
 
 

               Odry, 14. červen 2022 

 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, budoucí žáci a žákyně třídy O1, 

 dovolujeme si Vám popřát pěkné prázdniny a rádi bychom Vás informovali o některých 

skutečnostech, které Vás čekají při nástupu do naší školy.   

 

Školní rok 2022/23 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022 v 9:00 hodin slavnostní mší svatou 

v kostele sv. Bartoloměje v Odrách. Poté žáci odejdou s třídním učitelem do své kmenové učebny. 
 

Během prázdnin si sami zakoupíte následující učebnici: 

- Chill Out 1 (Angličtina pro SOŠ a SOU) na 3 roky 

  Klett, ISBN 978-80-7397-111-3 

 

 

 Během prvního týdne měsíce září, nejlépe však 1. den, bude zapotřebí: 

- odevzdat TU kopii vysvědčení za 9. třídu  

- opatřit si visací zámek + 3 klíče k tomu na šatní skříňku (2 klíče Vám zůstanou, 1 se odevzdává TU) 

- odevzdat třídní učitelce 2 fotografie 

- zaplatit: 1.000,- Kč poplatek za adaptační kurz (viz přiložený dopis) 

     120,- Kč čip pro evidenci docházky 

         30,- Kč studijní průkaz 

   1.000,- Kč do KPŠ, a to v každém ročníku studia (platba nejlépe do konce září),  

- výukové materiály a sešity do dalších předmětů budou řešeny přímo s vyučujícími v průběhu celého 

prvního týdne měsíce září (finanční náročnost je přibližně 700,- Kč). 

 

Stravu si zajišťují zájemci sami ve Školní jídelně při ZŠ Odry, Komenská (tel. 556730238), nejlépe 

poslední týden v měsíci srpnu 2022. Cena je 32,- Kč za jeden odebraný oběd/celodenní strava pro 

ubytované žáky v DM je 91,- Kč/jeden den. Výdej stravy probíhá v naší výdejně v areálu školy. 

 

 

Od 2. ročníku budou žáci vykonávat odborný výcvik v Městské nemocnici v Odrách a Domově Odry. Od 

3. ročníku budou vykonávat odborný výcvik v Městské nemocnici v Odrách a v Nemocnici AGEL Nový 

Jičín. Pro tento výcvik bude ze školy zapůjčen zdravotnický oděv za poplatek 100,- Kč a žáci si budou 

muset koupit: 

- závěsné hodinky s vteřinovou ručičkou 

- zdravotnickou obuv. 

   

  

S přáním všeho dobrého se na Vás těší 

 

Mgr. Markéta Biskupová  – třídní učitelka O1 

Mgr. Petra Fišerová – zástupkyně ředitelky pro SZŠ 

Ing. Pavla Hostašová – ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


