
ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA
CR1 



■ představení TU 

■ o škole 

■ charakteristika oboru vzdělání 

■ informace ke studiu 

■ Školní řád 

■ internetové stránky školy 

■ Bakaláři 



■ Mgr. Jarmila Kovářová

■ kovarovaj@iss.pb.cz

■ Tel.: +420 602 948 565

■ konzultační hodiny: viz osobní stránka učitele
(vybrat vyučujícího dle jména)

TŘÍDNÍ UČITELKA

http://isspb.cz/?page_id=2363


■ dlouhodobá tradice 

■ orientace na náročnou sféru služeb 

■ spolupráce:

francouzské hotelové školy v Nancy a Toulouse,

špičkové hotely v Praze a Karlových Varech …

■ zapojení do různých odborných soutěží s celorepublikovou působností 

■ akce, exkurze, veletrhy (i zahraniční – např.: Londýn, Brusel)

O ŠKOLE 



CHARAKTERISTIKA OBORU VZDĚLÁNÍ

Obor vzdělání: Cestovní ruch 

■ teoretická i praktická výuka 

■ souvislá praxe probíhá v 1. – 4. ročníku

■ uplatnění absolventů: pracovníci cestovních kanceláří, ubytovacích
zařízení, rekreačních středisek, turistických center, organizační
pracovníci v lázeňských zařízeních, dále jako pracovníci recepce
nebo mohou samostatně podnikat v oboru

■ doporučujeme zřídit žákům bankovní účet, na který bude zasílána
odměna za produktivní činnost (příp. lze zasílat i na účet
zákonného zástupce); výplatní páska bude zasílána na školní e-
mail

https://isspb.cz/?page_id=5797


odborná praxe:
1. ročník – recepce, Středočeská centrála CR (10 dnů)
2. ročník – CK/CA, TIC, muzea, zámky, recepce (15 dnů) 
3. ročník – recepce školy (5 dnů) 
4. ročník – recepce školy (5 dnů) 

učební praxe: 
3. ročník – jeden den v týdnu (CK/CA, TIC, muzea…)
Pracovní oblečení viz informace praktické vyučování 

Možnost praxe v Německu, Francii!

OBOR VZDĚLÁNÍ CESTOVNÍ RUCH

https://isspb.cz/?page_id=122448


ADAPTAČNÍ KURZ

1. - 5. 9. 2022 



INFORMACE KE STUDIU



Co budou vaše děti potřebovat ke 
studiu

■ Nutnost PC a připojení k 

internetu

■ Bakaláři

■ Bankovní účet

■ MS TEAMS – školní 

emailovou adresu

https://isspb.bakalari.cz:60443/bakaweb/login.aspx
https://portal.office.com/


Vysvědčení za poslední ročník ZŠ 
Potvrzení o studiu – možno vyzvednout nejdříve v přípravném 
týdnu
Doklad z PPP - žáci s SPU nebo SPCH dodat doklad co nejdříve
Upřednostňujeme komunikaci mailem

DOKUMENTY



■ Oblečení a obuv do TEV

■ Přezůvky – hned první den nástupu 

do školy

■ První den žáci dostanou klíčky od 

šatní skříňky

(při ztrátě se hradí 60 Kč)

■ Povinné učebnice

https://isspb.cz/?page_id=122448


MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ

RESTAURACE NA 
PLZEŇSKÉ

■ 40,- Kč/oběd

■ Bezkontaktní karta – 50Kč,      

zajistí TU

■ Žákům je v systému SEPTIM zřízeno 

obědové konto jehož kredit lze 

dobíjet dle potřeby. Minimální vklad 

činí 200,- Kč.

https://uran.septim.cz/


• Visačky  - 20 Kč

• Čipy (100 Kč; každá ztráta       

100 Kč nový)

• Obědová karta  - 50 Kč

• Učebnice – povinné,       

hromadná objednávka

FINANCE



Předem známou absenci hlaste, prosím, dopředu                                                           
(1 den TU, více dní žádost – schvaluje ŘŠ)

Omlouvejte absenci do 3 dnů!

Ve škole v OL musí být podpis ZZ
Dřívější odchod žáka ze školy je možný pouze s písemným 
souhlasem od ZZ
Neuvádějte, prosím, rodinné důvody
Automatické e-mailové upozornění na nepřítomnost žáka
(možnost zrušení na základě písemné žádosti)



ŠKOLNÍ ŘÁD



povinnosti žáka:

– řádně chodit do školy (dle rozvrhu) 

– dodržovat vyučovací dobu a dobu přestávek 

– sledovat změny rozvrhu 

– mít připravené pomůcky na výuku, přezůvky

– být klasifikován 

– neohrožovat své zdraví ani zdraví spolužáků 

– oznamovat škole změnu údajů vedených pro matriku 

– při vstupu/odchodu se přihlásit čipem

– neprodleně ohlásit školní úraz 

– chovat se slušně a ukázněně (škola, školní akce) 



žákům není dovoleno:

– přísný zákaz kouření, žvýkacího tabáku (i E-cigaret) a

používání návykových látek ve škole, v okolí školy i na

akcích organizovaných školou – vyloučení!

– zákaz používání mobilních telefonů ve výuce –

podmíněné vyloučení!

– zákaz parkování na školním dvoře 

– zákaz opuštění školy bez souhlasu učitele 

– zákaz opuštění školy během malých přestávek 

(výjimka tzv. volná hodina v rozvrhu) 

– zákaz přijímání soukromých návštěv žáků 



BAKALÁŘI



■ Nejpodstatnější pro informace o žákovi (pro rodiče) a pro

kontakt s TU a ostatními vyučujícími.

■ Přehled o výsledcích žáka a o jeho chování – Bakaláři

https://isspb.bakalari.cz:60443/bakaweb/next/login.aspx


■ možnost stáhnout mobilní aplikaci „Bakaláři“

■ přístupové údaje žáka a přístupové údaje rodičů

předá TU na začátku šk. roku





■ klasifikace žáka

■ průběžná/pololetní/výchovná opatření/opravné zkoušky  









WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

https://isspb.cz/

https://isspb.cz/
https://isspb.cz/


PODPISY

DOTAZNÍK 

• prosím o předání TU 

nejpozději první den 

vyučování 

• vyplněný a podepsaný

PODPISOVÝ VZOR


