Informace
pro žáky 1. ročníků učebních oborů ve školním roce 2019/2020

1. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm vzdělává
v současné době 600 žáků, a to jak v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou
(včetně nástavbového studia denní i dálkové formy), tak i v oborech středního vzdělání
s výučním listem. Teoretické vyučování probíhá v budově teoretického vyučování
(Svazarmovská 1508 - budova pod bazénem). Odborný výcvik je zajištěn v budově
praktického vyučování (Školní 1698). Provozovna oboru kadeřník je umístěna v budově
domova mládeže (dále DM). Ubytování žáků ze vzdálenějších míst je zajištěno v domově
mládeže na ulici 1. máje 1220, Rožnov p. R.
2. Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hod. Všichni žáci 1. ročníku
přijdou do své třídy v budově teoretického vyučování. Informace o umístění třídy bude na
nástěnce v přízemí budovy.
3. V úvodních hodinách prvního dne školního roku 2019/2020 dostanou žáci od třídních
učitelů všechny důležité informace (učebnice, školní řád, rozvrh hodin, apod.). Dále
dostanou potvrzení o studiu pro zaměstnavatele rodičů. Žákům nebude vydáváno
potvrzení o studiu v průběhu hlavních prázdnin, ani potvrzení na kartičky na slevu
pro jízdné na ČSAD, ČD!!!
4.

Předesíláme, že všichni žáci jsou povinni si opatřit:
a) přezůvky do třídy (ne sportovní obuv nebo „papuče“ s černou podrážkou),
b) cvičební úbor a obuv do tělesné výchovy,
c) pracovní oděv a obuv do praktického vyučování.

5. Při zahájení žáci předloží vysvědčení z posledního ročníku základní školy.
6. Telefonická spojení:
571 752 310
ředitel
571 752 311
sekretariát ředitele
571 752 313
zástupce ředitele pro teoretické vyučování (hlavní budova)
571 752 366
zástupce ředitele pro teoretické vyučování (budova pod bazénem)
571 752 347
zástupce ředitele pro praktické vyučování
571 752 349
domov mládeže – hlavní vychovatelna
571 752 340
školní jídelna
7. Přibližné počty sešitů a základních učebnic pro 1. ročníky dle jednotlivých oborů tvoří
samostatnou přílohu.
8. Na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování OOPP, škola zajišťuje žákům učebních oborů bezplatně pracovní oděv, obuv

a osobní ochranné prostředky. Tyto budou žákům předány v měsíci listopadu. Proto je
nutné (i z hygienických důvodů), aby žáci měli zajištěn i svůj vlastní pracovní oděv, obuv
a pokrývku hlavy, visací zámek na šatnovou skříň.

Rožnov pod Radhoštěm dne 28. května 2019

Mgr. Miroslav Trefil
ředitel školy

