
ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA 

Třída S1A



■ představení TU 

■ o škole 

■ charakteristika oboru vzdělání 

■ informace ke studiu 

■ Školní řád 

■ internetové stránky školy 

■ Bakaláři 



■ Ing. Ladislav Břenda

■ brendal@iss.pb.cz

■ Tel.: 318 623 742

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

TŘÍDNÍ UČITEL

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


CHARAKTERISTIKA OBORU VZDĚLÁNÍ

Obor vzdělání: Kuchař-číšník

■ teoretická i praktická výuka 

■ ve 3. ročníku se profilují na zaměření kuchař/číšník/kuchař - číšník

■ uplatnění absolventů: obor připravuje na povolání kuchaře nebo
číšníka s uplatněním v restauracích, hotelích a stravovacích
zařízeních, vhodný jako příprava k samostatnému podnikání v
oblasti gastronomických služeb

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

https://isspb.cz/?page_id=5801


INFORMACE 

KE STUDIU



ADAPTAČNÍ KURZ

■ cílem kurzu je seznámit žáky se školou a jejím okolím, základními

povinnostmi žáka a samozřejmě navázat vztahy ve třídě

■ datum: 1. – 5. září 2022 

■ program – focení, seznámení se školou, školní řád, BOZP, 

interaktivní aktivity... 

■ peníze



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/


PRAKTICKÁ VÝUKA – KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
■ 1. – 3. ročník probíhá na pracovišti praktického vyučování,

Na Plzeňské 75, Uran a u smluvních partnerů, např. restaurace 

Originál, hotel Belveder, VoLaReZa Měřín, atd.

■ Stanovení pravidel pro splnění praktického vyučování 

■ Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu neurčitou

■ Škola finančně zajistí pracovní oblečení 

více viz pravidla praktického vyučování

■ Průběžný aktuální rozpis praxí

(první rozpis v posledním týdnu v srpnu)

http://isspb.cz/?page_id=2487
https://isspb.cz/?page_id=138817
http://isspb.cz/?page_id=5573


DALŠÍ INFORMACE KE STUDIU 

■ nutnost PC s tiskárnou a přístupem k internetu 

■ přezůvky do školy – od prvního dne nástupu do školy

■ oblečení a obuv na TEV

■ předložení vysvědčení za poslední ročník ZŠ – TU v přípravném 
týdnu (poslední týden v srpnu) 

■ Potvrzení o studiu – možno vyzvednout nejdříve v přípravném 
týdnu

■ žáci s SPU nebo SPCH dodat co nejdříve doklad z PPP

■ Učebnice

https://isspb.cz/?page_id=138817


Učebnice- KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ

https://www.kulinarskeumeni.cz/

https://www.kulinarskeumeni.cz/


DALŠÍ INFORMACE KE STUDIU 
■ visačky (20 Kč) 

■ čipy (100 Kč; každá ztráta +100 Kč) 

■ klíčky od skříňky (vyklízení) 

■ možnost stravování – Restaurace Na Plzeňské (40,-Kč/oběd)
obědy jsou objednávány a vydávány prostřednictvím bezkontaktní karty, 
kterou žákům v prvním školním týdnu za poplatek 50,- Kč
zajistí třídní učitel. Žákům je v systému SEPTIM zřízeno obědové konto 
jehož kredit lze dobíjet dle potřeby. Minimální vklad činí 200,- Kč.

■ třídní schůzky – v průběhu školního roku 

■ (zápis v OL, Bakaláři) 

■ žákům bude zřízen školní e-mail a účet v MS TEAMS



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 (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 



omlouvání absence žáka:

– předem známá absence – žádost (1 den – TU, více dní –

ŘŠ, žádost podat min. 5 dní předem) 

– absenci žáka omlouvat nejpozději do 3 dnů – mob./e-mail 

– v den nástupu do školy předložit TU zápis v OL, který je 

podepsaný ZZ (případně razítko od lékaře) 

– dřívější odchod žáka ze školy – písemné uvolnění od ZZ 

– lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka

– DŮVOD ABSENCE: - ! NEUVÁDĚT ! rodinné důvody 

– Automatické e-mailové upozornění na nepřítomnost žáka

(možnost zrušení na základě písemné žádosti)



INTERNETOVÉ 

STRÁNKY ŠKOLY



www.isspb.cz

■ kontakty

■ formuláře ke stažení

■ praktická výuka

■ organizace šk. roku 

■ pedagogický sbor 

■ fotogalerie

■ školská rada 

http://www.isspb.cz/
http://isspb.cz/?page_id=2518
http://isspb.cz/?page_id=5878
https://isspb.cz/?page_id=2487
http://isspb.cz/?page_id=2726
http://isspb.cz/?page_id=2363
http://isspb.cz/?page_id=2435
http://isspb.cz/?page_id=2428


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  









PODPISY

DOTAZNÍK - přinést vyplněné 

a podepsané nejpozději na 

první den vyučování 

PODPISOVÝ VZOR


