ŘEMESLNÍČEK
č. 1 - září 2011

Střední škola umělecká a řemeslná,
Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 – příspěvková organizace
Vážení rodiče a přátelé školy,
žákyně a žáci,
dostává se Vám do rukou první číslo informačního
občasníku Střední školy umělecké a řemeslné.
Rozhodli jsme se pro tento způsob informování žáků
i rodičů o tom, co se děje či dělo ve škole, jaké máme
úspěchy či co nás trápí, co můžete očekávat
v nejbližší době a jak lze řešit problémy – či jak
jim předcházet.
V tomto prvním čísle najdete základní informace,
které se týkají nového školního roku (především
kdy budou volna a prázdniny), něco málo ze školního řádu,
trochu také ohlédnutí za minulým školním rokem.
Pokud nám pošlete Vaše dotazy ke školnímu životu,
rádi Vám je v příštích číslech zodpovíme.
Přeji Vám hezké čtení a věřím, že informace
od Řemeslníčka Vám budou užitečné.
Ing. Jana Porvichová, Ph.D.
ředitelka školy

Základní kontakty na školu a na učitele:
webové stránky:
e-mailová adresa školy:

www.ssuar.cz
ssuar@ssuar.cz

telefony:
ústředna Zlíchov
ústředna Strašnice
pracoviště Kovářská

251 115 411
274 027 081
284 810 483

ředitelka školy
výchovná poradkyně
informace o náboru

251 115 414
724 884 143
606 081 830
606 870 502

- všichni pracovníci školy mají služební mobilní telefony, telefonní kontakty na ně budou zveřejněny na
webových stránkách školy
-všichni pracovníci školy mají kontaktní e-mailové adresy typu: jmeno.prijmeni@ssuar.cz

Organizace školního roku 2011/2012
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Vydání vysvědčení za I. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Vydání vysvědčení za II. pololetí
Hlavní prázdniny
Zahájení školního roku 2012/2013

1. září 2011 – v 8.00 h
26. – 27. října 2011
23. prosince 2011 – 2. ledna 2012
31. ledna 2012 (úterý)
3. února 2012
6. – 12. února 2012
5. – 6. dubna 2012
29. června 2012 (pátek)
30. června – 2. září 2012
3. září 2012 v 8.00 h

Plánované akce - výběr:
21. prosince 2011
hokejový turnaj školy
1. února 2012
maturitní ples
28. června 2012
fotbalový turnaj školy
termíny dalších akcí školy můžete najít na webových stránkách školy ve Výchovně vzdělávacím plánu
Předpokládaná ředitelská volna:
18. listopadu 2011, 22. prosince 2011, 2. února 2012
uvedené termíny se mohou změnit podle aktuální situace
Předpokládané termíny třídních rodičovských schůzek:
10. listopadu 2011, 12. dubna 2012

PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK
ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY ASI ZMIZÍ

OMLUVA
Vážení rodiče,

S prvním zářím rovněž přecházíme
k zavedení elektronických třídních
knih zcela nahrazující papírové třídní
knihy. Žáci i rodiče budou mít
možnost sledovat přes internet nejen
prospěch, ale i absenci, změnu
rozvrhu při suplování, zadané
domácí úkoly, apod. Během září a
října bude spuštěna webová aplikace
a na prvních třídních schůzkách
budou rodičům i žákům předána
přístupová hesla.

Omlouváme se za nepříjemnosti, které vznikly
při opravných a doplňkových zkouškách.
Během léta probíhala rekonstrukce topení v celém
areálu školy. Náročnost některých prací však
vyžadovala uzavření některých částí budovy. Práce
trvaly do konce prázdnin a v posledním srpnovém
týdnu nebylo ještě možné využít všech tříd a
kabinetů učitelů.
Žáci tedy museli déle čekat na stanovené zkoušky.
Na všechny se však dostalo, byli vyzkoušeni a dle
předvedených výkonů ohodnoceni.

Učebnice a pomůcky na vyučování
Je vhodné hned při nástupu do školy žákům zajistit doporučené učebnice, sešity a další pomůcky, aby se splnil
předpoklad zdárného a úspěšného vstupu do začátku ročníku. Totéž se týká i odborného výcviku, konkrétně
pracovního oděvu a obuvi – bez něj nemůže žák pracovat v dílně.
(Víme, že začátek školního roku je pro každou rodinu značně finančně náročný – na druhé straně pro žáky i
pro učitele je velmi náročná výuka bez základních pomůcek.)

PROBLÉMY, KTERÉ ČASTO ŘEŠÍME – POMOZTE NÁM S NIMI
problém č. 1 – absence a její omlouvání
Absenci nezletilého žáka oznamuje zákonný zástupce (absenci zletilého žáka rodič nebo žák sám) hned první
den nepřítomnosti (ale nejpozději druhý den) telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem třídnímu učiteli nebo
učiteli odborného výcviku. Je možné také zavolat na ústřednu, kde sekretářka vzkaz příslušnému učiteli předá.
Tato informace však není omluvou.
Nepřítomnost žáka se dokládá pouze zápisem v omluvném listě (ne v žákovské knížce, protože žákovské
knížky budou postupně rušeny), u nezletilých žáků omluvou od zákonných zástupců nebo lékaře, u zletilých
žáků omluvou od rodičů či od lékaře.
Po předchozí nepřítomnosti ve vyučování je žák povinen předložit omluvný list se zapsanou omluvenkou
v den návratu do výuky, nejpozději však druhý den. Zdůrazňujeme, že největším problémem bývá
včasnost omlouvání.
U žáků se sklonem k záškoláctví se k omluvám od rodičů přistupuje individuálně. Pokud se často opakuje
souvislá i nesouvislá nepřítomnost žáka, může třídní učitel nebo učitel odborného výcviku požadovat vždy
doložení nepřítomnosti potvrzením lékaře.
V průběhu vyučování škola za žáky zodpovídá. Proto žáci mohou opustit školu pouze s dovolením třídního
učitele nebo jeho zástupce, na odborném výcviku se svolením učitele OV. Jinak vznikají neomluvené hodiny a
z toho vyplývající výchovná opatření.
Plánovaná nepřítomnost (např. návštěva odborného lékaře) se hlásí předem.
Vyskytují-li se příliš často omluvenky typu bolení hlavy, střevní potíže, zvracení, nevolnost, rodinné důvody
apod., mohou signalizovat, že něco není s docházkou v pořádku - takovou situaci obvykle řeší výchovná
komise.
Zvláštní formou absence jsou pozdní příchody. Ty komplikují vyučování žákům i učitelům. Proto při jejich
opakování řešíme situaci výchovnými opatřeními. Máme pochopení pro žáky, kteří dojíždějí ze vzdálenějších
míst – pro ty naše škola povoluje pozdní příchody (vystaví „vstupní“ kartu) na základě předložené žádosti a
po ověření jízdního řádu z místa bydliště.

Důležité upozornění pro rodiče:
Žák má zakázáno používat v době vyučování mobilní telefon. Nevolejte proto svým dětem v době
vyučování, nutíte je porušovat školní řád!!
BEZPEČNOST ŽÁKŮ PŘI PŘECHODU DO TĚLOCVIČNY
Vzhledem k tomu, že škola nemá vlastní tělocvičnu, musíme využívat smluvní zařízení. Využíváme tělocvičnu
TJ Spoje Praha, která je na Balkáně. Proto je nutné, aby žáci dodržovali základní bezpečnostní pravidla:
1. První vyučovací hodinu tělesné výchovy vyučující projde se žáky doporučenou trasu cesty do tělocvičny,
ukáže jim místa možného přestupování v hromadné přepravě. Experimentování při výběru jiné trasy a jiného
dopravního prostředku může vést k pozdnímu příchodu do tělocvičny nebo do výuky.
2. V dalších dnech již chodí žáci do tělocvičny sami. Během přesunů musí dávat pozor na dodržování
dopravních předpisů. Žákům je zakázáno při přechodu do tělocvičny navštěvovat restaurace a jiná zařízení pro
„občerstvení“.
3. Při přesunu do tělocvičny a zpět do školy platí školní řád: Žáci nepoškozují cizí majetek, vzájemně se
nenapadají slovně ani fyzicky. Žákům je zakázáno používat motorová vozidla ev. převážet v nich spolužáky.

Školní rok 2011/2012 – třídy, třídní učitelé a učitelé odborného výcviku
(abyste věděli, na koho se můžete obrátit pro řešení problémů)
ŘEDITELKA ŠKOLY:

Ing. Jana Porvichová, Ph.D.

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY PRO TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ:
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ:
VEDOUCÍ UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU:
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ:
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:

Ing. Petra Voráčková
Bc. Jiří Kostka
Karolína Juzová
Jan Petrus

Ing. Jana Morsteinová
Mgr. Marie Jegorovová

TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITEL
ZASTUPUJÍCÍ TŘÍDNÍ UČITEL

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU

1TČ

Ing. Jana Morsteinová
Mgr. Radek Zelenka
Mgr. Jiří Horych
Bc. Barbora Konarská
Mgr. Carmen Čebišová
Mgr. Jana Poljaková

Michal Zimmel, Pavel Troníček,
Jana Češková, Antonín Macas
Miroslav Valachovič, Petr Bujok

1UOA
1UZD

1NSA
1NSB
1NSC
1NSD
2TČ
2UOA
2UOB

Bc. Marek Zadražil, Petr Bujok

Ing. Zdeněk Linhart
Ing. Zdeněk Vomočil
Mgr. Pavla Komárková
Mgr. Michaela Šandorová
PaedDr. Marcela Zachařová
PaedDr. Marcela Zachařová

xx

Bc. Jakub Čebiš
Bc. Dagmar Stöcklová
Ing. Petr Stránský
Martin Kadrnožka
Ing. Pavel Racek

Marek Kočí, Antonín Janča,
Jana Češková
Bc. Pavel Kicherer, Miloš Kohlíček,
Jan Bielik, Bc. Lukáš Petříček
Marek Kočí, Bc. Marek Zadražil,
Miloš Kohlíček, Josef Mezera,
Petr Bujok, Jana Češková
Antonín Macas, Pavel Troníček,
Jan Bielik, Josef Mezera

xx
xx
xx

2UZD

Mgr. Oldřiška Čudová
Markéta Batíková

2NSA

Bc. Zdeněk Klán, DiS.
RSDr. Milan Věrtelář
Martina Porvichová

xx

Mgr. Marie Jegorovová
Mgr. Zdeněk Kučera
PhDr. Jana Mlezivová, CSc.
Bc. Jakub Čebiš
Ing. Zdeněk Vomočil

instruktoři na provozech

2NSC
3TK
3UOA

xx

3UZD

Mgr. Michaela Šandorová
Ing. Petra Voráčková

Miloš Kohlíček, Mikuláš Havlík,
Marek Kočí, instruktoři na provozech
Michal Zimmel, Bc. Pavel Kicherer,
Jan Bielik, instruktoři na provozech
Petr Štor, Antonín Janča, Mgr. Pavel Kadlec,
Bc. Lukáš Petříček

4UZD

Mgr. Radek Zelenka
Ing. Jana Morsteinová

Miroslav Valachovič, Mikuláš Havlík,
Petr Štor

3UOB

