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Informace pro rodiče žáků 1. ročníku školního roku 2020/2021 
 

Budova A – ul. Zdeňka Fibicha 2778/20, Most 

Třídy:  1. E, F - Obchodní akademie (OA), 1. K - Ekonomické lyceum (EL),  

 1. C, D - Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP), 1. L - Pedagogické lyceum (PL) 
 

1. Organizace školního roku 2020/2021 
      zahájení:     úterý 1. září 2020 

      prázdniny:  podzimní prázdniny   29. a 30. října 2020 

                        vánoční prázdniny  23. prosince 2020 až 3. ledna 2021 
                                                                   vyučování začne 4. ledna 2021 (pondělí) 

                        konec 1. pololetí   28. ledna 2021 (čtvrtek) 

                        pololetní prázdniny  29. ledna 2021 (pátek) 

                        jarní prázdniny               8. až 14. února 2021  
                        velikonoční prázdniny  1. dubna 2021 (čtvrtek) 

                       konec školního roku  30. června 2021 (středa)   
                       

 výuka -  0. hodina (07:10-07:55), 1. (08:00-08:45), 2. (08:55-09:40), 3. (10:00-10:45),  

  4. (10:55-11:40), 5.  (11:50-12:35), 6. (12:45-13:30), 7. (13:40-14:25), 8. (14:30-15:15),  
  9. (15:20-16:05)   
 

 uvolnění z výuky  - písemná žádost - 1 den omlouvá třídní učitel, více dnů ředitel školy 

        absence                 - omluvné listy  -  omlouvá zákonný zástupce 

                                      - omluva nepřítomnosti -  neprodleně třídnímu učiteli 
      kontakt na třídní učitele, sekretariát školy – 417 637 477, mail: příjmení učitele@vos-sosmost.cz 
 

2. Náklady na vzdělávání  

- učebnice na náklady žáka podle seznamu učebnic zpracovaného školou 

- sešity, další pomůcky, PC, kalkulačky, hudební nástroje 
- lyžařské kurzy (cca 4500 – 5 000 Kč) a sportovní kurzy (cca 3 000 Kč) dle oboru a ŠVP  

- nabídka zahraničního lyžařského kurzu – Rakousko – únor 2021, cena cca 8 500 Kč  
 

3. Společnost pro podporu VOŠ, SPgŠ, OA a SZŠ v Mostě o.p.s.  
Spolupracuje se školou a pomáhá finančně zajišťovat činnosti školy a žáků, které nelze hradit z rozpočtu školy, 

- nevýdělečná organizace v čele s tříčlennou správní radou 

- příjem finančních prostředků – dary rodičů, jiné sponzorské dary, granty 

- finančně přispívá na věcné dary pro vynikající studenty školy, na jednorázové prospěchové příspěvky, na 
jednorázové sociální výpomoci, příspěvky na tuzemské, zahraniční studijní cesty a odborné exkurze, 

podpora zájmových kroužků a mimoškolní činnosti, kulturní a společenské akce školy, nákup učebních 

pomůcek pro školu, reklamní a reprezentační činnost školy 
- příspěvek rodičů - min. 400,- Kč/rok/žák na základě darovací smlouvy (do konce října 2020) 

- výroční zprávu předkládá rodičům do konce listopadu 
 

4. Stravování 

Školní jídelna, budova Zdeňka Fibicha 2778/20, č. tel. 417 637 477, linka 134, 774 177 444 – vedoucí jídelny 
paní Irena Šlachtová, úřední hodiny 9:30 - 10:30, 12:00 - 14:30 hod. 

- cena - 32,- Kč/oběd, možnost výběru ze dvou jídel (na základě vývoje cen možnost zvýšení) 

- výdej obědů: pondělí-čtvrtek 12:00-15:00 hodin, pátek 12:00-14:30 hodin 
- odevzdat přihlášku ke stravování do 30.6.2020, lze platit trvalým příkazem z běžného účtu na č. ú. 

1040987369/0800, variabilní symbol je evidenční číslo strávníka, které bude oznámeno při dodání 

přihlášky ke stravování do 30.6.2020; hotově – u vedoucí ŠJ od do 29. 8. 2020 v době  

od 10:00-13:00 hodin, doporučujeme počítat s částkou 700,- Kč 
- stravování začíná v středy 2. 9. 2020 

- pro objednání vybraného jídla a jeho vydání slouží ISIC karta nebo ŠČP (školní čipová průkazka) 

- přihláška ke stravování je k vyzvednutí u vedoucí ŠJ nebo ke stažení na www.vos-sosmost.cz v sekci 
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ubytování a stravování 

5. Různé  
- vstup do školy, knihovny a ke školnímu stravování je prostřednictvím školní čipové karty (ŠČP) 

v ceně 60,- Kč/studium, nebo karty ISIC (nákupní cena prostřednictvím školy je 290,- Kč + roční 

revalidace 180,-Kč)  

- jedná se o studentskou kartu zajišťující výhody a slevy pro kategorii student střední a vysoké školy, 
objednání karty ISIC nebo pořízení ŠČP proběhne první týden v září. Pořízení SČP nebo karty ISIC je 

nutností. 

- možnost ubytování na DM školy – 1200,-  Kč/měsíc + strava, telefon: 417 637 477, linka 179 – vedoucí 
vychovatelka paní Karin Mitková, přihláška na ubytování je ke stažení na webových stránkách školy 

- adaptační pobyty a adaptační dny v září (viz informační leták) 

 

6. Učebnice 

 

Škola požaduje pro zajištění kvalitního vzdělávacího procesu učebnice jako základní pomůcku pro vzdělávání, 

proto předkládá seznam učebnic pro žáky 1. ročníků na elektronickém portálu: 
http://ucebnice.vos-sosmost.cz. 

Na tomto portálu lze učebnice objednat do 31.7.2020  a současně zaplatit a žák je v průběhu září ve škole 

obdrží. 
 

Postup: 

1. otevřít portál http://ucebnice.vos-sosmost.cz 

2. vybrat OBOR VZDĚLÁNÍ + ročník 

3. otevře se nabídka povinných učebnic /zásadní jsou učebnice maturitních předmětů/ – u každé učebnice je 

uvedena běžná maloobchodní cena a také cena nákupní, která je nižší, protože škola objednává učebnice 
ve větším množství a získává množstevní slevy – označíte vybranou učebnici, která se přesune do košíku 

4. dalším krokem je stanovení finální objednávky vybraného počtu učebnic a celkové částky za vybrané 

učebnice 

5. po odeslání objednávky dorazí potvrzovací e-mail 

6. dle pokynů zaplaťte učebnice na určený účet školy: 115-4589050227/0100, variabilní symbol: číslo 

objednávky, POVINNĚ do poznámky pro platbu uveďte jméno žáka a označení třídy, platbu 

provést nejpozději do  31. 7. 2020, nepřijde Vám potvrzení o platbě, ověření lze pouze telefonicky 

na emailu: holcakova@vos-sosmost.cz 

7. objednávku si můžete pro svoji evidenci vytisknout 

8. žák obdrží učebnice ve škole během září, evidenci povede třídní učitel. 

 
Termín pro objednávání a zaplacení je od 25. 6. 2020 do 31. 7. 2020, posléze bude elektronický portál 

neaktivní a vy nebudete moci ani objednat,  ani uhradit platbu za požadované učebnice.  

V případě dotazů se obracejte na holcakova@vos-sosmost.cz. 

 
 

V Mostě  1. 6. 2020 

 
 

 

 
 

 

 

Ing. Jitka Hašková 
ředitelka školy       
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