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Informace pro rodiče žáků SPŠ Otrokovice 
 
 
Zahájení školního roku 2021/2022 
Středa 1. 9. 2021 v 8:00 hod. sraz žáků 1. ročníku před školou 
 
 
1. Organizace vyučování 
 

Teoretické vyučování začíná v 7:30 hodin a probíhá výhradně v areálu školy na Štěrkovišti. Mezi 

dopolední a odpolední částí výuky je 45 minutová přestávka.  
 

Praktické vyučování začíná v 7:00 hodin a je uskutečňováno převážně v dílnách a pracovištích 

odborného výcviku v areálu školy na Štěrkovišti a spolupracujících firmách (vyšší ročníky).  
 

 

 

2. Způsob omlouvání žáka 
 

Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování, požádá zákonný zástupce třídního učitele nebo 

učitele odborného výcviku o uvolnění z vyučování. 
 

V případě nepřítomnosti z důvodů, které nemohl předvídat (např. nemoc), informuje zákonný 

zástupce neprodleně třídního učitele nebo učitele odborného výcviku o důvodu nepřítomnosti (např. 

telefonem nebo na e-mail skola@spsotrokovice.cz). Nejpozději do tří dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka je povinen doložit důvod jeho nepřítomnosti. 
 

Žák je povinen předložit třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku omluvný list, resp. omluvenku 

podepsanou zákonným zástupcem bezprostředně po návratu do vyučování. V odůvodněných 

případech lze žádat k této omluvence lékařské potvrzení. 
 

Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při 

vyučování není omluvena, vyzve ředitel střední školy písemně zákonného zástupce nezletilého žáka, 

aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do 

školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal posledním 

dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.  

  

 

3. Přihlášení ke stravě a způsob hrazení 
 

Žáci si zajišťují stravu sami. Obědy ve školní jídelně si objednávají pomocí čipu nebo přes internet. Při 

objednávání obědů si vybírají ze dvou jídel.  Cena obědu je 34,- Kč.  
 

Strava se hradí bezhotovostně na účet školy (viz bod 5) od 11:00 – 13:00 hodin. Na základě úhrady 

stravného bude čip aktivován. 
 

Pokud chcete odhlásit oběd na stávající den, je třeba tak učinit do 7:30 hodin. 

 

 

4. Ubytování a stravování 
 

Ubytování – třílůžkové pokoje vždy dva spojené meziprostorem se sociálním zařízením (WC + sprcha 

+ dvě umyvadla). Přihlásit se na ubytování je možné u pana A. Kaštovského tel. 734  680 222  

. Ubytování na Domově mládeže bude možné již v úterý odpoledne 31. srpna 2021. 
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Základní cenová relace 

- ubytování za měsíc            1.000,- Kč   - oběd   34,- Kč 

- celodenní strava     111,- Kč   - večeře  32,- Kč 

- snídaně + přesnídávka    28,- Kč   - druhá večeře  17,- Kč 

 

Zájmové činnosti na DM 

Badminton, posilovna, relaxační cvičení, sálová kopaná, kopaná, volejbal, nohejbal, florbal, stolní tenis, 

stolní fotbal, šachy, kroužek vaření, výpočetní technika, knihovna, videoklub. 

 

5. Způsob placení ubytování 
 

Ubytování se hradí bankovním převodem případně složenkou na účet školy:  

KB Otrokovice č. účtu 1037921/0100 

Variabilní symbol obdrží každý žák prostřednictvím svého třídního učitele na začátku školního roku. 

Specifický symbol na ubytování je 410, na stravné 500. 

Platba v hotovosti pouze ve výjimečných případech. 

Provedením platby se zadanými údaji je vysloven souhlas s tím, aby škola využila poskytnutých údajů 

k zaúčtování platby ve prospěch daného žáka. 

 

6. Elektronická žákovská knížka 
 

Přes webové stránky školy budou mít žáci a jejich zákonní zástupci pomocí vlastního uživatelského 

jména a hesla, které obdrží od třídního učitele, přístup k elektronické žákovské knížce. Rodiče získají 

informace o pololetní klasifikaci a okamžitém stavu průběžné klasifikace ve všech předmětech. 

 

7. Čip 
 

Každý žák obdrží při nástupu do školy proti záloze ve výši 100,- Kč čip. Tento čip slouží k přístupu do 

školy a k objednávání stravy. Po skončení studia bude záloha po vrácení nepoškozeného čipu vrácena. 

Složená záloha se neúročí. Zámky k šatním skříňkám si žáci kupují sami. 

 

8. Lyžařský kurz 
 

Žáci naší školy se zúčastní v 1. ročníku základního lyžařského kurzu v rámci osnov tělesné výchovy. 

Rozhodnutí o konání lyžařského kurzu ve školním roce 2021/22 bude učiněno na podzim 2021 dle 

aktuálních epidemiologických podmínek. 

 

9. Adaptační kurz 
 

O případném konání adaptačních kurzů ve školním roce 2021/22 Vás budeme včas informovat. 

 

 

 

Mgr. Libor Basel, MBA v. r. 

ředitel školy  
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Web: www.spsotrokovice.cz  Adresa: tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice 

 


