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Práva a povinnosti žáků i jejich zákonných zástupců upravuje Školní řád, který
je zveřejněn na webových stránkách školy.
Ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 379/2005 Sb. platí ve vnitřních a vnějších prostorách
školy zákaz kouření.
V budově školy je školní jídelna, kde si lze vybírat ze 4 jídel (ve školním roce 2017/2018
činila cena běžného oběda 33,-Kč a minutkového jídla 47,-Kč). Ve škole je k dispozici
také bufet a automaty se základním občerstvením.
Mimopražští žáci si ubytování sjednávají sami dle seznamu Domovů mládeže na webu
školy. Škola ubytovacím zařízením nedisponuje.
V průběhu studia absolvují žáci exkurze a praxe u firem. Ty se mohou konat
i ve vzdálenějších místech nebo v zahraničí. V těchto případech se žáci spolupodílejí na
úhradě nákladů.
Vstup do školy je opatřen bezpečnostním a kamerovým systémem. Každý žák si v den
zahájení výuky koupí čip, který používá ke vstupu do školy, kopírování a stravování.
Studium bude zahájeno 3. září 2018 v 8:00 hodin. Seznamy žáků, jejich zařazení do
tříd a učeben, budou vyvěšeny od 30. 8. 2018 ve vestibulu budovy Masná 18 a na webu
školy. Podle pravidelného rozvrhu bude výuka zahájena 4. září.
Potvrzení pro uplatnění nároku na zlevněné jízdné se vydává od 29. 8.
na studijním oddělení (2. patro budova Masná 18, dveře č. 203). Formulář Potvrzení o
studiu pro uplatnění nároku na přídavky pro dítě, (který zasílají úřady městských částí,
oddělení státní sociální podpory), potvrzujeme až po nástupu ke studiu, tj. v září 2018.
Slavnostní přijetí ke studiu a zahajovací třídní schůzka proběhnou 10. nebo 11. září.
Ve škole se žáci mají možnost přezouvat a odkládat oděv (uzamykatelné skříňky a věšáky
v učebně). Přezutí je povinné v odborných učebnách, kde to určuje provozní řád.
Ve 2. polovině září absolvují žáci 1. ročníku adaptační kurz (předpokládaná cena 1700
Kč).
Koupě vybraných učebnic je popsána níže. Převážná většina dalších učebních textů je
v elektronické podobě vytvářena učiteli školy přímo pro potřeby našich žáků
(předpokládané náklady na učebnice a učební texty v 1. ročníku činí přibližně 1500 Kč).
Pro výuku ve školních dílnách musí mít žáci pracovní oděv a obuv, které odpovídají
předpisům o bezpečnosti práce (vše potřebné bude žákům sděleno při 1. vyučovací
hodině předmětu PRAXE).

Učebnice kupované hromadně na začátku školního roku:
Český jazyk (nakladatelství Didaktis) – pro všechny obory
Český jazyk a komunikace pro střední školy - 1. díl - učebnice
Český jazyk a komunikace pro střední školy - 1. díl - pracovní sešit
Literatura pro 1. ročník středních škol - učebnice
Literatura pro 1. ročník středních škol - pracovní sešit
Německý jazyk (nakladatelství Klett) – pouze pro obor Provoz a ekonomika dopravy
Direkt leicht 1, Zuzana Beňová, Petr Hladík, Iris Milde, rok 2016

Učebnice, které si žáci kupují samostatně:
Anglický jazyk – pro všechny obory
Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden: English File Third Edition Pre-intermediate
Multipack A
Ruský jazyk (nakladatelství Fraus 2018) – pouze pro obor Provoz a ekonomika dopravy
Učebnice Tvoj šans, 1. díl, Varvara Golovatina, Liudmila Valova, Milena Rykovská
Matematika – pro všechny obory
1. Hudcová a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU - zelená (Prometheus)
2. Běloun: Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ
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