Vážení rodiče a milí budoucí žáci,
veškeré informace o naší škole, kontakty, potřebné formuláře, rozvrh hodin, školní řád nebo
požadavky vyučujících na pomůcky naleznete na webových stránkách školy na adrese
www.textilniskola.cz. Aktuální informace k příštímu školnímu roku budou vkládány na web během
posledního srpnového týdne.

Třídní učitelé budoucího 1. ročníku
1.BD - Bytový design – Ing. Markéta Musilová
1.M – Nová média, 1.TD – Textilní design – MgA. Barbora Hrdinová
1.O – Oděv – Ing. Jana Čechová

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hod. První den předpokládáme přítomnost žáků
ve škole do cca 12 hodin a počítáme se školením BOZP. Podobně by mě probíhat i druhý den
3. 9. 2020. Během těchto dvou dnů dostanou žáci veškeré informace o studiu, omlouvání absencí,
termínech prázdnin atd.
První den bude každému žákovi přidělena šatní skříňka. Doneste si s sebou menší visací zámek
k uzamčení skříňky.
3. – 5. 9. 2020 bude probíhat adaptační výjezd žáků 1. ročníku. Kromě třídních učitelek se zúčastní
i Mgr. Andrea Koblasová, výchovná poradkyně a Mgr. Marcela Chloupková, učitelka tělesné výchovy
a současně metodička prevence.
Místo konání: Rekreační zařízení Cholín u Sedlčan
Cena: 1900 Kč (včetně vstupů)
Prosíme zaplatit 1. – 2. 9.2020 v hotovosti třídní učitelce

Obědy
Naše škola nemá vlastní jídelnu, ale naši žáci mohou chodit na obědy do školní jídelny v sousedním
Gymnáziu prof. Jana Patočky za stejných podmínek jako jejich žáci, tj. 32 Kč/oběd.
e-mail: sj.jindrisska@seznam.cz
www.sj-jindrisska.nazory.eu

Internát
Škola nemá vlastní internát. Žáci se mohou ubytovat na jakémkoli internátě v Praze.

Lyžařský výcvikový kurz
Pro první ročník pravidelně pořádáme lyžařské kurzy a plánujeme ho i pro příští školní rok. V případě
velkého zájmu by jel pouze první ročník. Pokud by byl malý zájem žáků prvního ročníku, kurz by se ve
školním roce 2020/21 nekonal a případní zájemci o lyžování by měli možnost se zúčastnit lyžařského
kurzu o rok později.
Abychom mohli zajistit dobré ubytování, potřebujeme co nejdřív vědět, kolik žáků by chtělo jet.
Prosíme, vy, kteří se chcete zúčastnit lyžařského kurzu, obratem potvrďte svůj zájem naší paní
tělocvikářce Mgr. Marcele Chloupkové na mail: marcela.chloupkova@textilniskola.cz
Cena kurzu: do 6000 Kč

Studijní materiály a pomůcky
Seznam potřebných učebnic je na webu. Na angličtinu učebnice zajišťuje škola, žáci je hradí.
Pomůcky na odborné předměty upřesní vyučující na začátku roku, není nutné vše pořizovat hned na
září. Na řadu předmětů dostanou žáci vytištěné podklady.
Prosíme o příspěvek 80 Kč na balík papíru pro žáky.

Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ)
Informace o KRPŠ najdete na webu v sekci Informace o škole. Sdružení mimo jiné přispívá žákům na
vstupné nebo jízdné v rámci školních akcí.
Žádáme rodiče a přátele školy, aby přispěli částkou 500 – 1000 Kč.
ČÍSLO ÚČTU: 2900279499/2010

Těšíme se na vás a přejeme hezké léto.

Ing. Zuzana Zadáková,
zástupkyně ředitelky VOŠTŘ a SUŠTŘ

