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INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020–2021 (1. ročníky) – LIBERECKÉ TŘÍDY 
 
Nástup 1. ročníků dne 01. 09. 2020 (úterý) v 9.00 hod. V tento den bude ve vestibulu školy vyvěšena navigační 
tabule, která žáky nasměruje do správného patra a do správné učebny. 
 
Třídní vyučující:  1. PSA Mgr. Jeništová Martina   
Třídní vyučující:  1. PSB Mgr. Dlouhá Monika    
Třídní vyučující:  1. PSC Mgr. Bér Jakub    
Třídní vyučující:  1. OSE  Mgr. Bednářová Monika  
 
Harmonizační dny proběhnou ve stejném termínu pro všechny 1. ročníky, a to 02. – 04. 09. 2020. Více 
informací obdržíte od výchovné poradkyně Mgr. Metelcové. 
 
Předpokládaná finanční zátěž 1. školního roku 

ZPŮSOB 
PLATBY  

Účel platby Doplňující informace 
 

SZZ z.s. 

Příspěvek na 
Sdružení 
zákonných 
zástupců 
(SZZPS, z. s.) 

o Částka: 500 Kč 
o Termín platby: do konce září 2020 
o Lze zaplatit složenkou (vzor vyplnění bude na webových stránkách) nebo 

převodem. Číslo účtu SZZP z. s. je 43-1006810287/0100 
o VARIABILNÍ SYMBOL = „UNIKÁTNÍ KÓD ŽÁKA“ – bude platný po celou 

dobu studia a obdržíte jej od třídního vyučujícího a obdržíte jej od třídního 
vyučujícího. 
 do zprávy pro příjemce uveďte: SZZP 
 nutno doložit doklad o zaplacení či převodu třídnímu vyučujícímu 

Účet školy 

Studenská 
karta ISIC 
(umožňuje 
vstup do školy) 
a slouží jako 
průkaz studenta 

o Částka: 290,- Kč 
o Termín platby: 26. 08. 2020 – 01. 09. 2020 
o 26. 8. – 01. 09. 2020 focení na průkaz 
o Číslo účtu školy je 30731461 / 0100 
o VARIABILNÍ SYMBOL = „UNIKÁTNÍ KÓD ŽÁKA“ 
o do zprávy pro příjemce uveďte: ISIC 

Účet školy 
(nebo 

v hotovosti) 

Harmonizační 
dny 

o Částka: 830,- (viz doprovodný dopis) 
o Termín platby: 

 26. –  28. 08. 2020 Účet školy 
 31. 08. – 01. 09. 2020 v hotovosti TU 

o Číslo účtu školy je 30731461 / 0100 
o VARIABILNÍ SYMBOL = „UNIKÁTNÍ KÓD ŽÁKA“ do zprávy pro příjemce 

uveďte: HARMONIZAČNÍ DNY 

V 
HOTOVOSTI 
EKONOMCE 

ŠKOLY 

Zimní 
výcvikový kurz 

o Termín platby: DO KONCE listopadu 
o Viz doplňující informace. Částka se vybírá celá najednou dle typu ubytování. 

Třídy ubytované na Šámalově chatě platí 2 500 Kč a na Lesní chatě 2 200 
Kč. 

  
VĚNUJTE PROSÍM ZVÝŠENOU POZORNOST PROVÁDĚNÍ PLATEB 

1. Každou platbu je potřeba provést zvlášť – NESLUČOVAT (např. ISIC, harmonizační dny…) 
2. Na SPRÁVNÝ ÚČET (vše se platí na účet školy 30731461/0100, pouze příspěvek na Sdružení zákonných 

zástupců v částce 500 Kč se zasílá na účet 43-1006810287/0100)  
3. Se SPRÁVNÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM, kterým je „UNIKÁTNÍ KÓD ŽÁKA“ 
4. Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, ÚČEL PLATBY např. ISIC… 
5. V případě, že nebudou platby zaslány dle těchto instrukcí, budou vráceny zpět na účet odesilatele a 

budou považovány za neuhrazené.  
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Další důležité pokyny: 
 

- DŮLEŽITÉ PROSTUDOVAT NA WEBU ŠKOLY DOKUMENTY – ŠKOLNÍ A SANKČNÍ ŘÁD, GDPR 
SLOŽKU…. 

- Nutno přinést: přezůvky do školy 
- Visací zámek – typ: (ideálně nezacvakávací). KVALITNÍ s minimální šířkou 4 mm 
- Výuka tělesné výchovy – informace o výuce pro zákonné zástupce žáků budoucích 1. ročníků 

 TEV – povinné 2 hodiny týdně, povinná aktivní účast v hodinách. 
 V rámci tělesné výchovy v prvním ročníku oboru Praktická sestra a Ošetřovatel je součástí výuky zimní 

výcvikový kurz. Kurz je povinnou součástí výuky TEV a probíhá jako pobytový. 
 Termíny budou rozděleny dle počtu žáků v jednotlivých třídách: 

o 04. – 08. 01. 2021 Šámalova chata v Jizerských horách 
o 11. – 15. 01. 2021 Lesní chata v Jizerských horách 
o 22. – 26. 02. 2021 Lesní chata v Jizerských horách 
o 15. – 19. 03. 2021 Šámalova chata v Jizerských horách 

 Cena: cca 2 200 / 2 500,- Kč (v ceně kurzu je zahrnuto ubytování, plná penze včetně nápojů k jídlu, 
odměny, vstupy, dále vosky, smývače vosků, a technický materiál). 

 Doprava: ve vlastní režii (sraz i rozchod v Bedřichově); doprava zavazadel z Bedřichova na 
ubytování v režii ochotných rodičů (nebo na zádech) . 

 Lyžařský kurz probíhá jako kurz běžeckého lyžování, kde se žáci naučí základní dovednosti jako 
je stabilita a obratnost na lyžích, sjíždění, brždění, základy klasického soupažného a střídavého 
běhu, pro učenlivější i základy bruslení. Neodmyslitelnou součástí kurzu je spolupráce ve skupině 
a stmelování kolektivu prvních ročníků.  

 Škola nabízí zapůjčení celého vybavení (lyže, hole, boty) za symbolickou cenu 100,- Kč/týden. 
Vybavení je ale v omezeném množství, proto je vítáno, pokud má žák možnost využití vlastního 
vybavení. Není možné neúčast omlouvat špatnými sociálními podmínkami v rodině. Naopak 
v takových případech lze požádat (s dostatečným předstihem) Sdružení zákonných zástupců 
o finanční půjčku k úhradě kurzu, a tu pak do konce školního roku splácet v menších splátkách. 

 V případě neúčasti z vážných zdravotních důvodů nebo v případě akutního onemocnění, bude 
požadováno lékařské potvrzení, případně přezkoumání zdravotního stavu, vzhledem ke 
studovanému oboru. Docházku je poté nutné doplnit, a to náhradním programem.  

 
 
 

 ZVLÁŠTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA  
o Pro žáky se zdravotním omezením (zákaz běhů na tratích delších než 300 m, alergie všeho druhu, které 

znemožňují účast v běžných hodinách TEV – nekorigované astma, apod.) je možno požádat ředitelku 
školy o zařazení do hodin Zvláštní tělesné výchovy, kde je obsahem zdravotní tělesná výchova, dechová 
cvičení, cvičení s overbally, powerjoga... Cvičení jsou vybírána s ohledem na aktuální zdravotní stav 
žáků. Pro zařazení do těchto hodin je třeba doložit žádost s potvrzením od lékaře – dodat nejpozději do 
konce září (do té doby navštěvuje žák normální TEV, aby nenaskakovala absence v předmětu). 

 
 
 
 
V Liberci 02. 07. 2020   Za kolektiv pedagogů: Mgr. Hoffmannová Petra 


