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Informační leták 
 

 

 

 

Vážení rodiče, 
 

Vaše dítě bylo přijato do studijního/učebního oboru na naší škole od 1. 9. 2021. Chtěli 

bychom Vám předat několik základních informací, které jsou spojeny se studiem u nás: 

 

 
 

1. zahájení školního roku 2021/2022 se bude konat 1. 9. 2021 v 8.00 hodin 

ve společenském sále Střední školy technické a dopravní, ulice Moravská 2/964, 

Ostrava-Vítkovice, pokud nenastane jiná nepředvídaná situace. Z tohoto důvodu 

prosíme o sledování našich webových stránek; 

 

2. na zahájení školního roku si s sebou žáci donesou kopii vysvědčení z 9. ročníku 

základní školy (žáci nastupující ze střední školy si ještě navíc přinesou kopie všech 

vysvědčení ze střední školy, ze které přicházejí), a vyplněný dotazník žáka a souhlas 

se zpracováním osobních údajů; 

 

3. následující den, tedy 2. 9. 2021, obdrží žáci veškerá potvrzení, například na slevu 

jízdného, pro rodiče (pro mzdovou účtárnu jejich zaměstnavatele) apod.; 

 

4. žáci si budou kupovat elektronický čip za 170,- Kč, který slouží pro vstup do všech 

objektů školy a v případě zájmu pro objednávání obědů; 

 

5. žákům učebních oborů, včetně studijního oboru Autotronik, poskytne pracovní oděv na 

odborný výcvik škola. Svou konfekční velikost a číslo obuvi zašlete nejpozději 

do 31. 7. 2021 na adresu sarka.rotreklova@sstd.cz. Nezapomeňte uvést celé jméno žáka 

a obor, na který byl přijat (vzor Jan Novák, Autotronik – 52(XXL)/43); 

 

6. žáci během odborného výcviku mohou vykonávat produktivní činnost, za kterou jim 

náleží finanční odměna, která jim bude zasílána na účet. Proto musí mít každý žák 

zřízen svůj vlastní účet, který většina bankovních domů poskytuje studentům zdarma 

bez poplatků; odměna může být rovněž zasílána na číslo účtu rodičů. Číslo účtu 

je nutné uvést do Dotazníku žáka. V případě změny čísla účtu je důležité 

ji neprodleně nahlásit na účtárnu paní Lence Plevové na mailovou adresu 

lenka.plevova@sstd.cz ; 

 

7. do výuky matematiky, fyziky a odborných předmětů budou žáci potřebovat kalkulátor 

se základními matematickými operacemi (umocnění, odmocnění, goniometrické 

funkce); 

 

8. informace o aktuálním rozvrhu hodin a prospěchu žáků jsou dostupné 

v elektronické verzi přes internet v aplikaci BAKALÁŘI, přístupové údaje obdrží žáci 

v září od třídních učitelů. Současně předpokládáme, že se v polovině září uskuteční 

úvodní třídní schůzky; 
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9. žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně. Cena obědu pro žáky je 37,- Kč a lze 

si vybírat ze dvou jídel. Místo stravenek používají elektronické čipy, které si každý žák 

musí zakoupit (shodné s čipy pro vstup do budov školy). V případě stravování žáka 

ve školní jídelně je nutné mít účet (pouze zákonný zástupce) pro odesílání finančního 

obnosu k zaplacení obědů. Přihlášky a odhlášky  stravy  jsou  možné  vždy den předem 

do 9:00 hodin. Peníze za odhlášenou stravu se vrací zpět na účet v červenci. Podrobnější 

informace o školním stravování viz samostatný leták, najdete jej na našich webových 

stránkách – www.sstd.cz  – pro uchazeče – přijímací řízení. Případné dotazy Vám 

budou konkrétně a podrobně vysvětleny u paní Ing. Vladimíry Kovalčíkové 

na telefonním čísle 555 503 400; 

 

10. každý žák musí mít dva visací zámky, jeden na první den vyučování teoretické výuky, 

druhý na první den praktické výuky (průměr třmene 5-7 mm), zámky budou mít 

na svých skříňkách v šatnách v budově teoretické i praktické výuky.  

 

11. kontakt na pracovníky školy: 

ZŘ pro teoretickou výuku  Mgr. Pavlína Žáková  tel.: 555 503 200 

      Ing. Miroslav Turek  tel.: 555 503 201 

ZŘ pro praktické vyučování Mgr. Petr Elbel  tel.: 555 503 300 

studijní oddělení   p. Vladimíra Miklašová tel.: 555 503 102; 

 

12. v případě zájmu o ubytování pro děti, které dojíždějí, Vám nabízíme ubytování 

na Domově mládeže v Ostravě-Hrabůvce, ulice Krakovská 1095. Cena za ubytování 

v moderních dvoulůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením činí 1.150,- 

Kč, cena za stravování činí 64,- Kč (zahrnuje snídani a teplou večeři). Telefon paní 

Šrubařová Mirka, paní Tomančáková Pavlína – 596 715 180, 734 177 653, 

www.dmostrava.cz , e-mail: dm@dmostrava.cz; 

 

13. seznam doporučených učebnic pro příslušný obor najdete na našich webových 

stránkách – www.sstd.cz  – pro uchazeče – přijímací řízení. 
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