Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
794 01 Krnov, Jiráskova 841/1a
telefon: 554 637 460
výdejna: 554 615 442
e-mail: info@spgs-szs.cz
webové stránky: www.spgs-szs.cz

Informace pro žáky 1. ročníku a jejich zákonné zástupce
Pro žáky 1. ročníků pořádá škola adaptační kurz. Dvoudenní kurz proběhne 1. a 2. 9. 2016 v
objektech školy v Krnově, v časech od 8:00 do 15:00 hodin. Středeční program 31. 8. 2016 začíná v
17:00 hodin v budově školy na Husově náměstí 1 v Krnově a je určen především zákonným
zástupcům žáků.
Ubytování:
Zájemci o ubytování si mohou přihlášku k ubytování na domově mládeže stáhnout z webových
stránek školy. Vyplněnou přihlášku je nutné poslat do 24. 5. 2016 (kapacita internátu je omezená a
pozdějším žádostem nelze vyhovět). Nástup do domova mládeže je 31. 8. 2016 (středa) od 16:00
hodin.
Stravování:
Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně-výdejně (Husovo náměstí 1 - telefon: 554 615 442 nebo
554 625 751). Doporučujeme přihlásit žáka ke stravě nejpozději poslední týden v srpnu.
K přihlašování můžete použít také mailovou adresu jidelna@spgs-szs.cz.
Žáci ubytovaní na domově mládeže mají stravu předběžně zajištěnu.
Učebnice:
Žák bude potřebovat učebnice, na jejichž nákup (pořízení) je vyhrazen čas do konce září.
Důvodem tohoto postupu je rozdílnost textů v jednotlivých vydáních učebnic. Vyučující jednotlivých
předmětů navedou žáky na vhodnou učebnici včetně roku vydání tak, aby nedocházelo k nákupu
nevhodných, nepoužitelných učebnic. Učebnice lze odkoupit od starších ročníků. Škola však burzu
učebnic neorganizuje.
Žák ze sociálně znevýhodněného prostředí může dostat učebnice k zapůjčení po předložení potvrzení
o sociální potřebnosti. Žádost a její náležitosti je nutné dodat do 9. 9. 2016 na adresu školy
(doporučujeme předběžnou konzultaci s paní Jarmilou Najbrtovou – telefon 554 637 460).
Potvrzení o návštěvě školy:
Potvrzení o návštěvě školy lze žákům vydávat až od 1. září 2016. Až od tohoto termínu jsou žáky naší
školy a tímto termínem začíná školní rok.
Úřední hodiny během prázdnin:
Během hlavních prázdnin jsou omezeny úřední hodiny. Bližší informace najdete na našich webových
stránkách, popř. volejte 554 637 460.
Předběžné ceny:
Stravování
Ubytování
Kurz plavání

30,- Kč
100,- Kč
900,- Kč
500,- Kč

Příspěvek na výtvarné pomůcky

200,- Kč

Oběd
Celodenní strava (ubytovaní)
1 měsíc
Kurz je součástí výuky tělesné výchovy všech
oborů.
Celoroční poplatek na výtvarné potřeby
v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika,

Adaptační kurz

cca 1 500,- Kč

Pedagogické lyceum
Týdenní pobytový kurz v případě konání - bude
upřesněno

Platby:
Zákonní zástupci mají možnost provést některé platby už před nástupem do 1. ročníku a rozložit si
platby do delšího období.
a) na účet 5537771/0100 (variabilní symbol RČ nebo datum narození) – platba kurzů, obědů,
ubytování na domově mládeže Hlubčická 2
b) na účet 5932771/0100 (variabilní symbol = evidenční číslo žáka – získáte po přihlášení žáka
k ubytování a stravování) – platba snídaní, svačinek, večeří, ubytování na domově mládeže
Opavská 49
Ars voce:
Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika absolvují v 1. a 2. ročníku předmět Sborový zpěv.
Povinnou součástí tohoto předmětu je i práce v dívčím pěveckém sboru Ars voce, který reprezentuje
školu na řadě vystoupení v průběhu roku. Ars voce se schází jednou týdně v odpoledních hodinách
(úterý) a před vystoupeními probíhají víkendová soustředění. Dívky mají možnost být v době
soustředění ubytované na domově mládeže (ubytování je placeno z prostředků Spolku při SPgŠ a SZŠ
Krnov). Členy sboru mohou být i zájemci z oboru Pedagogické lyceum.
Ve školním roce 2016/2017 je kromě Vánočního koncertu, naplánováno i natočení metodického CD
pro pedagogické školy – lidové písně v jazzové úpravě, popř. účast na hudebním festivalu.

Mgr. Jana Chlebovská
ředitelka školy

