
Informace k zahájení školního roku 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

jsme velmi rádi, že jste si pro své další studium a přípravu na své budoucí povolání 

vybrali právě naši školu.  

V krátkosti několik organizačních informací: 

1. Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne bez účasti zákonných zástupců 
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. v kmenových učebnách jednotlivých oborů. 
Rozpis tříd bude vyvěšen ve vestibulu školy a určení pedagogové nasměrují žáky 
do svých tříd. Třídní učitel sdělí žákům základní informace o organizaci a provozu 
školy a provede žáky budovou školy. 

2. V pátek 2. září 2022 se od 8:00 hod. uskuteční v prostorách školy adaptační den. 
Žáci se dostaví ve sportovním oděvu a obuvi.  

3. V úterý 6. září 2022 v 15:30 hod. proběhnou třídní schůzky v kmenových 
učebnách jednotlivých tříd (rozpis tříd bude vyvěšen ve vestibulu školy a příslušní 
pracovníci školy zákonné zástupce nasměrují do příslušné třídy). Zákonní zástupci 
zde získají cenné informace o studiu a škole. Obdrží mj. i přístupová hesla 
do programu Bakalář, ve kterém mohou sledovat prospěch, absenci, chování 
a udělená výchovná opatření.  

4. Seznam potřebných učebnic a učebních pomůcek naleznete na webu školy 

v sekci učební pomůcky poslední týden v červnu.  

5. Pokud mají žáci platné nebo nedávno expirované (max. 1 rok) doporučení 
z jakéhokoliv Školského poradenského zařízení a budou je chtít i nadále 
uplatňovat, nechť je doloží do konce srpna 2022 na studijním oddělení nebo 
výchovné poradkyni, popř. elektronicky na barbora.cieslarova@vitkovickastredni.cz. 
Doporučení ŠPZ, které bylo součástí přihlášky ke studiu, bude výchovné poradkyni 
předáno. 

6. Potvrzení o studiu pro školní rok 2022/2023 bude žákům vydáno 1. září 2022.  

 

Všichni pracovníci školy se budu maximálně snažit, abyste byli na naší škole spokojeni 

a aby se Vám zde líbilo. Jsme zde pro Vás. 

Mgr. Andrea Pytliková ředitelka školy  596 764 710 

Ing. Tomáš Havlásek  zástupce ředitele pro TV 596 764 720 601 584 458 

Ing. Jaroslav Hubáček zástupce ředitele pro TV 596 764 720 732 959 754 

Mgr. Jaromír Macháček zástupce ředitele pro OV 596 764 852 601 584 471 

Mgr. Blanka Podžorská studijní oddělení 569 764 888 720 934 713 

paní Alena Raková asistentka ředitelky školy 596 764 787



Kartička ISIC  

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní 

studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který 

potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad 

studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako 

průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou 

pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících 

místech. 

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu? 

• Funguje jako čipová karta do jídelny, na vstup do školy a k evidenci docházky.  

• Je oficiálním průkazem studenta naší školy. 

• Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. 
městské dopravní podniky). 

• Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli 
po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce 
následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může 
rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve 
škole. 

• Školní ISIC je levnější! (ISIC v běžné distribuci stojí 400 Kč každý rok.) 
o Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč. 
o Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč. 
o V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč. 

 
Co přináší ISIC? 

• Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě. 

• Slevy a výhody v dopravě: státem dotovaná sleva na jízdné ve vlacích a autobusech 
po celé ČR ve výši 75 %, MHD nejen v krajských městech. 

• Možnost zřízení speciálního celoroční cestovní pojištění UNIQA. 

• Slevy na více než 2.000 místech v ČR: 
o při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech – 

www.isic.cz 
o na vstupném na festivaly, akce, do klubů, do ZOO 
o na permanentky v lyžařských areálech 
o speciální studentský mobilní tarif od Vodafone 
o při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky 
o na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek 
o při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách 

 

Pro žáky budoucích 1. ročníků je pořízení této karty povinné!!! Focení na ISIC 
bude probíhat ve škole 1. září 2022, proto je nutné, aby žáci měli v tento den 
350 Kč s sebou!!!



Stravování 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

stravování ve školní jídelně ve Vítkovické SPŠ zajišťuje společnost Scolarest – zařízení školního 
stravování, spol. s r. o.  

Pro zájemce nabízíme obědové menu, které se skládá z jedné polévky, hlavního jídla (výběr ze 

tří druhů) a nápoje. Menu si můžete objednat z jídelního lístku elektronicky přes portál 

novy.mujscolarest.cz, nebo přímo na terminálu před jídelnou. V jídelně nabízíme také možnost 

zakoupení svačin, nápojů a zboží doplňkového prodeje. 

Prodej zboží  07:45 – 11:30 hodin 

Výdej obědů  11:45 – 14:30 hodin 

Důležité informace: 

Vyzvedněte si přihlášku u pokladny v jídelně, vyplňte a odstřihněte spodní část. Tu odevzdejte 

zpět. Po zavedení přihlášky do systému, vám bude na váš email zaslán autorizační kód a osobní 

číslo a vy se můžete přihlásit na portál novy.mujscolarest.cz. 

 
Portál novy.mujscolarest.cz umožňuje: 

− zobrazení aktuálního jídelního lístku 

− objednání jídel 

− zrušení objednaných jídel 

− nahlédnutí do statistiky a přehledu konzumací 

− kontrolu stavu konta 
 
Platba za obědy: 

− Cena obědů pro žáky je 40 Kč/menu. 

− Platba obědů probíhá prostřednictvím individuálního účtu, který je možné nabíjet z vašeho 
bankovního účtu formou převodu, kdy si zadáte trvalý příkaz a na svůj individuální účet 
posíláte automaticky vámi určenou částku, jejíž zůstatek se automaticky převádí do dalšího 
měsíce. 

− Pro správnost nabití účtu je potřeba dodržet variabilní a specifický symbol, který je pro 
každého studenta jedinečný (přihlášky nelze kopírovat). 

− Je důležité, abyste si ještě dříve, než si začnete obědy objednávat, poslali na své konto 
dostatečnou hotovost. 

− Obědy lze objednat pouze s kladným zůstatkem tohoto účtu. 

− Při nedostatečném zůstatku není objednávka zrealizována. 

− Připsání hotovosti na účet může jednotlivým bankám trvat až 3 dny!!! 

− Objednání obědů se provádí přes portál novy.mujscolarest.cz, nebo prostřednictvím 
terminálu před vchodem do jídelny do 14:00 hod. předchozího dne. 

− Pro odhlášení obědů a správnost následného vyúčtování, využívejte portál do 7:00 hod. ráno 
aktuálního dne. 

− Přihlášky si můžete vyzvednout od 13.06.2022 do 30.06.2022 a dále od 15.08.2022 v jídelně 
školy. V ostatních dnech na studijním oddělení školy.  

V případě dotazů je Vám k dispozici paní Werberová Pavlína, a to osobně v jídelně školy nebo 

na telefonním čísle 776 019 215.



 

 

Prosíme zákonné zástupce, aby na studijní oddělení potvrdili, že zaslané informace 
přečetli a vzali na vědomí, a to formou: 
 

1. SMS zprávou – 720 934 713 
2. e-mailem – blanka.podzorska@vitkovickastredni.cz 

 
Ve zprávě uveďte, prosím, příjemní a jméno žáka + zvolený obor + zaslané informace 
jsme vzali na vědomí. 
Např.  Novák František – obráběč kovů – zaslané informace jsme vzali na vědomí 
 
Děkuji. 
 
 
Mgr. Blanka Podžorská v. r. 
studijní oddělení 
 

 


