Pozvánka na zahájení školního roku
Zahájení školního roku 2020/2021 pro žáky všech ročníků denního studia proběhne v sále hotelu Koruna
v Roudnici nad Labem(nám. Jana z Dražic 103)v úterý 1. září 2020 v 8:15hodin.
Ing. Richard Červený v. r.
ředitel školy

Úvodní schůzka žáků 1. ročníků a jejich zákonných zástupců
Vážení žáci a zákonní zástupci žáků 1. ročníků, dovoluji si Vás pozvat na úvodní informativní třídní schůzku, která
proběhne v pondělí 29. června2020od 16:00 h. Hlavní cíle třídní schůzky jsou:
● seznámit se se spolužáky, třídním učitelem, s dalšími vyučujícími a s prostředím školy,
● předat nebo aktualizovat kontaktní údaje,
● získat informace o úvodním seznamovacím kurzu, vyplnit přihláškua zaplatit příspěvek na kurz,
● první společná aktivita žáků - příprava na seznamovací kurz,
● seznámit se se školním a klasifikačním řádem školy, získat přístup do Školy OnLine,
● vyřešit další praktické otázky, jako je placení školného, získání stipendia, jak je to s učebnicemi, co je to
ISIC karta apod.,
● možnost se zeptat a diskutovat.
Účast žáků a zákonných zástupců je více než důležitá! Děkujeme.

Úvodní seznamovací kurz pro žáky 1. ročníků maturitních oborů
Úvodní seznamovací kurz proběhne od 1. 9. do 4. 9. 2020. Odjezd je naplánován ihned po zahájení
školního roku cca v 9:15. Příspěvek na dopravu je 300 Kč. Veškeré další informace Vám budou sděleny na úvodní
třídní schůzce.

Kontakty
● ředitelna:
416 839 064
○ ředitel Ing. Richard Červený:
●

○ zástupkyně ředitele Ing. Hana Bílíková:
kancelář školy:
416 839 065

723 829 267, cervenyr@podripskaskola.cz
602 356 160, hbilikova@podripskaskola.cz
sborovna:
416 815 538

Organizace školního roku 2020/2021
Prázdniny a ředitelská volna
●

vyučování začíná v úterý 1. září 2020, první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021, druhé
pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021

●

čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020 – podzimní prázdniny

●

pondělí 26. října a úterý 27. října - ředitelské volno

●

pondělí 16. listopadu - ředitelské volno

●

vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021, vyučování
začne v pondělí 4. ledna 2021

●

jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021

●

1. března - 7. března 2021 – jarní prázdniny

●

čtvrtek 1. dubna 2021 – velikonoční prázdniny

●

hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021

●

období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

Třídní schůzky
●

29. června 2020 - schůzka s rodiči žáků 1. ročníků

●

16. září 2020 - schůzka s rodiči žáků 4. ročníku a 2. ročníků

●

11. listopadu 2020 - schůzky s rodiči

●

7. dubna 2021 - schůzky s rodiči

Informace k organizaci školního roku jsou průběžně umisťovány do online kalendáře, který je dostupný na webu
školy www.podripskaskola.cz.

