Rekapitulace informací z třídních schůzek budoucí primy (pro rok 2019/20):

















souhlas se zpracováním osobních údajů – prozatím v elektronickém formuláři, na začátku září vyplníte (oba
zákonní zástupci) papírový formulář
prosíme bezodkladně vyplnit elektronický formulář „Nový student“; adresa bydliště je ve smyslu doručovací
adresy, pro jinou adresu trvalého bydliště užijte poznámku na konci formuláře, tamtéž napište i případnou jinou
státní příslušnost
vysvědčení z 5. nebo 9. třídy – doneste originál nejlépe hned 28. 6., nejpozději do 31.8., během prázdnin je lépe
napřed zavolat do kanceláře, je-li někdo přítomen
učebnice – podle seznamů z webu (sekce Průvodce studenta v levém menu, dále soubory ke stažení) přes
prázdniny zajistit potřebné, v případě nejasností kontaktovat třídního nebo odpovídajícího předsedu
předmětové komise (funkce uvedena u kontaktů, viz dále)
přihlášky do školní jídelny – zájemce o stravování prosíme prostudovat příslušný soubor ze sekce Průvodce
studenta, vyplnit elektronický formulář; souhlas s inkasem už s účinností na srpen (inkasuje se měsíc dopředu).
Pro vstup do budovy a na obědy dostanou naši studenti v září dočasně čipy a později kartu s fotografií. Pečlivě
čtěte info k obědům, odhlašování, ...
školní řád viz naše webové stránky, sekce Oficiální dokumenty, zvláště upozorňujeme na část k omlouvání
absencí
školní kalendář – důležité termíny prázdnin a volna, postupně budou další informace (třídní schůzky, ...)
na začátku září (po prvním přihlášení studentů do systému) se budou kontrolovat / aktualizovat (/ rozšiřovat)
osobní údaje a kontakty, prosíme zákonné zástupce o kontrolu správnosti (viz Školní řád, obecné povinnosti
studentů) a jejich udržování v aktuálním stavu
kontaktní informace na našem webu, záložka Kontakt; pro prozatímní mailovou komunikaci využívejte adresu
třídního učitele / ředitele / zástupce nebo mailové adresy vyučujících (web školy, z horního menu záložka
kontakt, v pravém sloupci položka „seznam zaměstnanců“) a vždy uveďte jako předmět mailu jméno studenta a
třídu
sledujte náš web, informace se mohou průběžně aktualizovat
rozvrhy budou pravděpodobně až koncem srpna, ale může se stát, že i dříve, viz náš web...

Prosíme bezodkladně vyplnit formulář „Nový student“, ev. „Přihláška ke
stravování ve školní jídelně“
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