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Informace o zahájení studia na SOŠ a SOU Hořovice
obor Ekonomika a podnikání (třída 1.B)
Vážený studente / zákonný zástupce,
dovolte nám, abychom Vám poskytli informace týkající se prvních dnů školního roku 2022/2023:
1. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2022 – 2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022. Předpokládaná přítomnost žáků ve škole je do 11
hodin. Žáci se dostaví 1. 9. 2022 v 8:00 hod do budovy školy na Palackého náměstí 100. Žáci budou
seznámeni s organizací výuky během školního roku, s vyučujícími a areálem školy.
2. PŘÍSTUP DO ŠKOLY
Žáci pro vstup do budovy školy a k odběru stravy v jídelně využívají čip nebo studentský průkaz
(dle jejich volby).
1) Čip – lze pořídit za vratnou zálohu 120 Kč. Obnos vybere třídní učitel 1. 9. 2022. (Tato částka se
na konci studia vrací.)
nebo
2) Mezinárodní studentský průkaz ISIC – slouží nejen jako čipová karta, ale i jako oficiální průkaz
studenta naší školy, k prokázání nároku na slevu v dopravě a nabízí mnoho dalších benefitů
(viz leták a informace na zadní straně přihlášky v příloze tohoto dopisu).
3. ADAPTAČNÍ GO KURZ
2. a 5. září bude probíhat seznamovací adaptační GO kurz v budově školy a v okolí Hořovic.
Program bude probíhat v čase 8:15 až 15:00 hod. Sraz vždy ve třídě.
Podrobnosti ohledně vlastního průběhu kurzu budou upřesněny 1. 9. při zahájení školního roku.
Bude se jednat o sportovně turistickou akci, takže je nutná sportovně turistická obuv, oblečení dle počasí,
batoh, psací potřeby, blok, šátek, pití a jídlo na celý den.
4. UČEBNICE
Nákup některých učebnic se ve škole řeší hromadnou objednávkou (vyjdou pak o něco levněji). Žáci si na
hromadně objednávané učebnice přinesou 1. září tyto zálohové částky (případné přeplatky budou
studentům vráceny při obdržení učebnic):
• sada na angličtinu (učebnice a pracovní sešit) – 800 Kč
• sada na matematiku – 500 Kč
• sada na účetnictví – 400 Kč

Prosíme, připravte si přesnou výslednou částku 1 700 Kč.
Ostatní učebnice a sešity, které se budou používat během výuky, budou studentům oznámeny na
začátku školního roku.

5. ŠKOLNÍ POTŘEBY
Přezůvky do školy, visací zámek na šatní skříňku, kvalitní psací a rýsovací potřeby, cvičební úbor.
6. STRAVOVÁNÍ
Pokud budou mít žáci zájem o hromadné stravování ve školní jídelně, při nástupu do školy odevzdají svému
třídnímu učiteli vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování (nutno vyplnit též telefon rodičů a e-mail
strávníka) a potvrzení o souhlasu s inkasem.
Obědy se hradí zpětně (po ukončeném stravovacím měsíci). Poplatky za stravování Vám budou
inkasovány z oznámeného účtu. Zajistěte, prosím, dostatečný limit pro platby (900 – 1 000,- Kč). Oběd stojí
42,- Kč. Pokud služby stravování nechcete využívat, považujte tyto dokumenty za bezpředmětné.
(Podrobnosti ke stravování - viz řád školní jídelny na www.soshorovice.cz/jidelna).

7. KONTAKTY
Ředitel školy: Ing. Vladimír Kebert CSc. – 731 582 691, e-mail: vkebert@soshorovice.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Bc. Alena Lhotáková – 731 582 655, e-mail: alhotakova@soshorovice.cz
Vedoucí učitelka SOŠ: Ing. Alena Chlustinová – 602 714 706, e-mail: achlustinova@soshorovice.cz
Vedoucí jídelny: Ivana Dlouhá – 311 512 156 (linka 127), e-mail: idlouha@soshorovice.cz

Přejeme Vám spoustu příjemných prázdninových zážitků a pohodové studium.
Zdraví Vás a těší se na Vás
Ing. Vladimír KEBERT, CSc.
ředitel školy

