
WWW.INTERDACT.CZ 
INFORMACE PRO PRVNÍ ROČNÍKY 

Rozvrh hodin + organizace školního roku 

• Rozvrh hodin bude v září 

• Organizace školní roku na stránkách školy 

 ČASOVÝ PROZPIS 

1. HODINA 8:00  8:45 

2. HODINA 8:55 9:40 

PŘESTÁVKA – SVAČINA 

3. HODINA 10:00 10:45 

4. HODINA 10:55 11:40 

5. HODINA 11:45 12:30 

PŘESTÁVKA – OBĚD 

6. HODINA 13:00 13:45 

7. HODINA 13:50 14:35 

8. HODINA 14:40 15:25 

POZOR V PÁTEK PŘESTÁVKA NA OBĚD POUZE 10 MINUT! (6. VYUČOVÁCÍ HODINA ZAČÍNÁ VE 12:40 HOD.) 

 

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

• Záloha na klíč ke skříňce je 100,- Kč (září u sekretářky) 

• První omluvný list zdarma, za ztrátu 10,- Kč 

• Třídní schůzky dvakrát ročně (podzim, jaro) 

• Jarní prázdniny jsou v termínu od 8.2. 2021 do 14.2.2021 

• Nošení vhodného oblečení do školy (zákaz nošení tepláků, pokrývek hlavy a zimních bund ve třídě) 

• Ve škole nezvoní a není nutné se přezouvat 

• Prospěchové stipendium ve výši 500 Kč za vyznamenání na vysvědčení 

• Jídlo a nápoje nabízí škola formou automatu v přízemí školy 

• Obědy je možné si ohřát v mikrovlnné troubě v přízemí školy 

• Každoroční platba na časopis AJ Bridge 220 Kč 

• Třídní fond – dle domluvy 

• Praxe – dle oborů viz. Organizace školního roku 

 

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (viz. Školní řád) 

• Používáme EDOOKIT – www.edookit.cz 

• Přihlášení do systému Vám zašleme na e-mailové adresy v září.  

• Slouží jako žákovská knížka – známky, omluvenky, DÚ, akce školy a další 

• Omluvenky: školní telefon 476 705 479 

• Omlouvání nepřítomnosti telefonicky a následně písemně v OL nejpozději do tří pracovních dnů  

Pozdní příchody – za tři pozdní příchody (byť 1 minuta) neomluvená hodina 

  1 – 5 neomluvených hodin za pololetí – napomenutí TU 
  6 – 10 neomluvených hodin za pololetí – důtka TU 
  11 – 20 neomluvených hodina za pololetí – ředitelská důtka 
  21 – 30 neomluvených hodin – druhý stupeň z chování 
  30 – a více neomluvených hodin – třetí stupeň z chování 
 
 
 



WWW.INTERDACT.CZ 
 

• Kázeňské postihy budou udělovány za: 
o Používání mobilního telefonu při výuce 
o Používání elektronických cigaret v budově a v celém areálu školy 
o Nevhodné chování vůči spolužákům i jednotlivým vyučujícím sboru 
o Viz. dále školní řád 
o Bez dovolení nesmějí žáci opustit vyučování – odchod hlásí TU či jinému vyučujícímu  

▪ Pokud tak neučiní, bude odchod řešen jako neomluvená absence 
 

 
NEKLASIFIKACE 

• Je nutná 75% účast žáka ve výuce daného předmětu – při nesplnění se koná doklasifikace z látky daného 
pololetí, pokud se nedostaví, má zapsáno neklasifikován v pololetí a na konci školního roku je zkoušen z učiva 
za celý školní rok. Pokud je neklasifikace na konci roku, musí žák vykonat doklasifikaci jako podmínku pro 
postup do dalšího ročníku.  

• Zkoušky v mimořádném termínu jsou zpoplatněné: 
▪ 50,- za zkoušku v mimořádném termínu 
▪ 150,- za opravnou zkoušku, která se koná před komisí.  
 

 
KONZULTACE 

▪ Přesný rozpis na webových stránkách v září  
▪ Slouží k doplnění či opravy známek 

 
UVOLNĚNÍ Z TV 

▪ Do 15. září 
▪ Speciální formulář, který je k dispozici na webových stránkách školy 

 
POMŮCKY - sešity 
 
ČJ – 2x 564 (malý linkovaný sešit) 
AJ – 2x 564 (malý linkovaný sešit) 
EKO – A4 čtverečkovaný s tvrdými deskami (na celé 4 roky) 
CHE, ZEL – 1x 565 (malý čtverečkovaný sešit)  
MAT – 1x 465 nebo 460 (velký čtverečkovaný nebo čistý sešit) 
TEV – kraťasy, triko, dvoje boty – jedny do haly (světlá podrážka) a jedny na tělocvik venku 
DALŠÍ ODBORNÉ PŘEDMĚTY – velikost A4 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


