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Informace o zahájení studia na SOŠ a SOU Hořovice 
 
Vážení, dovolte nám,  
abychom Vám poskytli informace týkající se prvních dnů školního roku 2021/2022. 
 
1. Zahájení školního roku 
Školní rok 2021 – 2022 začíná ve středu 1. září 2021. 
 
Žáci SOU (učební obory) se dostaví 1.9. 2021 do budovy školy Tlustice č. 28 v 8.00 hod.   
 
2. GO kurz 
Ve dnech 6.9. - 8.9. 2021 žáci 1. ročníků SOU absolvují seznamovací GO kurz v kempu - Brdy. Tento kemp je 
nedaleko Věšína. Celková cena ( ubytování, stravování, pitný režim, doprava) by měla být cca 1500 kč. 
Program kurzu a aktivity budou zaměřeny na spolupráci žáků, seznámení s novým prostředím a 
pedagogickými pracovníky.   
Upřesněno bude 1. září - v den nástupu do školy. 
 
3. Školní potřeby 
Žáci SOU (učební obory):  
- sešit A4 čtverečkovaný pro předměty: TK, TECH, STR, ST, FYZ, MAT (cca 6 kusů);  
- sešit A5 linkovaný pro předměty: ČJ, ON, EK (cca 3 kusy); 
- rýsovací potřeby:  kružítko, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, gumová pryž, 
   mikrotužka, úhloměr; 
- sportovní oděv na tělesnou výchovu; 
- přezůvky do školy; 
- praktická výuka (dílny): pracovní oděv a obuv obdrží žáci v učilišti (z tohoto důvodu potřebujeme znát 
velikost obuvi  a oděvu, abychom je mohli objednat); 
- obor Strojní mechanik a Nástrojař  
 zakoupení posuvného měřítka (typ posuvného měřítka bude upřesněn učitelem odborného výcviku – 
1.9.2021) 
 

4. Učebnice 
Potřebné učebnice Vám budou oznámeny při zahájení výuky. Nákup některých učebnic se ve škole řeší 
hromadnou objednávkou (levnější nákup).  
Žáci SOU mohou orientačně  počítat s těmito částkami:- učebnice angličtiny: Englisch file 3rd edition 
elementary multipack A  - 500.- Kč. Tato učebnice je přibližně na rok a půl výuky. 
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5. Školní stravování -  přihláška přiložena 
Při nástupu do školy odevzdáte svému třídnímu učiteli vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování (nutno 
vyplnit též telefon rodičů a e-mail strávníka) a potvrzení o souhlasu s inkasem. 
Poplatky za stravování Vám budou inkasovány z tohoto účtu. Zajistěte dostatečný limit pro platby! 
Cena oběda činí 30,-kč. 
Pokud služby stravování nechcete využívat, považujte tyto dokumenty za bezpředmětné. 
 
6. Přihláška na ISIC 
Možnost zajistit studentský průkaz -  výhody v příloze dopisu 
 
7. Vratná záloha na klíč od šatní skříňky 
Žáci přinesou 100,-Kč zálohu na klíč od šatní skříňky, která jim bude při odevzdání  klíče vrácena. 
 
8. Telefony a e-mail 
ředitel školy + fax: 311 516 793; mobil: 731 582 691;  
zástupce ředitele: 311 572 273, 731 582 655 alhotakova@soshorovice.cz 

vedoucí jídelny: 311 512 156 
 
Přejeme Vám spoustu příjemných prázdninových zážitků. 
Zdraví Vás a těší se na Vás 

 
 
Ing. Vladimír KEBERT, CSc. 

                           ředitel školy 


