Střední škola informaiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
www.ssis.z info@ssis.cz

INFORMACE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ
Kontakty na pracoviště
499 320 195

budova A, S

499 622 215

studijní oddělení

499 622 505, 739 451 278

školní jídelna

499 320 195, 739 451 273

domov mládeže

725 921 213

odborná praxe kosmetika

602 260 981

odborná praxe kadeřnictví

725 027 357

vedoucí odborného výcviku

739 615 930

vedoucí domova mládeže

739 451 271

zástupce ředitele, budova H

604 123 973

zástupce ředitele, budova S

725 814 276

zástupce ředitele, budova I

Kontakty na osoby
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

vojtech.petr@ssis.cz

školní email

info@ssis.cz

Mgr. Ilona Petráčová, zástupkyně ředitele školy, budova S

petracova.ilona@ssis.cz

Mgr. Jiří Nálevka, zástupce ředitele školy, budova H

nalevka.jiri@ssis.cz

Ing. Monika Štodtová, statutární zástupce, Aplikovaná chemie, budova I stodtova.monika@ssis.cz
Bc. Kateřina Lukášová, vedoucí vychovatelka

lukasova.katerina@ssis.cz

Bc. Jana Krajčírová, vedoucí učitel OV a preventistka BOZP

krajcirova.jana@ssis.cz

Mgr. Veronika Kyselová, výchovný poradce budova S

kyselova.veronika@ssis.cz

a metodik prevence sociálně-patologických jevů
Mgr. Hana Jaklová, výchovný poradce budova H a I

jaklova.hana@ssis.cz

Ing. Věra Smejkalová, zástupce pro věci ekonomické

smejkalova.vera@ssis.cz

Hana Šturmová - studijní oddělení

sturmova.hana@ssis.cz

Třídní učitelé
1.A

Bezpečnostně právní činnost

Mgr. Monika Malá

mala.monika@ssis.cz

1.C

Cestovní ruch

RNDr. Zuzana Rothová

rothova.zuzana@ssis.cz

1.E

Kosmetické služby

Mgr. Jana Škodová

skodova.jana@ssis.cz

1.M

Masér sportovní a rekondiční

Mgr. Jana Škodová

skodova.jana@ssis.cz

1.D

Kadeřník

Mgr. Veronika Kyselová

kyselova.veronika@ssis.cz

1.B

Aplikovaná chemie

Mgr. Hana Jaklová

jaklova.hana@ssis.cz

1.I

Informační technologie

Ing. Bohumír Suchý

suchy.bohumir@ssis.cz

Vydávání potvrzení o studiu
Potvrzení o studiu žáci dostanou 01. 09. 2020, dříve to bohužel není možné. Výjimkou jsou kartičky
na dopravu, lze si během prázdnin zaslat obálku se známkou, nadepsanou adresou a
vyplněnou kartičkou, bude Vám potvrzena a zaslána zpět.
Provoz studijního oddělení
1. 9. – 11. 9. denně od 8.00 do 15.00
Pokud bude v úřední den z jakéhokoliv důvodu zavřeno, může se žák dostavit následující den.

ÚŘEDNÍ DNY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

ÚTERÝ

7:30 – 11:30

12:30 – 15:30

ČTVRTEK

7:30 – 11:30

12:30 – 15:30

Pokud potřebujete potvrzení o studiu během školního roku, na webových stránkách je pro žáky aplikace
pro vydávání potvrzení o studiu . Žák si vytiskne potvrzení o studiu (viz. návod níže – až od 2. 9. 2020) a
poté si jej nechá potvrdit razítkem ve studijním oddělení nebo u zástupce ředitele.
Potvrzení pro účely sociální podpory budou potvrzována pouze ve studijním oddělení.
1) na adrese http://is.ssis.cz zvolte možnost Generování potvrzení o studiu
2) zadejte své rodné číslo a stiskněte zobrazit
3) zkontrolujte údaje vypsané na webové stránce
4) pokud jsou údaje správné, pokračujte volbou Generovat do PDF
5) PDF vytiskněte a přineste do školy k potvrzení
Harmonogram školního roku se tvoří během měsíce září a je uveden na webových stránkách školy.
V harmonogramu školního roku jsou uvedeny plánované akce školy, termíny klasifikačních porad,
třídních schůzek, plesů, maturitních a závěrečných zkoušek apod.

Poplatek za půjčení knih (obory KAD, KOS, MAS, CER, BPČ)
Jedná se o službu, kterou zajišťuje Unie rodičů. Unie rodičů u těchto oborů vybírá na začátku září
poplatek Kč 500,--/rok. V uvedené částce je zahrnuto půjčovné za některé učebnice, příspěvek na
odborné soutěže, nákup některých učebních pomůcek, kopírování pracovních listů vyučujícími. Částku
předává žák třídnímu učiteli při výpůjčce učebnic na začátku září. Výjimkou jsou učebnice jazykové
(škola objednává hromadně za výhodnější ceny).
Žáci oborů IT a ACH si učebnice zajišťují sami dle seznamu.
Přehled o prospěchu žáka třídní učitel předá žákům login a vstupní heslo do programu Bakaláři, kde si
budou moci průběžně kontrolovat docházku a prospěch. Vstup je přes webové stránky školy. Informace
podají třídní učitelé.

Unie rodičů, která při škole pracuje, byla založena 3. května 2007. Každý žák platí příspěvek na účet
Unie rodičů ve výši 200 Kč/rok. Finanční prostředky jsou používány na sportovní soutěže, olympiády,
přípravu na odborné soutěže, maturitní a závěrečné zkoušky apod.
Z řad rodičů 1. ročníků bude volen jeden zástupce do Unie rodičů, přemýšlejte, zda byste to nechtěli
být právě Vy. Máte možnost ovlivnit dění ve třídě Vašeho potomka, vznést prostřednictvím Unie vůči
škole jakékoliv požadavky a podněty týkající se provozu školy, výuky i financování.
IČ

285 54 256

bankovní spojení

35-9401870227/0100 KB Dvůr Králové n. L.

Akce pořádané školou během studia
Žáci jsou během studia povinni zúčastnit se všech akcí školy, které doplňují studium (kulturní akce,
exkurze, lyžařský výcvikový kurz apod.). Je proto nutné počítat s určitými finančními výdaji.
1. ročník

září

adaptační kurz

1. – 2. ročník

leden – březen

lyžařský výcvikový kurz

2. – 3. ročník

červen

sportovně turistický kurz

1. - 4. ročník

září

vodácký kurz (výběrový)

1. - 4. ročník

dle zájmu

jazykové zájezdy do zahraničí (týden)

Omlouvání žáků
Žáky omlouvejte dle školního řádu do tří dnů u třídních učitelů - nejlépe přes Bakaláře – Komens (heslo
obdrží rodiče na informační schůzce) nebo na školní mobilní telefony třídních učitelů.
Studijní obor Aplikovaná chemie
-

Žáci si během prázdnin zakoupí bílý laboratorní plášť.

-

Doporučujeme zakoupení chemických a analytických tabulek (autoři: J. Vohlídal, A. Julák, K. Štulík,
cena cca 400 Kč, tabulky jsou vhodné pro 1. – 4. ročník).

-

Ostatní učebnice na výuku lze zakoupit hromadně v září, dle pokynu vyučujícího.

-

Součástí vzdělávacího programu jsou i různé odborné exkurze a stáže žáků do firem, náklady na
tyto exkurze se pohybují cca Kč 500,-- v každém ročníku, není-li hrazeno z projektové činnosti.
Informace a pokyny k platbám vám zašleme poštou.

Studijní obor Informační technologie – Kybernetická bezpečnost
-

Učebnice na výuku lze zakoupit hromadně v září, dle pokynů vyučujících.

-

Součástí vzdělávacího programu jsou i různé odborné exkurze a stáže žáků do firem, náklady na
tyto exkurze se pohybují cca Kč 500,-- v každém ročníku, není-li hrazeno z projektu.
Informace a pokyny k platbám vám zašleme poštou

Studijní obor Kosmetické služby a Masér sportovní a rekondiční
-

Žáci těchto oborů si během prázdnin zajistí zdravotní průkaz, který při nástupu do školy předloží!

-

Součástí vzdělávacího programu jsou i různé odborné exkurze, náklady činí cca Kč 1.000,-v každém ročníku. Zálohu ve výši Kč 1.000,-- vybírá třídní učitel, a to vždy na začátku školního
roku.

-

Na konci 1. ročníku obdrží žáci jednotný pracovní oděv v hodnotě cca Kč 400,--. Vhodnou
pracovní obuv a pracovní oblečení do 1. ročníku si zajistí sami, a to dle pokynů učitele
odborného výcviku. (Oba obory bílé kalhoty (legíny) a bílé tričko bez nápisu.

-

Učebnice ANJ Kč 600,--, CJL pracovní sešity mluvnice a literatury Kč 350,--.

-

Učebnice druhý cizí jazyk Kč 400,- (RUJ, NEJ, ŠPA – dle výběru).

-

Adaptační kurz 3 dny začátkem září Kč 1.000,--.

-

Třídní fond (do konce října) Kč 200,--.

-

Žákyně studijního oboru Kosmetické služby si kupují prostřednictvím školy tyto pomůcky:
1. ročník - pomůcky na manikúru a nehtovou modeláž v hodnotě cca Kč 1.400,-2. ročník - kosmetické štětce, sadu P-SHINE japonská manikúra a základní sadu na líčení v
hodnotě cca Kč 2.500,--.

3

Směnování 1. ročníků v odborném výcviku, uvedené časy je nutno dodržovat, výjimky se neudělují:
ranní směna

7.00 - 13.30 hod.

odpolední směna

12.30 - 19.00 hod.

Blíže určí vedoucí učitel odborného výcviku. V pátek mají žáci pouze ranní směnu.
Informace a pokyny k platbám vám zašleme poštou.

Učební obor Kadeřník – vizážista
-

Žáci si během prázdnin zajistí zdravotní průkaz, který při nástupu do školy předloží!

-

Součástí vzdělávacího programu jsou i různé odborné exkurze, náklady činí cca Kč 1.000,-v každém ročníku. Zálohu ve výši Kč 1.000,-- vybírá třídní učitel, a to vždy na začátku školního
roku.

-

Na konci 1. ročníku obdrží žáci jednotný pracovní oděv v hodnotě cca Kč 400,--. Vhodnou
pracovní obuv a pracovní oblečení do 1. ročníku si zajistí sami, a to dle pokynů učitele
odborného výcviku.

-

Žáci oboru Kadeřník černé kalhoty (legíny) a černé tričko.

-

Žáci učebního oboru Kadeřník si kupují prostřednictvím školy kadeřnický kufřík a cvičnou hlavu
v celkové hodnotě cca Kč 4.000,--.

-

Učebnice ANJ Kč 400,--.

-

Adaptační kurz 3 dny začátkem září Kč 1.000,--.

-

Třídní fond (do konce října) Kč 200,--.
Informace a pokyny k platbám vám zašleme poštou

Studijní obor Cestovní ruch:
-

Učebnice ANJ Kč 700,--.

-

CJL pracovní sešit Kč 190,--.

-

NEJ Kč 600,--.

-

FRJ Kč 950,-- (na dva roky včetně pracovního sešitu).

-

Adaptační kurz (3 dny) - cca Kč 2.000,--(záloha).

-

Chlapci – košile + kravata Kč 500,--, dívky – košile + šátek Kč 400,-- během října
(vlastní černá sukně, kalhoty).

-

Třídní fond Kč 200,-- (do konce října).

-

Odborné exkurze Kč 1.000 Kč,-- (do konce října).
Informace a pokyny k platbám vám zašleme poštou

Studijní obor Bezpečnostně právní činnost:
-

Učebnice ANJ Kč 700,--.

-

CJL pracovní sešit Kč 190,--.

-

RUJ Kč 400,--.

-

NEJ Kč 600,--.

-

Ústavní zákon (Hradil Petr) Kč 100,--.

-

Ústava ČR (UZ 1256) Kč 99,-.

-

Adaptačně zdravotnický kurz (5dní) cca Kč 2.600,--.

-

Triko a kalhoty (na TV, kurzy a sebeobranu) cca Kč 1000,-- během října.
Informace a pokyny k platbám vám zašleme poštou

Pokyny pro žáky všech oborů školy k případnému řešení školních úrazů
Od 1. září 2020 jsou žáci automaticky pojištěni. Pojištění se vztahuje na úrazy způsobené ve škole a
na školních akcích. V případě, že dojde k úrazu, žákovi je poskytnuta první pomoc a dle závažnosti
i lékařské ošetření. Doklady pro pojišťovnu zajišťuje preventistka BOZP, na kterou se v případě
pojistné události můžete obrátit na adresu krajcirova.jana@ssis.cz.
Školní jídelna
Informace budou zaslány na školní e-maily a poštou.
Další informace
-

Zákonní zástupci obdrží k podpisu dokument „Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka.“

-

Rodiče obdrží dne 31. 8. 2020 informace o fungování školního systému Bakalář (sledování
absence, klasifikace a správa souhlasů se zpracováním osobních údajů žáka).

-

Zahájení školního roku 2020/2021 začíná pro žáky všech 1. ročníků 1. září 2020 v 8:00 h
v příslušných třídách.

-

Žáci si s sebou přinesou přezůvky, psací potřeby, tašky na učebnice.

-

Občanský průkaz, kartu zdravotního pojištění, vysvědčení z 9. třídy předají ke kontrole třídnímu
učiteli.

Další informace a pokyny pro rodiče a žáky

-

Během dalších několika dnů dostanete domů poštou identifikační číslo žáka, které je třeba
k nastavení plateb do jídelny, domova mládeže a Unii rodičů.

-

Dále dostanete návod na vyplnění žádosti o kartu ISIC (poštou, e-mailem i webových stránkách
školy https://ssis.cz/zajemci-ostudium/?preview_id=942&preview_nonce=7c56035ed7&_thumbnail_id=1&preview=true#1558007474651-0a67c9d4-8980

Úvodní třídní schůzka se koná 31. 8. 2020 od 17 hodin ve třídách. Schůzka žáků a rodičů
ubytovaných v domově mládeže začíná od 16 hodin ve školní jídelně.

Informace o změně názvu školy:
K 1. 9. 2020 dojde rozhodnutím Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ke změně názvu školy na:
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková
organizace
Používány budou také tyto zkrácené názvy:
SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem
SPOŠ Dvůr Králové nad Labem
Nový název školy lépe odpovídá oborové skladbě školy. Kromě změny názvu k žádným jiným změnám
nedochází. Změna názvu školy se žáků nijak nedotkne, všechny administrativní úkony vykoná škola.

Informace a dotazy:
studijní oddělení
info@ssis.cz
499 622 215

