
Informace pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků (www.szs-ruska.cz) 

 Začátek školního roku – denní studium ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin, večerní studium ve čtvrtek  

2. září 2021 v 14.25 hodin 

 Potvrzení o studiu a další – hromadně celé třídě od 2. září 2021, v případě nutnosti po individuální dohodě 

s pracovníky studijního oddělení 

 Výběr jazyků poslat do konce června 2021 (pokud výběr jazyka nebude poslán do konce června, bude 

žák zařazen do skupiny podle jazyka ze ZŠ nebo volného místa v jazykové skupině ve třídě), obory 

praktická sestra, sociální činnost a ošetřovatel volí jeden cizí jazyk, u oboru zdravotnické lyceum a 

bezpečnostně právní činnost volí uchazeči dva jazyky 

 Karta ISIC – každý žák musí mít kartu pro vstup do budovy školy, objednávání stravy. Lze „přihlásit“  

i kartu ze ZŠ, ale jen do konce kalendářního roku, pak nutno koupit novou pro naši školu (na celou dobu 

studia) 

 Na škole výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, dochází psycholog (informaci žáci 

obdrží od TU na začátku školního roku) 

 Adaptační kurz - informace jsou ke stažení na stránkách školy, pokud se nepřihlásí většina žáků dané 

třídy, bude pro ni kurz zrušen; pro obor ošetřovatel se uskuteční adaptační dny v Praze 

 Sportovní kurz – obor BPČ, informace ke stažení na stránkách školy    

 Dotazy – sekretariát školy, sekretariat@szs-ruska.cz, 246 090 805,  

studijní oddělení studijni@szs-ruska.cz, 246 090 802 (p. Synáček), 246 090 836 (p. Vitáčková) 

 Nákup učebnic – doporučujeme odložit na začátek školního roku, možnost uplatnit slevu na kartou ISIC, 

na začátku roku každý vyučující oznámí své požadavky na literaturu k výuce, seznam na stránkách školy 

je pouze orientační, bude do začátku školního roku aktualizován, žákům ze sociálně slabých rodin lze 

zapůjčit učebnice ze školní knihovny (po konzultaci s TU) 

  Bazar učebnic – pondělí 13. září 2021, jídelna školy, 14 – 17 hodin (omezené množství) 

 Obědy – dodavatelsky zajišťuje firma Ertus, ve škole pouze výdejna obědů, informace na stránkách školy 

 Domov mládeže – škola nemá, nutné osobní jednání na místě DM,  

například: DM Na Proseku, 286 003 103, DM Vítkova 12. Karlín (dívky), 221 722 850,  

SPŠ Třebešín, 222 355 888  

 Studijní průkazy – žáci si koupí na začátku školního roku, jedna fotografie 

 Šatní skříňky – začátek školního roku, TU obdrží od pana školníka čísla skříněk a rozdělí je žákům, žáci 

si musí přinést zámeček 

 Příspěvek SRP – placení od září do listopadu 2021 (výjimečně i v průběhu školního roku),  

600,- Kč, sourozenci a sociálně slabí 300,- Kč (potvrzení) 

 Škola pracuje s elektronickou Třídní knihou – přístupová hesla obdrží rodiče v září, způsoby uvolňování 

z výuky, omluvenky, klasifikace, změny rozvrhů (využití Bakaláře) 

 Třídní schůzky – 1. ročníky po návratu z adaptačního a sportovního kurzu, ostatní ročníky - vzhledem 

k GDPR se nekonají, lze domluvit individuální konzultaci 
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 Imatrikulační ples 1. ročníků – součást maturitního plesu, pondělí 6. 1. 2022 

 Lyžařský kurz – leden – únor 2022, Rakousko, informace budou žákům podávat učitelé TV 

 Kontakty, školní řád, dokumenty, formuláře, konzultační hodiny, povinné informace – na stránkách 

školy  

 Škola se prezentuje i na FB, Instagamu, Youtube 


