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Vážení rodiče, 

 

 

Váš syn (dcera) se od 1. září 2020 stane žákem Střední průmyslové školy na Proseku, 

proto Vám zasíláme organizační informace k hladkému zahájení školního roku 2020/2021.  

 

Žáci prvních ročníků se dostaví do školy 1. 9. 2020 v 9,00 do kmenových tříd (rozpis bude 

vyvěšen ve vestibulu školy). Během tohoto dne budou probíhat třídnické hodiny a školení 

bezpečnosti. 

 

Třídní schůzky pro rodiče se uskuteční 1. 9. 2020 v 17,00 v  kmenových třídách (rozpis bude 

vyvěšen ve vestibulu školy. 

 

Škola má elektronickou evidenci docházky a vstup do budovy školy je možné pouze 

prostřednictvím čipové karty ISIC (neplatí pro první den), která má pro žáky i další široké 

využití (příloha č. 2). Žádáme Vás o vyplnění žádosti o vystavení průkazu ISIC (příloha č. 1) 

a zaslání poštou na adresu školy, případně e-mailem na: hana.hospodkova@sps-prosek.cz spolu 

s 1 fotografií pasového formátu do 20. 7. 2020. Do stejného data uhraďte, prosím, poplatek 

290 Kč na účet školy 16135081/0100, variabilní symbol: registrační číslo žáka při přijímacím 

řízení a do poznámky pro příjemce napište ISIC karta. 

 

Spolu se Žádostí o vystavení průkazu ISIC a průkazovou fotografií zašlete vyplněný Osobní 

dotazník (příloha č. 3), ke kterému již není nutno přikládat fotografii (bude použita z ISIC 

karty). 

 

Učebnice a ostatní pomůcky pro výuku naleznete v příloze č. 4, popř. na webových stránkách 

školy www.sps-prosek.cz během prázdnin. 

 

Přihlášky ke stravování do školní jídelny budou žákům rozdány při třídnické hodině. 

 

Adaptačně sportovní kurz vzhledem k současné situaci letos odpadá. 

 

 

Vážení rodiče, věřím, že Váš syn (dcera) bude naším úspěšným žákem (žákyní) a těšíme se na 

spolupráci. 

 

  

S pozdravem 

        Mgr. Jiří Bernát v.r.  

              ředitel školy 
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