
Střední průmyslová škola na Proseku 
 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 

 

 

 Vážení rodiče, 

  Váš syn (dcera) se od 1. září 2021 stane žákem Střední průmyslové školy na Proseku. Máme zájem, aby 

přechod do nové školy žáky co nejméně psychicky zatěžoval, proto pořádáme v prvním týdnu školy seznamovací 

soustředění a současně sportovní kurz, který je součástí školního vzdělávacího programu. 

   V rámci této aktivity se žáci navzájem seznámí a poznají se svými budoucími učiteli a ostatními pracovníky 

školy. Podstatný časový prostor bude věnován sportovním činnostem. Současně žáci dostanou základní informace 

o organizaci školního vyučování, odborné praxi a možnostech mimoškolní aktivit. Mohou jim být potvrzeny také 

různé formuláře. 

   Část nákladů spojených s účastí žáků hradí škola. Částka, kterou budou přispívat rodiče (zákonní zástupci), 

činí  1440 Kč a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování. 

Je nutné s sebou vzít občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti 

(dle epidemiologické situace může být při odjezdu požadováno potvrzení o testování, očkování nebo prodělání 

Covidu 19). 

 

Soustředění a sportovní kurz se uskuteční ve dnech 1. – 4. září 2021 (středa - sobota) 
v rekreačním středisku TESLA HORNÍ BRADLO (www.modrovic.cz) 

 

Slavnostní zahájení školního roku je 1. 9. 2021 od 8.00 v kmenových třídách školy. 
Poté proběhne bezpečnostní školení a odjezd na soustředění. 

Doporučujeme si vzít s sebou teplé oblečení, sportovní obuv a oděv, plavky a psací potřeby. 

PŘÍJEZD ZPĚT DO PRAHY je 4. 9. 2021 před budovu školy okolo 16.00 hodin. 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ročníků se budou konat 30. 8. 2021 v 17 hodin (pondělí) 

v budově školy Novoborská 2, Praha 9 – Prosek, v kmenových třídách. 

  

Vážení rodiče,  žádáme Vás o uhrazení celkové částky 1730 Kč (1440 Kč náklady na soustředění a sportovní kurz 

a 290 Kč na vystavení ISIC karty)  bankovním převodem na číslo účtu 16135081/0100, variabilní symbol je registrační 

číslo, které bylo u přijímacího řízení, do 15. 7.2021. 

Níže uvedené dokumenty (viz přílohy), prosím, vyplňte a zašlete do 15. 7. 2021 na adresu školy, případně e-mailem 

na: hana.hospodkova@sps-prosek.cz 

 Osobní dotazník 

 Žádost o vystavení průkazu ISIC 

 1 fotografie pasového formátu (není potřeba zasílat zvlášť na ISIC kartu, fotografie se skenuje) 

Ostatní přílohy jsou pro Vaši informaci 

Kopii konečného vysvědčení ze základní školy, přinesou žáci na začátku školního roku dle pokynů třídního učitele. 

 

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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