
INFORMACE PRO 1. ROČNÍKY 
Zde najdete informace pro studenty prvních ročníků. 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO PRVNÍ ROČNÍKY 

Rodičovské schůzky pro nové první ročníky uspořádáme 16. 6. 2021 od 16.00. Účast rodičů je 
nutná, protože jeden z bodů schůzky je předání přístupových kódů k systému Bakaláři. Systém 
Bakaláři umožňuje rodičům a žákům sledovat prospěch studentů. 

Dále budou předány informace o ISIC kartách, doporučená literatura a další pomůcky, potřebné 
ke studiu na naší škole. 

INFORMACE PRO BUDOUCÍ ŽÁKY SPŠ SE 

ISIC KARTY 

Ke vstupu do školy a odebírání obědů bude sloužit školní průkaz ISIC. Ten novým žákům 
připravíme přes prázdniny. Bližší informace na zvláštním dokumentu. Žádost o vydání karty 
ISIC bude vygenerována v rámci vyplnění elektronického dotazníku. 

Prosíme o dodržení formátu a kvality fotografií, jinak nebude možné ISIC kartu objednat. 

DOTAZNÍK PRO NOVÉ ŽÁKY 

Na webu školy bude uveřejněn elektronický dotazník pro nové žáky. Je potřeba jej vyplnit do 
30. 6. 2021. Obsahuje údaje, potřebné k zavedení žáka do evidence. Prosíme o pečlivé 
vyplnění. 

Součástí dokumentu jsou i poznámky (chronické onemocnění, žádost o zařazení do třídy s jiným 
žákem apod.) 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Stravování je zajištěno v blízké jídelně U tří lvů – https://www.jidelnautrilvu.cz/. Je potřeba 
nového strávníka přihlásit, k odběru oběda bude sloužit ISIC karta, kterou žáci dostanou 
na začátku školního roku. Přihlášku a další informace získáte přímo v jídelně. Přihlašování bude 
možné v termínu (19.-30. 8.), informace budou na webu jídelny. 

UBYTOVÁNÍ 

Škola nemá vlastní internát, proto doporučujeme obrátit se na domovy mládeže v Českých 
Budějovicích. Naši žáci jsou obvykle ubytování buď v Domově mládeže Holečkova 
(http://www.dmcb.cz/), nebo v Domově mládeže U Hvízdala (http://www.dm-hvizdal.cz/). 
Z důvodu omezených kapacit doporučujeme kontaktovat vybraný domov mládeže co nejdříve. 

POTVRZENÍ O STUDIU 

Potvrzení o studiu bude žákům vydáno 1. 9. 2021. 

ELEKTRONICKÁ TŘÍDNICE 

Využíváme systém Bakaláři, který zobrazuje klasifikační data i absenci. Přístupové údaje budou 
předány na rodičovské schůzce 16. 6. 2021. 

https://www.spssecb.cz/download/1233/info-o-isic-2020.pdf
https://www.jidelnautrilvu.cz/
http://www.dmcb.cz/
http://www.dm-hvizdal.cz/


ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 

Školní rok začne 1. 9., přítomnost ve škole od 8:00. První den budou probíhat třídnické 
hodiny, konec vyučování odhadujeme na 12:00. S sebou přezůvky, tužku a papír, případně věci 
na TV a do dílen. 

ROZVRHY 

Rozvrhy hodin budou na konci prázdnin zveřejněny na webu školy. Během prvních dvou týdnů 
může dojít k drobným změnám. 

ŠATNY 

Žáci mají společné šatnové kóje, ve kterých mají uloženy věci na TV, do dílen a přezůvky. 

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY  

Úvodní rodičovská schůzka pro 1. ročníky se uskuteční dne 16. 6. 2021 od 16 hodin. 

SRPŠ  

Při škole funguje Spolek rodičů, každý žák přispívá do spolku poměrnou částkou. Spolek 
podporuje vzdělávací a kulturní akce školy, nadané žáky a také spotřební materiál pro žáky.  

ŠKOLNÍ PROGRAM  

Od 1. 9. budou platby od žáků probíhat přes on-line systém “Školní program”, přístupové údaje 
a další informace budou předány na rodičovské schůzce. Pokud tento program žák využíval na 
ZŠ, bude jeho účet převeden pod naši školu. 

SOFTWARE 

Od nového školního roku budou mít žáci školy možnost bezplatně využívat kancelářský balík 
Microsoft Office. Informace jsou zveřejněny na webu školy. 

ŠKOLNÍ SÍŤ 

Žáci budou mít přístup do školní sítě a také na školní WiFi. Tyto údaje budou moci využít 
i k přihlášení do akademické sítě eduroam po celé Evropě. 

LYŽAŘSKÉ A ADAPTAČNÍ KURZY 

Žáci prvních ročníků každoročně absolvují lyžařský kurz. Přesné termíny a požadavky 
na vybavení se žáci dozvědí při hodinách TV. 

Na začátek září plánujeme adaptační kurz pro nové žáky. Informace budou na webu školy. 

KROUŽKY  

Škola nabízí každoročně celou škálu kroužků zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, cizí 
jazyky apod. Jejich aktuální seznam bude umístěn na webu školy a školní nástěnce v budově 
školy počátkem září 2021.  

HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY  



Veškeré aktuality, akce, formuláře, dokumenty, známky, rozvrhy, suplování, kontakty, 
organizace školního roku a další lze sledovat na našich webových stránkách 
– https://www.spssecb.cz.  

V případě potřeby lze kontaktovat vedení školy nebo v úředních hodinách i sekretariát školy.  

Škola má vlastní účet na facebooku a youtube. 

UČEBNÍ POMŮCKY 

V tabulce níže jsou uvedeny učební pomůcky pro jednotlivé předměty.  

Pro nové žáky bude probíhat burza učebnic – 24. 6. 2021 od 9:00 v tělocvičně SPŠ SE. Bližší 
informace budou na webu školy. 

 


