SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM
DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Pozvánka pro rodiče žáků nastupujících 1. ročníků
Vážení rodiče, vážení přijatí žáci a žákyně,
dovoluji si Vás pozvat na úvodní informativní schůzku, která se uskuteční v úterý 5. 6. 2018 v místnosti
školní jídelny na Volgogradské ulici (školní jídelna se nachází v přízemí domova mládeže, po vstupu
do areálu školy je to budova vpravo).
Osmileté studium – od 16:30 hod.
Čtyřleté studium – od 17:30 hod.

Program:
1. Zástupce ředitele školy:






vyplnění školní dokumentace (přihlášky ke stravování, žádost o vystavení karty ISIC, souhlas rodičů)
informace k učebnicím a pracovním sešitům
výuka cizích jazyků, PROBOS – jeho role ve vzdělávání žáků
dokumentace žáků (údaje žáků ve školní matrice, průběžné hodnocení žáků s přístupem rodičů
na internet apod.)
postavení organizace SPORT MLADÝCH, o.p.s., působící u SG

2. Ředitel školy:






postavení SG v MSK kraji a ČR
současná školská legislativa (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, nový model
maturitní zkoušky)
výstupní výsledky žáků SG
bezpečnostní zásady, školní řád, lékařské zabezpečení sportovců, BOZP
příkaz ředitele školy k umísťování žáků na domově školy a organizace školního stravování

3. Zástupce ředitele pro sportovní trénink:



informace k tréninkovému procesu
spolupráce se sportovními kluby v průběhu studia
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Na informativní schůzku se prosím z důvodu focení na kartu ISIC dostavte i s přijatým žákem
a psacími potřebami. Po úvodních informacích se žáci odeberou na focení. Na ISIC kartu bude
na schůzce vybírána částka 290 Kč (pro urychlení si prosím připravte přesnou částku), kterou
předejte žákům, kteří následně obdrží doklad o zaplacení.

Mgr. Václav Štencel
ředitel gymnázia
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