Organizační zajištění zahájení školního roku
2022/2023
1. Úsek teoretického vyučování
Zahájení školního roku bude ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 8.00 hodin.

Hlavní budova – třídy maturitních čtyřletých oborů: 8.00 hodin
U vchodu do hlavní budovy bude jako dozor a pomoc žáků prvních ročníků s orientací v budově
Mgr. Pánková a Ing. Federmann + p. Zejda. Orientaci ukrajinských žáků bude mít na starosti
p. Kašíková. Ve druhém patře bude ráno vypomáhat s dozorem RNDr. Líbezný.
Třída
1. ročníky
IT1A
IT1B
IT1C
ME1
2. ročníky
IT2A
IT2B
IT2C
ME2
3. ročníky
IT3A
IT3B
IT3C
ME3
4. ročníky
IT4A
IT4B
IT4C
ME4

Třídní učitel

Učebna
č.

Stavinoha
Kadaňka
Tichavský
Verner

312
402
212
214

Pospíšilová
Knápek
Stillerová
Labajová

404
313
415
136

Hrubcová Peč.
Josefíková
Chovancová
Stebel

416
311
213
215

Vašáková
Foukalová
Vaculínová
Šindelka

414
413
310
134

V 8.00 přivítají třídní učitelé všechny třídy ve svých kmenových třídách. Bude následovat
zahájení školního roku a podle pokynů (viz dále) TU řeší úkoly prvního dne školního roku.
Obědy žáci tento den nemají. Po ukončení 3. vyučovací hodiny (v 10.35 hodin) odcházejí žáci
domů. Třídní učitelé i ostatní vyučující dohlédnou na bezproblémový odchod žáků ze školy tak,
aby v 11 hod. byla škola prázdná pro konání MZ.

Budova teorie – třídy tříletých oborů + nástavba: 8.00 hod.
1. 9. 2022
U vchodu bude služba: Mgr. Janatová a pan školník Lušovský.
S uvedením žáků do tříd pomůže Ing. Šindelková a Ing. Randus
Rozdělení tříd a učeben:
Třída U1A - obory: autoelektrikář, kadeřník
č. 207
Ing. Štibinger
Třída U1B - obory: prodavač, obráběč kovů
č. 310
Mgr. Pernická
Třída U1C - obory elektrikář slabo, elektrikář silnoproud č. 208
Ing. Ličková
Třída U2A - odborný výcvik – obory autoelektrikář, zámečník
Třída U2B - odborný výcvik – obory kadeřník, obráběč kovů
Třída U2C – odborný výcvik - obory elektrikář slaboproud, elektrikář silnoproud, prodavač
Třída U3A - obory autoelektrikář, zámečník
č. 306
Mgr. Pružincová
Třída U3B - obory kadeřník, obráběč kovů
č. 309
PaedDr. Fojtíková
Třída U3C - obory elektrikář slabo, elektrikář silno
č. 308
Mgr. Macurová
prodavač
Třída PO1 - obor podnikání
č. 406
Mgr. Štibingerová
Třída PO2 - obor podnikání
č. 408
Ing. Husková

Společné úkoly třídního učitele na čtvrtek dne 1. 9. 2022:
 Podají základní informace o stravování a jeho organizaci, do 9.00 hodin odevzdají
seznamy strávníků, kteří budou chodit pouze na obědy.
 Zavedou elektronickou třídní knihu, zvolí samosprávu třídy, určí zasedací pořádek, určí
žákovskou službu ve třídách a seznámí žáky s povinnostmi služby.
 Zjistí absenci žáků, nahlásí žáky, kteří nenastoupili ke studiu.
 Prohlídka budov - učebny, šatny, TEV, jídelna apod. (1. ročníky).
 TU 1. ročníků vybere od žáků kopie vysvědčení ze ZŠ nebo kopie výučních listů u PO 1
 Seznámí žáky se školním řádem. Seznámení se školním řádem zapíše do třídní knihy, žáci
seznámení potvrdí svým podpisem na připravený arch.
 Poučí žáky o bezpečnosti BOZP a PO, o pravidlech silničního provozu, jejich dodržování
při přesunech mimo budovu školy. Poučení TU zapíší do poznámky do TK.
 Rozdá osobní dotazníky pro katalogové listy (1. ročníky).
 Seznámí žáky s rozvrhem hodin, se zvoněním, s rozdělením do skupiny pro dělené
předměty, se jmény vyučujících pro jednotlivé předměty.
 Rozdá a vypíše s žáky omluvné listy.
 Seznámí žáky se studijním nebo učebním oborem.
 Zajistí pro celou třídu hromadně vydání potvrzení – na rodinné přídavky, na průkazky,
potvrzení o návštěvě školy pro různé účely a také seznámí žáky se způsobem vydávání
potvrzení v sekretariátech.
 Seznámí žáky s úředními hodinami v sekretariátech a důležitými tel. čísly.





Seznámí žáky s prostory, kde bude probíhat teoretická výuka a výuka praktického
vyučování, kde je školní jídelna a tělocvična.
Po skončení 3. vyučovací hodiny odcházejí všichni žáci domů.
V pátek dne 2. 9. 2022 se již učí celá škola podle upraveného rozvrhu. Z důvodu
maturitních zkoušek ve čtvrtek a v pátek 1. 9. a 2. 9. 2022 bude v hlavní budově pro
třídy oboru MIT a ME1, ME2 a ME3 po oba dny z provozních důvodu rozvrh hodin pouze
první tři hodiny. V 10.35 hodin žáci odcházejí bez oběda domů. Pravidelné stravování
žáků z hlavní budovy začne až od pondělí 5. 9. 2022.

2. Úsek praktického vyučování
Budova praktického vyučování + provozovna kadeřnic na DM - od 7.00 hodin
Učitelé OV navštíví jednotlivé třídy v budově teoretického vyučování a předají potřebné
informace žákům svých skupin.
V OV jsou žáci následujících tříd a skupin
U2A – Elektrikář
Autoelektrikář
Prodavač

dílna č. 305
dílna č. 114
učebna DM

p. Roman Macura
p. Richard Kubaň
p. Jarmila Štěpánová

U2B – Zámečník
Obráběč kovů
Kadeřník

dílna č. 111
dílna č. 108
Provozovna DM

p. Karel Mužný
p. Jaroslav Mičkal
p. Michaela Černochová

Učitelé PV navštíví jednotlivé třídy 1. ročníků v hlavní budově a předají potřebné informace
žákům ohledně výuky v praktickém vyučování.

Hlavní úkoly učitelů OV:
 přidělení šatnových skříněk žákům,
 seznámení s dílnou a jejím příslušenstvím,
 organizace výuky,
 bezpečnost a hygiena práce, protipožární předpisy,
 seznámení se školním řádem SŠIEŘ,
 vyzkoušení osobních ochranných pomůcek,
 kontrola zdravotních průkazů,
 informace o odměnách za produktivní práci.

3. Úsek výchovy mimo vyučování – ubytování v DM
Zahájení ubytování ve středu 31. 8. 2022 v době od 15 – 20 hod.
Hlavní úkoly vychovatelů:
 přidělení žáků a žákyň do jednotlivých pokojů, výchovných skupin
 zavedení deníku výchovné skupiny
 poučení o bezpečnosti
 seznámení se školním řádem včetně vnitřního řádu DM
 seznámení s rozpisem služeb
 způsob úhrady ubytování
 zajištění stravování
 informace pro rodiče žáků 1. ročníku

4. Provoz školy
Výdej čipů
Ve čtvrtek dne 1. 9. 2022 bude žákům 1. ročníků předán osobně proti podpisu aktivovaný
čip pro vstupy do školy. Předání se uskuteční v učebně dané třídy. Noví žáci ostatních
ročníků si vyzvednou čip v kanceláři č. 103 (odpovědný pracovník: Blanka Malinová).
Hlavní budova: ME 1 - 8,00 hod, IT 1A - 8,15 hod, IT1B - 8,30 hod, IT 1C -8,45 hod
Budova teoretické výuky: U 1A, U 1B, U 1C, PO1 od 9 – 10,00 hod, pořadí tříd určí Ing.
Chamillová v den výdeje.
Šatní skříňky
Žákům, kteří pokračují ve studiu, zůstává skříňka stále stejná.
Žákům 1. ročníků a novým žákům bude skříňka přidělena 1. 9. 2022. Podrobné instrukce
budou vydány samostatným dokumentem.

5. Školní jídelna
Zahájení provozu školní jídelny:
 1. 9. 2022 - oběd pouze pro zaměstnance školy
 2. 9. 2022 - obědy i celodenní strava pro všechny přihlášené žáky (obory MIT a ME1,
ME2 a ME3 budou z provozních důvodů se pravidelně stravovat od pondělí 5. 9. 2022).
Pokyny třídním učitelům




Dne 1. 9. 2022 sepsat ve své třídě seznam strávníků (místní i dojíždějící), kteří budou
chodit od 2. 9. 2022 pouze na obědy.
Seznam odevzdají vedoucí školní jídelny dne 1. 9. 2022 do 9:00 hodin.
Další postup TU podle pokynů ke stravování, které dostanou od J. Šmajstrlové.

V Rožnově p/R, 29. 8. 2022

Mgr. Miroslav Trefil
ředitel školy

