Informace pro rodiče žáků 1. ročníku
Zahájení nového školního roku
Vyučování v novém školním roce bude zahájeno v pondělí 2. září 2019 v 8.10 hod.

Školní řád – webové stránky školy
www.spsstavbrno.cz/?p=59
Stravování
Škola má otevřenu školní jídelnu, do níž jsou denně dováženy obědy. Lze si vybírat ze tří jídel. Cena
stravenky pro školní rok 2019/2020 je v současné době stanovena na 27 Kč. Platba obědů je bezhotovostní.
Číslo účtu a variabilní symbol pro jednotlivé žáky budou zveřejněny na začátku měsíce září.
Ubytování
Škola nemá vlastní domov mládeže. K ubytování mimobrněnských žáků využívá kapacit, které nabízejí
domovy mládeže jiných brněnských středních škol a učilišť.
Adresy domovů mládeže:
DM Brno, Klášterského 4
(tel. 545233596)
www.dmklast4.cz
DM a ŠJ Brno, Gorkého 33/35
(tel. 542214107)
www.dm-brno.wz.cz
DM SŠ informatiky Brno, Čichnova 23 (tel. 541123184)
www.cichnovabrno.cz
DM ELDO, Střední 59
(tel. 541219844)
www.skolyjh.cz
DM a ŠJ Brno, Cihlářská 21
(tel. 549247995)
www.dm-brno.wz.cz
Potvrzování tiskopisů
Žáci základních škol a další uchazeči, přijatí ke studiu na SPŠ stavební, se stávají žáky naší školy 1. 9. 2019
(do 31. 8. 2019 vydává potvrzení ZŠ). Potvrzení o studiu pro zaměstnavatele, pro výplatu sociálních dávek
apod. může škola vydávat pouze po tomto datu. Příslušná potvrzení budou všem žákům 1. ročníku vydána
2. září, v den zahájení nového školního roku. Potvrzení pro průkazky MHD bude vydáváno na konci srpna
(26. - 30. 8. 2019) v době od 9.00 do 11.00 hod. na ředitelství školy. Úřední hodiny o prázdninách
pro vyřizování neodkladných záležitostí jsou každou středu v době od 9.00 do 11.00 hod.
Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce: Mgr. Veronika Semíková
Školní metodik prevence: Ing. Šárka Skříčková
Seznam učebnic pro 1. ročník
Učebnice společné pro obory vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví a 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
Doporučujeme rodičům, aby s nákupem učebnic a učebních pomůcek vyčkali do začátku nového školního
roku. Vyučující mohou mít odlišné požadavky a některé učebnice lze nakoupit pro celou třídu
s množstevními slevami.
Český jazyk a literatura
M. Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ (doplněno o praktická cvičení), Fragment, přepracované vydání 2007
M. Sochrová: Literatura v kostce, Fragment, přepracované vydání 2007
M. Sochrová: Čítanka I k Literatuře v kostce, Fragment, přepracované vydání 2007
P. Čornej a kol.: Dějepis pro střední odborné školy (české a světové dějiny), SPN
Hlavní cizí jazyk (3 hod. týdně)
Angličtina: New Headway Pre-Intermediate Fourth edition – Maturita Student´s Book + Workbook
Druhý cizí jazyk (2 hod. týdně v 1. a 2. ročníku) – pouze pro obor vzdělání Stavebnictví
Němčina: Učebnice němčiny bude upřesněna vyučujícími na začátku školního roku.
Matematika
Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Prometheus
Janeček: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, Prometheus
Fyzika
Lepil, Bednařík, Hýblová: Fyzika pro střední školy 1, Prometheus
Lepil a kolektiv: Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy, Prometheus 1995 (a následující vydání)
J. Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, Prometheus.
Deskriptivní geometrie
J. Korch, K. Meszárosová, B. Musálková: Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles 1998
M. Kupčíková: Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech, Prométheus

Učebnice pouze pro obor vzdělání Stavebnictví
Hájek a kolektiv: Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních
J. Novotný, J. Michálek: Pozemní stavitelství v kresbách pro 1. – 4. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles
J. Novotný: Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník, konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ
stavebních.
Učebnice pouze pro obor vzdělání Geodézie a katastr nemovitostí
J. Demek, V. Voženílek, M. Vysoudil: Geografie 1 pro střední školy – fyzickogeografická část, SPN
Mašín: Geodézie 1 pro 1. a 2. ročník SPŠ zeměměřické (1978), učební texty rozmnožované v Copy centru školy.
Učební pomůcky pro obor vzdělání Stavebnictví
Rýsovací deska formát A 2 (formát A 3 dostačuje v 1. ročníku, ve vyšších ročnících je však třeba deska formátu
A 2), příložník, běžné kreslicí potřeby. Vytahovací pera s velikostí hrotů 0,25, 0,5 a 0,7 mm (nejlépe levnější pera
Centrograf, s nákladnějšími pery neumí žáci zacházet). Kalkulátor s matematickými funkcemi (není třeba
programovatelný kalkulátor).
Učební pomůcky pro obor vzdělání Geodézie a katastr nemovitostí
Běžné kreslicí potřeby. Vytahovací pera (nejlépe levnější pera Centrograf, s nákladnějšími pery neumí žáci
zacházet). S požadavky na velikost hrotů budou žáci seznámeni začátkem školního roku. Kalkulátor
s matematickými funkcemi (není třeba programovatelný kalkulátor).
Prodejny učebnic
Například:
Prodejna učebnic Jitka Spiesová Brno, Novobranská 4
Dobrovský, s. r. o., Brno, Joštova aj.
Adaptační kurz
Termín: měsíc září (bude upřesněno pro jednotlivé třídy)
Rozsah: 2 dny (sportovní aktivity, strava, pitný režim, pojištění)
Cena: 800 Kč – preventivní programy škol (částka je zahrnuta v poplatku do SRPŠ)
Sportovní kurzy
Podle učebních osnov tělesné výchovy pořádá škola v 1. a 2. ročníku sportovní kurzy.
1. ročník – sedmidenní lyžařský výcvikový kurz
sjezdové lyžování, (snowboarding jen pro zájemce)
místo: Herlíkovice (Krkonoše),
termín: leden - březen
orientační cena: 3 800 Kč (v ceně doprava, ubytování a plná penze)
orientační cena vleků: 1 700 Kč/6 dnů lyžování
2. ročník – čtyřdenní sportovně-turistický kurz
turistika, cykloturistika, míčové hry atd.
místo: okolí Brna (do vzdálenosti 50 km)
termín: měsíc červen
orientační cena: 1600 Kč (v ceně doprava, ubytování a plná penze)
Vybírané částky od žáků za školní rok
Třídní fond (z něho je hrazeno vstupné na kulturní a výchovně vzdělávací akce, aj.)
S třídním fondem hospodaří jednotlivé třídy, není převáděn na školu.
Čipová karta pro elektronický systém kontroly vstupu do budovy školy, pro výdej
obědů a pro kopírování a tisk na kopírkách (karta platná pro celou dobu studia)
Sdružení rodičů a přátel školy

70 Kč
130 Kč
1000 Kč

(www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet, č. ú.: 2800512951)

Přihlašovací list – na webu školy
Prosíme o vyplnění a odeslání do 21. 6. 2019 na e-mail semik@spsstavbrno.cz
Jako předmět zprávy uveďte příjmení a jméno žáka(yně) a třídu (vzor: Novák Jan – S 1. B).

