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První školní den - výuka začíná 3. září, přijďte prosím do školy v 8:00,
předpokládaný konec pobývání ve škole první den je v 11:00
Začátek výuky - výuka běžně začíná v 7:45
Informace o zdravotním stavu a potížích v rodině - velmi prosíme studenty,
studentky a jejich rodiče, aby prostřednictvím třídního učitele nebo, pokud se jedná o
skutečně intimní záležitost jen do rukou školní psycholožky, předávali informace o
zdravotním stavu a závažných problémech v rodině. Nechceme tyto věci znát kvůli
uspokojení vlastní zvědavosti, ale naším cílem je studentům a studentkám pomoct a
vždy hledat a pokud možno najít řešení, které co nejvíce usnadní jejich životní
situaci. Těžko ale můžeme něco dělat, pokud o problémech nevíme, moc vás tedy
prosíme o důvěru.
Podpora a pomoc studentům - studenti a studentky mohou využít podpory a
pomoci
○ školní psycholožky (tel. 226 802 625)
○ školní speciální pedagožky a zároveň výchovné a kariérové poradkyně
Ludmily Šulcové (ludmila.sulcova@zatlanka.cz, tel. 226 802 631)
○ aktuální konzultační hodiny budou vyvěšeny na webu školy
Práce s nadanými studenty a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami naše škola se snaží intenzivně pracovat s oběma kategoriemi studentů. Je třeba, aby
prostřednictvím třídního učitele předali škole potvrzení z pedagogicko-psychologické
poradny, které specifikuje jejich potřeby a obsahuje doporučení, jak má škola s
těmito studenty a studentkami pracovat.
Potvrzení o studiu - škola může potvrzení o studiu vydat až po nástupu do studia,
tedy po 3. září.
Vstupní karty - jak už jste byli informováni v dopise, používá naše škola
mezinárodní karty ISIC jako vstupní karty do škol. Na tyto karty je souběžně možné
půjčovat si knihy ve školní knihovně a využívat školní kopírky a tiskárny, kredit do
karet lze nabít u sekretářky školy paní Moravcové ve vyčleněném čase.
Školní mailové adresy - všem studentům školy budou v průběhu září zavedeny
emailové školní schránky, do nichž se lze přihlašovat kdekoliv prostřednictvím
mailového rozhraní na webovém vyhledávači Google. Je velmi důležité, aby studenti
maily pravidelně četli, protože slouží jako jeden ze dvou klíčových komunikačních
kanálů. Část zpráv je studentům předávána také prostřednictvím systému Bakalář; s
ním budou studenti v září seznámeni.
Hodnocení a klasifikace – podmínky klasifikace jsou uveřejněny na webových
stránkách školy, známky zapisují učitelé do systému Bakalář. Na začátku školního
roku obdrží studenti i jejich rodiče přístupová hesla do tohoto systému.
Omlouvání absence - v případě absence prosím bezodkladně informujte třídního
učitele mailem nebo telefonicky, po ukončení absence musí studenti i studentky
absenci ještě omluvit v omluvném listě, který musí donést nejpozději 2 dny po
návratu do školy.
Dodržování školního řádu - ve škole platí školní řád, který je možné si přečíst na
webu školy, především upozorňujeme na skutečnost, že ve škole i na všech akcích
pořádaných školou platí striktní zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání
jakýchkoliv psychotropních a omamných látek, pokud je student či studentka
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přistižen s nakládáním s těmito látkami, má to za následek vyloučení z akce a
následně podmínečné či nepodmínečné vyloučení ze školy.
Schůzka rodičů - další schůzka rodičů studentů a studentek prvních ročníků se
uskuteční v druhé polovině září, o přesném termínu budou rodiče informováni
počátkem září.
Imatrikulace - slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku se uskuteční v rámci
školního plesu v pátek 23. listopadu 2018.
Učebnice - škola nevydává závazný seznam učebnic, není potřeba si je opatřovat
předem, pokud budou učebnice potřeba, domluví se jednotliví vyučující přímo se
studenty během září. Jazykové učebnice objednáváme pro studenty hromadně, aby
dosáhli na slevu, kterou za několik let spolupráce již naše škola má. V polovině září
proběhne burza učebnic, kde je možné koupit si učebnice od žáků vyšších ročníků.
Jídelna a školní bufet - naše škola nemá vlastní školní jídelnu, studenti a studentky
mohou navštěvovat školní jídelnu ve Štefánikově ulici 11, Praha 5 (web
http://stefan.sj.cz/). Cena oběda ve školní jídelně je 32 Kč. Ve škole je studentům k
dispozici školní bufet, kde si mohou zakoupit nápoje, pečivo a další občerstvení, po
škole jsou též rozmístěny automaty na vodu, které mohou studenti využívat.
Rozvojová činnost studentů - během studia se mohou studenti zapojit do celé řady
projektů a akcí, které se na škole pořádají, škola je zapojena do programu
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) a Klubu mladého diváka (obě aktivity
koordinuje Lucie Bušová – lucie.busova@zatlanka.cz).

Důležité kontakty:
Ředitelka školy:

Jitka Kmentová
jitka.kmentova@zatlanka.cz, 226 802 622

Zástupce ředitelky pro studijní záležitosti: Radek Bílý
radek.bily@zatlanka.cz, 226 802 640
Kancelář školy:

Renata Moravcová
renata.moravcova@zatlanka.cz, 226 802 621

Prosba o podporu a pomoc
Vážení rodiče,
naše škola se snaží hledat nové vzdělávací cesty, pořádá celou řadu zajímavých projektů,
akcí a expedic. K tomu všemu je třeba materiálních a finančních zdrojů a taky lidských sil.
Chceme vás tedy požádat o pomoc a podporu při jejich shánění. Uvítáme přímou podporu
materiální a finanční, ale i pomoc s propagací činnosti a práce školy, s hledáním kontaktů na
možné donory či podporovatele, či pomoc s hledáním vhodných míst a prostor, kam je
možné za přijatelné peníze a v důstojných podmínkách pořádat výlety, exkurze a expedice.
Za veškerou vaši pomoc budeme velmi rádi a využijeme ji ku prospěchu studentů. S
nabídkami pomoci a podpory se prosím případně obracejte na ředitelku školy Jitku
Kmentovou (jitka.kmentova@zatlanka.cz, tel. 226 802 622). Děkujeme.

