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MANUÁL PRO NOVÉ STUDENTY A JEJICH RODIČE 

 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/20223 1.G 

 

Komunikace s TU a učiteli:  

Bakaláři, stránky naši školy https://www.ptksos.cz/ 

Bude zajištěn přístup do Bakalářů, s možností komunikace s učiteli přes Komens a kontrolování 

známek. 

Školní emaily pedagogů : @ptksos.cz (u jména Lucía Ondrušová je e-mail l.ondrusova@ptksos.cz) 

Povinnost studentů je si založit email, v jehož názvu bude jméno. příjmení@ studenta, z důvodu 

usnadnění komunikace. 

 

Schůzka studentů s TU: 

01. 09.2022 bude upřesněn harmonogram školního rolu 202/2023 a provozní záležitosti školy vč. 

školního řádu. 

 

Třídní schůzky: 

Konat se budou 2x za školní rok /prosinec a duben/. 

 

Absence a prospěch: 

Absence-  omlouvá zákonný zástupce do 3 pracovních dní  u TU vždy formou zápisu do 

Omluvného listu, popř. potvrzení od lékaře vždy jako příloha. 

Max. absence pro uznání známky z předmětu je 25%. 25,1% a více neklasifikováno. 

Max. dvě 5 ve 2. pololetí, kdy je možné dělat reparát z předmětů na konci srpna a také 

z neklasifikovaných předmětů.  

Za vyznamenání může být ředitelem školy uznána sleva na školném za výborné studijní výsledky.   

Možnost studia 2 oborů, 2. obor za cenu 3000 Kč.  

 

Cizí jazyky:  

AJ – v září proběhnou rozřazovací zkoušky  

RUJ/ NJ –  na výběr  (v září proběhnou rozřazovací zkoušky- záleží na počtu studentů) 
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Maturitní zkoušky:  

Povinná zk. Český jazyk + Cizí jazyk/ Matematika + 2 další povinné předměty   

 

Učebnice:  

AJ – Maturita Solutions – Intermediate – Oxford/  učebnice, pracovní sešit, 3rd edition 

ČJ – Literatura pro 1. ročník středních škol – Didaktis/ učebnice, pracovní sešit 

RJ – Ruština pro střední školy (Snova klass!) – edice Klett/ učebnice a pracovní sešit 

NJ – Němčina pro jazykové školy 1. – Fraus/ učebnice, autor: Věra Höppnerová 

 

Obědy: 

Možnost kuchyně na vedlejší ZŠ nebo ve školní jídelně zajištěno studenty ČK. 

 

Školné:  

Školné je splatné k 15. 6.  probíhajícího školního roku na rok následující. 

 

Skříňky:  

Studenti se musí přezouvat. Klíčky od skříněk budou zajištěny sekretariátem. Vratná záloha 

klíče je 500 kč.  

 

Adaptační kurz:  

Termín 09. 09. –  12. 09. 2022, Outdoor Resort Březová, Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč 

Přesné informace studenti obdrží 01. září od TU, účast povinná, pobyt si platí studenti sami cca 

3600kč.  

 

Imatrikulační ples: 

Součást maturitního plesu (zima 2023). Účast povinná a záloha cca 1000 Kč v září. 
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Maturitní ples:  

TU založí třídní fond, do kterého budou studenti každý měsíc přispívat 50 Kč.  

 

Adaptace cizinců: 

Funkci kurátora cizinců pro naši školu zajišťuje Mgr. A. Andrus, CSc., která 1x do měsíce organizuje 

schůzky s konkrétními studenty.  

 

Erasmus: 

Naši studenti se mají možnost zúčastnit programu Erasmu, kdy se v zahraničí seznámí se svým oborem 

v reálu. Pro studenty 2. a 3. ročníku bude tato možnost v létě 2023. 

 

ISIC: 

Možnost zajištění školou-  fotografie a 350 Kč na začátku školního roku (od září) 

ISIC zařizuje Mgr. A. Andrus, CSc. 

 

Důležité: 

Studenti musí přinést 1. 9. 2022 konečné vysvědčení z 9. ročníku ZŠ, které předají k ofocení třídnímu 

učiteli. 

 

Domov mládeže:  

K dispozici na ul. Dykova 20, Praha 2, cena od 3000Kč./měsíc. 

 

 

Jménem našich pedagogů a vedení školy se s Vámi těšíme na spolupráci nejen ve školním roce 

2022/2023 a věříme, že v roce 2026 uvidíme Vaše děti šťastné s maturitním vysvědčením v ruce. 


