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 seznamovací kurz pro žáky 1. ročníků učebních oborů
Pro žáky, kteří nastupují do 1. ročníků, jsme připravili úvodní kurz v rekreačním areálu Poslův Mlýn
v Doksech. V místě pobytu je zajištěno ubytování a stravování. Kurz slouží ke vzájemnému poznání a stmelení třídy.
Součástí programu jsou rovněž sportovní aktivity, zjišťování stupně znalostí z českého jazyka, cizích
jazyků a matematiky.
Cena:
Sraz všech žáků:
Návrat:
Místo pobytu:
Stravování:

1 300,- Kč (uhradit nejpozději při nástupu na kurz)
2. 9. 2020 v 8:00 hodin na parkovišti vedle budovy školy
4. 9. 2020 v cca 12:30 - 13:30 hodin
Rekreační areál Poslův Mlýn, Doksy
2. 9. 2020 je první jídlo oběd a 4. 9. 2020 končíme snídaní

S sebou si vezměte: psací potřeby, oblečení vhodné na turistiku, oblečení k pobytu ve volném čase, plavky,
sportovní oblečení, není vhodné používat oděvy, které jsou určeny k běžnému nošení. Spodní prádlo, pyžamo,
ponožky, mycí potřeby a ručník, vhodnou obuv.

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.

