Základní informace
pro zákonné zástupce a nově přijaté žáky 1. ročníku ve školním roce 2017-2018

Obor vzdělání:

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Značka třídy:

NS1.

Zahájení školního roku 2017/2018: pondělí 4. 9. 2017 v 8.00 hodin na budově DM, Mlýnská
ul. 1425 (jídelna), Bystřice p. H.
1. Vyučovaný cizí jazyk – anglický.
2. Úspěšné ukončení předchozího studia – dokládá se předložením kopie posledního
vysvědčení třídnímu učiteli (z 9. třídy základní školy) v den nástupu do školy tj. v pondělí
4. 9. 2017
3. Osvobození z tělesné výchovy – jen na základě písemné žádosti a předložení lékařského
posudku, který stanoví rozsah a dobu osvobození (maximálně 1 školní rok), třídnímu učiteli
v den nástupu do školy (povoluje ředitel školy – tiskopis školy).
4. 3 ks fotografií žáka – se předloží třídnímu učiteli v den nástupu do školy, neubytovaní žáci
2 ks
5. Náklady na exkurze školy si hradí žáci sami, v září bude vybrána třídním učitelem
částka 100, Kč na žáka na úhradu do třídního fondu.
Pomůcky do teoretické a praktické výuky, které si žák zajistí:
1. rýsovací potřeby: 2 trojúhelníky (90,45,45 /30,60,90 stupňů), pravítko 30 cm, kružítko s nástavcem
na technická pera, psací potřeby, šablona na technické písmo ISO v - 3,5 a 5 mm, měkká guma,
plnící tužka (bude upřesněno v září vyučujícím),
1 ks svinovací metr,/3M/, 1 ks tužku H, 1 ks tužku HB, 1 ks sešit A4 čtverečkovaný,
2. flash paměť min. 4 Gb,
3. Výtvarná příprava - pracovní plášť nebo zástěra,
4. Tělesná výchova:
vhodné sportovní oblečení, obuv navenek, do tělocvičny a posilovny halová obuv bez černé
podrážky,
5. Škola:
pro přezouvání ve škole jsou nutné vhodné přezůvky, k uzamykání skříněk na oděv a obuv 2 ks
visacích zámků (škola,dílny),
6. Odborný výcvik:
Ochranný pracovní oděv bude poskytnut žákům zdarma, velikost oděvu uveďte, prosím, na
přiloženém osobním listu.

Žák bude mít 5 souborných, cvičných prácí za 1. ročník, předpokládaná cena 224,-Kč (cena materiálu)
Telefonní čísla:

teoretická výuka 573 380 802
praktická výuka 573 381 315

domov mládeže 573 378 001
vedoucí jídelny 573 381 253

Ubytování a stravování: viz druhá strana listu
č.tel. 573 380 802, fax. 573 379 860, www.ssno.cz, email: ssno@ssno.cz

