
Vážení rodiče, zákonní zástupci, milá žákyně, milý žáku, 
 
vzhledem k hygienické situaci se tento rok nebude konat tradiční schůzka vedení školy s rodiči 
nastupujících prvních ročníků. Přesto bychom Vám rádi předali několik důležitých informací. 

Žákyně a žáci 1. ročníků zahájí výuku v budově školy Husova 10 ve středu 1. září v 8.00 hodin 
v aule ve 4. poschodí, dveře č. 572. 

 
Poté budou pokračovat s třídními učiteli ve třídách a obdrží čipovou kartu pro vstup do školy 
a objednávání obědů. Již 1. 9. je nutné zaplatit 120 Kč za kartu. 
 
V průběhu prvního týdne žákyně a žáci obdrží rozvrh, seznam potřebných učebnic a pomůcek, číslo 
účtu školy a variabilní symbol, informace o objednávání a odhlašování obědů a také přístup do školního 
systému Bakaláři. V průběhu září získají přístup také rodiče a zákonní zástupci, aby mohli sledovat 
absenci, známky, změny rozvrhu apod. Do Bakalářů je možné přihlášení přes webové stránky školy 
www.ssudbrno.cz nebo přes mobilní aplikaci. 
 
 Již první týden školy bude možné stravování ve školní jídelně (na výběr je ze tří jídel), bohužel však 
nedokážeme zajistit pravidelně jídla vegetariánská nebo bezlepková. Platba v prvních dnech školního 
roku může být v hotovosti, v průběhu roku však dáváme přednost platbám bezhotovostním. 
 
Na stránkách školy se prosím seznamte s těmito dokumenty: 
 

• školní řád (věnujte pozornost omlouvání nepřítomnosti do tří dnů od jejího vzniku) 
• klasifikační řád 
• žádost o uvolnění z tělesné výchovy a lékařský posudek 
 
Ve škole fungují školní poradenská pracoviště výchovného poradce a metodika prevence. Naše 
kolegyně se představí žákyním a žákům v průběhu září, konzultační hodiny budou rozepsány na 
webových stránkách školy. 
 
Další informace (např. o ISIC kartě, GDPR, lyžařském výcvikovém kursu, zahraničních exkurzích) Vám 
budou sděleny v podzimních měsících.  
 
Těšíme se na Vás a na čas, který spolu strávíme. 

 
 
S pozdravem za vedení školy      
 

Mgr. Petra Černínová 
               ředitelka školy 

 
 

http://www.ssudbrno.cz/

