAH%C3%81JEN%C3%8D%2021-22/nov%C3%A9%20zas_m%C3%ADstnosti_21-22.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202021-2022/1-ZAH%C3%81JEN%C3%8D%2021-22/provozn%C4%9B%20hygienick%C3%A1%20pravidla%2021-22.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202021-2022/1-ZAH%C3%81JEN%C3%8D%2021-22/podm%C3%ADnky%20stravov%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202021-2022/1-ZAH%C3%81JEN%C3%8D%2021-22/6%20%20Harmonogram%20%C5%A1k.%20roku%20-%20ro%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%2021-22.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202021-2022/1-ZAH%C3%81JEN%C3%8D%2021-22/1-RH%2022%20T.pdf

