
 

 
 

            Odry, 14. června 2022 

Vážení budoucí žáci dálkového studia, 

 

školní rok 2022/2023 zahájíme v pátek 2. září 2022 v 7:55 hodin v areálu školy v Odrách, kdy 

budou provedeny třídnické práce v učebně „Alfons Mucha“ (AlMu) ve III. patře školy. Po ukončení 

třídnických záležitostí bude probíhat výuka. 

 

Rádi bychom Vás informovali o některých skutečnostech, které Vás čekají při nástupu do naší školy:  

-  za 1. ročník do 30. 9. 2022 zaplatit poplatek za studium 10.000,- Kč, na účet číslo 128741801/0100, 

variabilní symbol platby může být poslední čtyřčíslí Vašeho rodného čísla, do poznámek pro příjemce 

můžete uvést své jméno 

 

V případě nezaplacení školného 30. září 2022 Vám bude studium k tomuto dni ukončeno pro 

porušení Školního řádu podle kapitoly a), odst. 4, bodu 4.4. 

 

-  výukovým dnem pro Vaši třídu PMPD1 bude ve školním roce 2022/23  

každý pátek podle stanoveného rozvrhu hodin. 

 Účast ve výuce každý pátek je nutná, protože skladba předmětů pro jednotlivé týdny se liší.  

 

V pátek 2. září 2022 Vám třídní učitelka předá přesnou informaci, které dny podle organizace šk. roku 

2022/23 nebudou vyučovacím dnem, 

- první školní den Vám bude předáno potvrzení o studiu, 

-  pro pohyb v prostorách školy je nutné zajistit si přezůvky se světlou podrážkou, 

- připravte si 160,- Kč na učebnici do předmětu Hra na hudební nástroj 

- připravte si 120,- Kč na čip pro evidenci docházky 

- Vaší třídní učitelkou bude Mgr. Simona Jakubíková, jakékoliv dotazy můžete směřovat na její 

emailovou adresu jakubikova@cssodry.cz  

 

Do 1. září si sami nakoupíte následující učebnice: 

- Pedagogika pro střední pedagogické školy, Musil R. 

 Praha, Informatorium, 2014, ISBN 978-80-7333-107-8 na 3 roky 

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

 Brno, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-266-0658-1 na 3 roky 

a dále 

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

 http://www.msmt.cz/file/45304/ na 3 roky 

 

 

Pokud byste nechtěly nebo nemohly nastoupit ke studiu, dejte nám to, prosím, co nejdříve na vědomí 

na e-mailovou adresu info@cssodry.cz nebo písemně na adresu školy.   

 

S přáním všeho dobrého se na Vás těší 

 

 

Mgr. Simona Jakubíková – třídní učitelka 

Ing. Jindra Šustková – zástupkyně ředitelky pro SPdgŠ 

Ing. Pavla Hostašová – ředitelka školy 
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