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Informace o škole a ke studiu pro žáky 1. ročníku 2020/2021 

Spojení 

 SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, www.pslib.cz 

 e-mail: sekretariat@pslib.cz nebo jmeno.prijmeni@pslib.cz 
 

Organizace školního roku 

 Vyučování začíná v první pracovní den v září v 8:00 hodin. Nezapomenout obuv na přezutí! 

 Schůzka žáků 1. ročníků s vedením školy a třídními učiteli proběhne první den školy, po skončení vyučování,  
a to v 12:00 hodin v tělocvičně. 

 Potvrzení o studiu obdrží žáci první den školy od svého třídního učitele. 
 Veškeré informace o organizaci školního roku jsou vždy uvedeny na webových stránkách školy (horní lišta), je 

nutné je tedy průběžně sledovat (rozvrh, suplování jednotlivých hodin, plán akcí, apod). 

 Prázdniny a případná volna jsou uvedena na www.pslib.cz – oddíl Harmonogram školního roku. 

 Třídní schůzky probíhají 2x ročně, v měsíci listopadu, dubnu a eventuálně dle potřeby (termíny jsou opět 
uveřejněny na webových stránkách školy). Pro I. ročníky se konají mimořádné třídní schůzky  

 Volný čas (polední přestávky, odpadlé hodiny) mohou žáci trávit v učebnách, v informačním centru, v posilovně. 
Neplnoletí žáci nesmějí v těchto hodinách ani o přestávkách opouštět areál školy!  

 Harmonizační dny jsou organizovány v září, cena 1000,- Kč. Nutné uhradit hotově první den školy třídnímu učiteli. 

 Lyžařský kurz je povinný pro všechny žáky 1. ročníků a proběhne v lednu nebo v únoru. 
 Vyučovací hodiny a přestávky: 

Vyučovací 

hodina 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Čas 7.10-7.55 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20 15.25-16.10 

 

Vstup do školy, šaten, dílen, odborných učeben, kopírování, tisk 

 Vše se ovládá bezkontaktním čipem, tentýž čip je možno použít také pro stravování. 

 Nákup čipu probíhá při nástupu do školy spolu s centrálně dodaným zámkem k šatní skříňce (1 skříňka pro 2 žáky) 
za 250,- Kč. Poplatek zahrnuje zámek (50,- Kč), čip (50,- Kč), registraci do systému (50,- Kč) a úvodní kredit na tisk 
a kopírování (100,- Kč). 

 Po řádném ukončení studia zůstávají čip a zámek studentům (nevykupují se zpět). Je možné registrovat i vlastní 
čipy (karty), kompatibilní se školním systémem (sleva 50,- Kč). Použití vlastních zámků u skříněk nebude umožněno. 
K dopravě do školy je možné používat jízdní kolo a ukládat ho do kolárny (se vstupem na čip). 
 

Stravování  

 První den je oběd zdarma.  

 Objednávání a platba stravy viz firma Gastron.  
 

Učební pomůcky, učebnice, sešity  

 Na středních školách si hradí žáci sami. Nákup je vhodné učinit až na začátku školního roku dle instrukcí vyučujících 
jednotlivých předmětů – viz příloha „Finanční požadavky“. 
 

Unie rodičů (SRPŠ) 

 V každé třídě se stanoví 2 zástupci rodičů žáků, kteří se účastní jednání Unie rodičů a následně podávají informace  
rodičům při třídních schůzkách.  Jednání Unie rodičů se koná dvakrát ročně. Informaci o termínu obdrží zástupci 
formou Pozvánky (je to vždy den před třídními schůzkami).  

 Finanční (členský) příspěvek rodičů do Unie rodičů je možné platit 2X ročně, a to bezhotovostně na účet Unie.  
Výši příspěvku schvaluje Unie rodičů, nyní je stanovena na 1000,- Kč/rok. V první den obdržíte konkrétní číslo účtu  
a variabilní symbol pro platbu, které platí po celé 4 roky studia.  
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Omlouvání nepřítomnosti žáka 

 E-mailem na třídního učitele, popř. sekretariát (viz webová stránka školy – kontakty). 

 Nepřítomnost žáka při vyučování omlouvá třídní učitel na základě omluvenky zapsané do Omluvného listu a 
stvrzené v případě nezletilých žáků zákonným zástupcem.   

 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, požádá zákonný zástupce žáka (případně vychovatel DM) nebo sám zletilý 
žák o uvolnění z vyučování. Uvolňování z vyučování provádí na jednu hodinu příslušný vyučující, na více hodin 
(maximálně 1 den) třídní učitel, na více dnů ředitel školy na základě doporučení třídního učitele. 

 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předvídat, je povinností jeho nebo rodičů nezletilých 

žáků oznámit třídnímu učiteli neprodleně, nejpozději do 3 dnů, důvod nepřítomnosti.  

Zdravotní stav žáka 

 Rodiče žáka jsou povinni informovat školu o případných zdravotních potížích svých dětí, které by 
mohly být příčinou úrazu, zejména při praktické výuce (práce na strojích a elektrických zařízeních). 
Omezení ze zdravotních důvodů je nutno doložit lékařským potvrzením. 
 

Studijní a výchovné problémy neplnoletých žáků  

 Doporučujeme projednávat a řešit průběžně a nečekat na třídní schůzky.  

 Rodiče se mohou telefonicky, e-mailem a ústně obracet kdykoli na vyučující, třídní učitele, výchovného poradce, 
pracovníka primární prevence a na vedení školy.  
 

Zájmová činnost 

 Nepovinná výuka AJ, NJ. 

 Na začátku školního roku obdrží žáci nabídku zájmových kroužků pro daný školní rok.  

 K dispozici je posilovna (500,- Kč/pololetí), počítačová učebna s připojením na Internet.  

 Možnost účastnit se řady středoškolských soutěží (MO, FO, programování, SOČ, sportovních…) ve školních,  
popř. celostátních kolech. 

 Studentská rada a Redakce školního časopisu „Zkrat“. 
 

ISIC a Opuscard a Studentský průkaz 

 Mezinárodní průkaz ISIC mohou žáci využít ve 124 zemích světa, kde je akceptován a uznáván jako jediný 
mezinárodní průkaz studentů. Naši žáci se účastní různých projektů v zahraničí, s ISIC průkazem mohou získat 
řadu slev nejen na vstupném, jízdném, ubytování, ale také na sportovních a kulturních akcí, učebních pomůcek, 
elektroniky, knih, sportovních potřebách aj.. Zvýhodněná cena nového ISIC je 290,- Kč (cena obvyklá bez možnosti 
prodloužení je 350,- Kč). Platnost je 1 rok (tzn. od objednání v září do následujícího prosince), následně je možné 
každoroční prodloužení za 180,- Kč.   

 Studentský průkaz je možné pořídit za cenu 10,- Kč. Lze ho využít pro potřeby slev při jízdném.   

 Osobní karta Opuscard může sloužit jako elektronická peněženka a nosič elektronické jízdenky IDOL. K vydání je 
třeba jedna barevná nepoužitá fotografie průkazového formátu, platný občanský průkaz. O kartu je možné 
zažádat osobně na Frýdlantské ulici v Liberci. Cena je 140 Kč. (Tuto kartu škola nezařizuje). 

 

Pojištění proti úrazu a ztrátě věcí 

 Škola má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, nicméně některé škody, zejména vzniklé při událostech 
zaviněných nedbalostí či porušením povinností žáků, pojišťovna nehradí.  

 Pojištění se dále nevztahuje na věci, které nejsou nutné ke studiu (mobilní telefony, MP3, notebooky, …). Proto 
doporučujeme rodičům uzavřít na takové události soukromé připojištění.  
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