
 
 

              Odry, 14. červen 2022 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, budoucí žákyně třídy PMP1, 

 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 učebnice: 

- Přehled středoškolského učiva českého jazyka (učebnice), Didaktis, 2015 

  kolektiv autorů Mgr. P. Adámková a spol., 4. přepracované vydání 

  ISBN 978-80-7358-235-7 na 4 roky 

- Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit), Didaktis, 2018 

  kolektiv autorů v čele s Mgr. Olgou Čelišovou, ISBN 978-80-7358-229-6 na 4 roky 

- Maturita Solutions, Pre-intermediate, Third Edition (3. vydání) 

  Falla, Davies: Student´s Book + Workbook 

- Sbírka úloh z matematiky pro SOU, SOŠ a nástavbové studium (zelená) na 4 roky 

  Hudcová Milada, Kubičíková Libuše 

  Praha: Prometheus, 2010. ISBN 978-80-7196-165-5 

- Pedagogika pro střední pedagogické školy, Musil R. 

  Praha, Informatorium, 2014, ISBN 978-80-7333-107-8 na 4 roky 

- Diagnostika dítěte předškolního věku, Bednářová J., Šmardová V. 

  Brno, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-266-0658-1 na 4 roky 

a dále 

- vytisknout rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání z webové stránky: 

 http://www.msmt.cz/file/45304/ na 4 roky 

 

 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) 

     500,- Kč učebnice literatury (škola objednává hromadně) 

     120,- Kč čip pro evidenci docházky 

         30,- Kč studijní průkaz 

     160,- Kč učebnice do Hry na hudební nástroj 

   1.000,- Kč do Klubu přátel školy, do 30. 9. na každý školní rok,  

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

prvního týdne měsíce září (připravte si, prosím, přibližně částku 1.000,- 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. 

 

 

S přáním všeho dobrého se na Vás těší Mgr.  Lucie Kajzarová – třídní učitelka PMP1 

 Ing. Jindra Šustková – zástupkyně ředitelky 

 Ing. Pavla Hostašová – ředitelka školy 
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