POŽADAVKY KATEDER:
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
- Literatura pro 1. ročníky středních škol – pracovní sešit, nakladatelství DIDACTIS cca 140,Kč – bude objednána hromadně v září
- Pravidla pravopisu, která je možné použít i u maturitní zkoušky

ANGLICKÝ JAZYK
- učebnice: New Matrix pre-intermediate, student´s book + workbook
doba používání: 2 roky, cena: 675,- Kč (množstevní sleva)
prodej je zajištěn v chomutovském knihkupectví DDD, Ruská ulice (u náměstí),
od konce srpna
učebnice musí být nová, nepopsaná (starší výtisky mohou obsahovat jiné informace)!
- sešity: každý vyučující oznámí žákům na začátku září, jaké sešity si mají obstarat (do
té doby sešity nekupovat!)
- klasifikace: žáci jsou hodnoceni jak známkami, tak bodovým (kreditním) systémem
s bodovým systémem budou podrobně seznámeni na první hodině v září
- ostatní:
✓ v 1. ročníku probíhá testování Scate – ověřuje úroveň dosaženou v AJ
je-li úroveň nižší než A2, je nutné doučování žáka (střední škola nemůže
nahrazovat školu základní, žák si musí chybějící znalosti doplnit sám)
✓ v příštím školním roce bude na naší škole k dispozici rodilý mluvčí, Američan
bude nabízet i odpolední kroužky – využijte této jedinečné možnosti
✓ nároky kladené na žáky v cizích jazycích jsou během studia poměrně vysoké,
ale naše škola se může pochlubit téměř 100% úspěšností u státní maturity z AJ
(od zavedení státní maturit neuspěl pouze 1 žák)
✓ v 1. a ve 2. ročníku se studuje povinně pouze 1 cizí jazyk – angličtina, žáci se
mohou přihlásit na nepovinnou němčinu, příp. španělštinu
ve třetím ročníku je povinný 2. cizí jazyk pouze ve specializaci Technický management
CHEMIE
- Sešit A4 – čtverečkovaný (465, silný) – může vystačit i v 2. ročníku
- Psací potřeby
- Kalkulačka (pro SŠ – zlomky, komplexní čísla, statistika, ...)
- Periodická soustava prvků (lze zakoupit v knihkupectví, možno stáhnout z webu, je i
součástí MFCH tabulek pro SŠ)
-

Nepovinné:
J. Blažek: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického
zaměření (nakl. SPN – pedagogické nakladatelství a.s., cca 150,-Kč)

- K. Růžičková, B. Kotlík: Chemické názvosloví pro SŠ v kostce
FYZIKA
- Sešit A4 – čtverečkovaný nebo nelinkovaný (min. 40 listů)
- Psací potřeby
- Kalkulačka (pro SŠ – zlomky, komplexní čísla, statistika, ..., BEZ grafického
displeje, řešitele rovnic a úpravy algebraických výrazů)
- MFCH tabulky a vzorce pro SŠ

-

Bednařík M., Svoboda E., Široká M.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika (naklad.
Prometheus , 140 Kč)

-

(pro 2. ročník: Karel Bartuška: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika
(naklad. Prometheus , 117 Kč) a Oldřich Lepil: Fyzika pro gymnázia - Optika (naklad.
Prometheus , 114 Kč)
MATEMATIKA
- Sešit A4 – čtverečkovaný (465)
- Rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník a kružítko)
- Kalkulačka (pro SŠ – zlomky, komplexní čísla, statistika, ...,). POZOR! Vzhledem
k maturitní zkoušce z matematiky BEZ: grafického displeje, řešitele rovnic a
úpravy algebraických výrazů
- MFCH tabulky a vzorce pro SŠ (Prometheus)
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY
-

Učebnice (pro 1. i 2. ročník)
o Antonín Blahovec - Elektrotechnika I. a III. díl

-

1x sešit A4 čtverečkovaný
kalkulačka s goniometrickými funkcemi
barevné tužky (vhodná je tříbarevná propisovačka)
pravítko a trojúhelník s ryskou
tužka měkká HB
zvýrazňovače
doporučujeme zakoupit elektrotechnické šablony

MECHANIKA
- Učebnice Sbírka úloh z technické mechaniky; K. Mičkal; Informatorium (slouží k výuce
v prvním a druhém ročníku)
- 1xsešit A4 čistý
- Kalkulačka
- Rýsovací pomůcky (2xtrojúhelník s ryskou, kvalitnější kružítko, 1xtužka (B))
TECHNICKÉ KRESLENÍ
- Učebnice Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi; J. Švercl; Scientia
(slouží k výuce v prvním a druhém ročníku)
- Rýsovací pomůcky (2xtrojúhelník s ryskou, pravítko, kvalitnější kružítko, 2xtužka (B))
- 2xsešit A4 čistý
DÍLNY
- dvoudílný pracovní oděv / montérky /
- pracovní obuv / klasická nebo pracovní polobotka /
- čepice s kšiltem / pro dívky šátek /
- sešit čtverečkovaný č.465
- zbytek bude sdělen žákům 1.roč. při nástupu do školy

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU SPŠ A VOŠ CHOMUTOV
Informace pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků
Vážení rodiče,
Dovolte nám několik důležitých informací před nástupem Vašich dětí na naši
školu z oblasti předmětu TvS (Tělesná výchova a sport), Zdr.Tv (Zdravotní Tv)
- žáci se nemusí bát TvS (ani slabší), důraz klademe na docházku, přístup a plnění povinností.
- se všemi povinnostmi, zásadami chování, bezpečnosti a podmínkami hodnocení jsou žáci
seznamováni každoročně na začátku školního roku proti podpisu.
- žákovské výkony bodujeme, ve čtvrtletí hodnotíme dvěma známkami, odděleně výkonovou a
výchovnou složku (výkon váha 4, výchova váha 6)
- výsledná známka z předmětu TvS vyjadřuje komplexní hodnocení žákovy práce
- uvolnění z Tv („osvobození“) vyřizovat co nejdříve – písemnou žádost s přiloženým
doporučením lékaře schvaluje ředitel školy (tiskopis v kanceláři školy), informovat učitele TvS
- zdravotní omezení - zásadně písemně od lékaře, vždy aktualizované pro daný školní rok
- předmět Zdravotní Tv - doporučujeme všem žákům s vyšším stupněm oslabení (skoliózy,
kardiovaskulární problémy, těžší obezita, svalová atrofie, apod.) - výkony minimalizovány,
zaměřujeme se na kompenzační cvičení (posilovací, protahovací), plavání, hry
předmět nahrazuje v rozvrhu běžnou TvS
- pravidla omlouvání - zásadně do omluvného listu, dle možnosti předem, nikdy ne do
Bakalářů, výjimečně na mailové adresy učitelů TvS
- žáci jsou povinni být přítomni na hodinách TvS i v případě, že nemohou cvičit.
(teorie TvS, rozhodčí, časomíra, měření výkonů apod.)
- požadavky na vybavení
- cvičební úbor - tmavé sportovní trenýrky (nejlépe modré, černé) a jednobarevné
triko, krátký rukáv (výběr barvy dle domluvy ve skupině, třídě, praktické pro sportovní hry
- doplňky – různé dlouhé nohavice a rukávy (soupravy apod.) dle pokynů a se souhlasem vyučujícího
(otužování, hygiena – dle počasí)
- dvoje boty – nejdůležitější část úboru – přímá souvislost s bezpečností a zdravím!
1x do tělocvičny – sálové, 1x atletika – běžecké sportovní boty – každá bota jiné vlastnosti
- plavky – doporučujeme plavecké – elastické (plavecký výcvik v dubnu a květnu)
- Sportovní kurzy
1. ročník – Lyžařský výcvikový kurz – povinný (sjezd / běžky)
2. ročník – Sportovně turistický kurz – povinný (cyklo / pěší)
3. ročník – Vodácký kurz – výběrový (dobrovolný)
- Specifika přesunů na mimoškolní sportoviště (LA stadion, bazén) a z nich u počátečních a
koncových hodin, v místě srazu také rozchod (přerušení vyučování, souhlas rodičů – září)
- ŠSK (Školní sportovní klub) – kroužek posilování, další možnosti omezené vzhledem
k vytíženosti tělocvičen, v případě velkého zájmu jsme schopni řešit v odpoledních hodinách
V Chomutově 7. 6. 2018

za učitele TvS: Mgr. Jiří Kouba

Informace pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků - Lyžařský výcvik (LVK)
- Sjezdovky, snowboard – Pec pod Sněžkou – 16. – 22. 2. 2019
- Běžky – turistika – Cv a okolí, Krušné hory (denní dojíždění) - 18. – 22. 2. 2019
– možnost volby, možnost zapůjčení běžeckého setu (omezené množství)
Vzhledem k letošním zkušenostem, kdy zájem žáků výrazně převýšil počet objednaných lůžek
(vycházel z mnohaletých zkušeností) přistupujeme k výběru zálohy 1000,- Kč pro účastníky zájezdu
do Pece pod Sněžkou.
V tuto chvíli máme objednaných 90 lůžek vyhrazených pro žáky. Potřebujeme co
nejrychlejší závaznou informaci o zájmu žáků. Proto volíme tuto formu. Pokud bude zájem
převyšovat objednaný počet, bude vyhověno těm, kteří zaplatili dříve. 91. a další budou náhradníky
a bude s nimi počítáno na prvním místě pro kurz běžecký. Nejprve bychom se samozřejmě pokusili
navýšit naši objednávku, toto řešení je ale bez záruky.
V případě, že by Váš syn (dcera) nakonec na naši školu nenastoupil (a), bude Vám záloha
vrácena zpět na účet, z kterého bude odeslána.
Děkujeme za pochopení a včasné odeslání zálohy.
Přihlášku odevzdat učitelům TvS při úvodní hodině
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závazná přihláška na lyžařský kurz prvních ročníků SPŠ
Jméno závazně přihlášeného žáka (yně): ……….……………………………………………třída: ………….
*Varianta 1
- tato varianta omezena kapacitou autobusu tj. cca 45 žáků
na běžecký kurz s denním dojížděním zaměřený na turistiku – i pro úplné začátečníky.
Místo konání: Krušné hory (po – pá)
Termín konání: 18. 2. – 22. 2. 2019
Vyber variantu:
vybavení - lyže, boty, hole -*seženu sám nebo *potřebuji pomoc sehnat
(turistické pojetí, můžeme zapůjčit lyžařskou výzbroj na běh - lyže, hůlky a boty,
POZOR, pouze v omezeném množství
Náklady:
pouze za dopravu a servisní materiál / případně půjčovné (cca 300,- Kč),
žák hradí zálohu 500,- Kč v měsíci lednu 2019 ( hotově - p. uč. Pohl, kab. M)
*Varianta 2
na týdenní lyžařský výcvikový zájezd zaměřený na sjezdové lyžování a snowboarding
Místo konání:
Pec pod Sněžkou (ubytování - hotel Energetik)
Termín konání:
16. – 22. 2. 2019 (so – pá)
Vyber variantu: :
zaměření na
*sjezdové lyže
nebo
*snowboard
Náklady:
za ubytování a stravování případný doplatek za dopravu, drobné výdaje
žák bude nadvakrát hradit zálohu 4 000,- Kč na účet SRDPŠ, č. účtu 257529401/0300
variabilní symbol: VS - rodné číslo, zpráva pro příjemce: LYŽÁK + příjmení + TŘÍDA (je-li již známa)
první část ZÁLOHY 1000,- Kč do 30. 6. 2018,
3000,- do konce října, (na vleky - cca 2 500,- Kč (vybíráno před odjezdem, začátečníci méně)
*Varianta 3
Ze závažných zdravotních či jiných důvodů nebude absolvovat LVK prvních ročníků – v
návratce vypsat konkrétní důvod. Do odjezdu vyřídit uvolnění z kurzu. Uvolňuje ředitel školy
na základě žádosti zákonného zástupce
Důvod: …………………………………………………………………………………………………….
Nehodící se škrtněte + vybrané zakroužkujte!
pozn.: LVK je povinný dle platného ŠVP
V Chomutově, 6. 6. 2018

……..………………………
Podpis zákonných zástupců
vedoucí kurzu: J. Kouba

ECDL testování žáků 1. ročníku na SPŠ
Všichni žáci 1. ročníku SPŠ postupně vykonají 7 ECDL testů, které prověří jejich znalosti
a dovednosti v oblasti ICT. Po jejich úspěšném absolvování obdrží mezinárodní certifikát
ECDL, jehož platnost není časově omezena. Příprava na tyto testy je dána ŠVP naší školy a
je tedy součástí výuky při vzdělávání v rámci předmětu „Výpočetní technika“ v 1. ročníku.
Testy tak doplňují běžnou klasifikaci a slouží zároveň pro objektivní porovnávání dovedností
jednotlivých žáků podle mezinárodně uznávaných standardů.
Každý žák si musí pro účely ECDL testování zakoupit Index ECDL Select v hodnotě 701,80
Kč a za každý dílčí test zaplatí 100,- Kč (za 7 testů tedy celkem 700,- Kč). Z důvodu
zjednodušení plateb se provádí úhrada celkové částky ve výši 1401,80 Kč (701,80 Kč + 7
x 100,- Kč) výhradně na účet školy dle níže uvedených platebních dispozic nejpozději do
konce září 2018. Běžné ceny za ECDL testování jsou přibližně 2,5-násobně vyšší než naše
školní.

Co je to ECDL?
ECDL (European Certification of Digital Literacy) je původem evropský projekt:
• definuje prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů vzdělávací obsah odrážející
aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti
• nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu
ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky / testy)
Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek (testů):
• úspěšní absolventi ECDL testů získávají mezinárodně uznávané ECDL certifikáty
ECDL certifikáty:
• dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi
• řadu let jsou nejen státy Evropské unie doporučovány a používány jako mezinárodní
standard
Fakta o ECDL:
• významné národní i nadnárodní společností integrovaly principy konceptu ECDL
do vzdělávacích programů svých zaměstnanců
• orgány a instituce státní správy v řadě členských zemí (nejen v EU) využívají
měřitelnost digitálních znalosti a dovedností konceptu ECDL jako zdroj informací pro
další vzdělávání zaměstnanců i jako nástroj personální politiky
• tisíce škol všech stupňů v rámci mnoha zemí světa vyučují dle ECDL Sylabů
a ověřují nabyté znalosti a dovednosti formou ECDL zkoušek => získané ECDL
certifikáty pak pomáhají absolventům škol při vstupu na trh práce
• řada členských zemí využívá koncept ECDL jako nezávislý nástroj pro měření
výsledků rekvalifikačních procesů
• v ČR probíhají jednání o podobě začlenění konceptu ECDL testů do systému
maturitních zkoušek na určitých typech středních škol
• na řadě VŠ v ČR je již koncept ECDL využíván, pro držitele ECDL certifikátů z toho
plynou výhody oproti ostatním studentům

Bližší informace o ECDL naleznete na:
• http://www.ecdl.cz/o_projektu.php
• http://www.ecdl.cz

Platební dispozice:
Účet školy:

2110740287/0100 KB Chomutov.

Variabilní symbol:

rodné číslo žáka
(10 číslic)

Do poznámky prosím uveďte:

ECDL-příjmení žáka,třída
(třídy uvádějte ve formátu 1A, 1B, 1C, 1D, 1E)

Částka musí být uhrazena na účet školy PŘESNĚ ve výši 1401,80 Kč.

