Informace pro žáky budoucího 1. ročníku a jejich rodiče
Informace k nákupu učebnic a dalších pomůcek dostanete od jednotlivých
vyučujících na začátku září. Třídní učitelé se spojí s rodiči (formu upřesní třídní učitel)
počátkem září a předají potřebné informace.
Umístění žáků do tříd (u oboru PKS) bude zveřejněno na webu školy pod
anonymními identifikačními čísly.
Školní rok 2022/2023 bude zahájen 1. září 2022 v 8:00 hodin v budově školy SZŠ a
VOŠZ v Plzni, Karlovarská 99. Umístění tříd bude vyvěšeno ve vestibulu školní
budovy.
S sebou si přineste: vysvědčení z 9. třídy o ukončení povinné školní docházky,
občanský průkaz a psací potřeby.
Po zahájení školního roku budou probíhat 1. a 2. září 2022 seznamovací a
adaptační aktivity v budově školy a okolí. Pro volnočasové aktivity zvolte vhodné
oblečení a obuv.
Program:
Třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodikem prevence připravují
v blízkém okolí školy interaktivní seznamovací aktivity vycházející z metod prožitkové
pedagogiky, zařazen bude i řízený rozhovor a monitorování pocitů a prožitků v rámci
seznamovacích her. Aktivity směřují k sebepoznání, vzájemnému poznání studentů,
zaměřují se na toleranci k odlišnostem, vytváření zdravých komunikačních
dovedností.
Pro každou třídu je zajištěn seminář v rámci selektivní prevence s lektory společnosti
Point 14 se zaměřením na získání informací, jak se starat o své duševní zdraví, jak
reagovat při úzkostech.
Žádost pro vystavení průkazu ISIC bude vyřízena na začátku září po nástupu do
školy.
Ubytování a stravování je možné ve vedlejší budově školy (Domov mládeže SPŠD,
Karlovarská 99, Plzeň). Cena za ubytování: 1500,- Kč/měsíc. Cena za stravování:
snídaně -32,- Kč, oběd - 40,-Kč, večeře - 35,-Kč (celkem 107,-Kč/den).
Potvrzení pro žáky:
• průkazky na dopravu: 25. – 31. 8. 2022 (vždy od 8.00 do 13.00 hodin) na
studijním oddělení SZŠ (pí Píšová), č. dveří 201
• PMDP nepožadují potvrzení o studiu do 18 let žáka (nahrají zlevněné
jízdné)
• žádosti o dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě apod.) a všechna
ostatní potvrzení (např. pro rodiče na slevu na dani) - až po zahájení školního
roku v měsíci září.

Úřední hodiny na naší škole jsou během prázdnin:
každé pondělí od 8:00 do 15:00 hodin
Sekretariát – tel. 378 015 224
Studijní oddělení – tel. 378 015 231
Informace k seznamovacím aktivitám – tel 378 015 306 PaedDr. Ivana Košanová –
výchovný poradce, Mgr. Martina Lísková – metodik prevence
kosanova@zdravka-plzen.cz, liskovam@zdravka-plzen.cz
Přejeme úspěšný nástup do nové školy.

PhDr. Radka Felzmannová, ZŘŠ

PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy

