
 

 

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace  
Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most 

 

 

Informace pro rodiče a žáky BP 1A, BP 1B, BP 1C, VSE 1 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 pro první ročníky oborů Bezpečnostně právní 

činnost a Elektrotechnika a Ekonomika a účetnictví v podniku a veřejné správě proběhne ve 

středu 1. 9. 2021 v 10. 00 hodin v kinosále školy. 

 

Po slavnostním zahájení se žáci i s rodiči odeberou do svých kmenových tříd, kde proběhne 

první informativní schůzka.  

 

BP 1A - třídní učitelka Ing. Jiřina Filipová, učebna č. 532 

BP 1B - třídní učitelka Mgr. Barbora Procházková, učebna č. 562 

BP 1C - třídní učitelka Mgr. Michaela Popovičová, učebna č. 511 

VSE 1 – třídní učitelka Ing. Miroslava Marková, učebna č. 472 

 

V termínu 2. - 5. 9. 2021 proběhne v LTD Kralovice adaptační pobyt prvních ročníků za účasti 

třídních učitelek, výchovné poradkyně (Mgr. Andrea Hříbalová), metodičky prevence (Ing. 

Miroslava Dvořáčková) a učitelů Mgr. Lenky Malé, DiS. a Ing. Pavla Javorka.  Cena kurzu 

bude upřesněna, předpokládaná částka je 1.600,- Kč. Částka zahrnuje dopravu, ubytování, 

plnou penzi a pitný režim.  

 

Dne 6. 9. 2021 od 7. 30 hodin proběhnou třídnické hodiny s třídními učiteli. Žáci budou 

informováni o organizaci školního roku, seznámeni s chodem školy, s rozvrhem třídy, 

potřebnými učebními pomůckami apod. 

 

 

Požadavky na učebnice pro všechny 1. ročníky: 

 

1. Český jazyk a literatura 

 

Literatura pro 1. ročník středních škol - učebnice, nakladatelství Didaktis, zkrácená verze - cena 

se bude měnit - cca 190, - Kč. 

Literatura pro 1. ročník středních škol - pracovní sešit, nakladatelství Didaktis , zkrácená verze, 

cena se může také měnit - cca 160, - Kč. 

Učebnice a pracovní sešit jsou určeny pro 1. ročník, každý rok je třeba si zakoupit novou 

učebnici a nový pracovní sešit, vždy po domluvě s vyučujícími. 

 

2. Matematika 

 

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, nakladatelství  PROMETHEUS, 

zpracoval RNDr. Jiří Mikulčák, mají černý obal s modrým čtvercem a nápisy jsou žluté. 

  

Kalkulačka, stačí za 200,- Kč, ale musí mít log, sin, cos, tg, apod. Doporučuji dvouřádkovou, 

kde žák vidí, které  početní operace vkládá. V hodinách nemohou žáci  používat kalkulačku na 

telefonu. 



  

V září odevzdat 190,-Kč na aplikaci Techambition.com (mohou si ukázky vyhledat na 

internetu, stojí 380,- Kč na rok, ale máme slevu jako stálí zákazníci). 

                                                                                                 

Sešity: na matematiku A4 - čtverečky, na fyziku, biologii a chemii A5 - čtverečky. 

ELT na technické kreslení - A4 bez ničeho, desky a volné papíry na domácí práce 

                                                                                                 

Rýsovací potřeby (2 tužky různé tvrdosti, kružítko, pravítko a trojúhelník s ryskou, guma, 

barevné tužky nebo zvýrazňovače, úhloměr) 

                                                                                                

Seznam  teorie z matematiky, kterou by měli žáci umět, příklady ze ZŠ, které by měli zvládat 

a počítat si je před nástupem do školy. Hned po nástupu píší vstupní prověrku, tudíž se na ni 

mohou připravovat.  

  

 

3. Anglický jazyk - Maturita Solutions 3rd Edition - Pre-intermediate (červená), 

New Maturita Activator  

 

Učebnice obsahují učební látku pro předmět anglický jazyk od 1. do 4. ročníku. Cena pro žáky 

je za první učebnici  -  670,- Kč. Cena pro žáky je za druhou učebnici  -  506,- Kč.  

 

 

4. Německý jazyk - Direkt interaktiv 1 (pro 1. a 2. ročník), Direkt interaktiv 2 (pro 3. 

a 4. ročník) 

 

Učebnice obsahují učební látku pro předmět německý jazyk od 1. do 4. ročníku. Cena pro žáky 

je za jednu učebnici  -  cca 380,- Kč. Za tuto cenu jsou k dispozici dvě učebnice včetně 

pracovních sešitů. 

 

5. Ruský jazyk – Klass 1 (pro 1. – 2. ročník), Klass 2 (pro 3. a 4. ročník) 

 

Učebnice obsahují učební látku pro předmět německý jazyk od 1. do 4. ročníku. Cena pro žáky 

je za jednu učebnici  -  cca 380,- Kč. Za tuto cenu jsou k dispozici dvě učebnice včetně 

pracovních sešitů. 

 

 

Požadavky na odborné učebnice pro obor Bezpečnostně právní činnost: 

 

Právo - Průvodce světem práva   

 

Učebnice obsahuje učební látku pro předmět právo od 1. do 4. ročníku.  

Cena pro žáky je fixní  -  400,- Kč. Za tuto cenu je k dispozici učebnice v papírové i elektronické 

podobě. 

 

 

Požadavky na odborné učebnice pro obor Ekonomika a účetnictví v podniku a veřejné 

správě: 
 

Právo ve veřejné správě – Právo pro střední školy, vydavatelství Eduko 



Učebnice obsahuje učební látku pro předmět právo od 1. do 4. ročníku. Cena pro žáky je cca  -  

200,- Kč. 

 

 

Stravování 
 

Stravování je zajišťováno v moderně vybavené jídelně s kuchyní. Je umístěna v bezprostřední 

blízkosti sportovního areálu a nabízí příjemné prostředí. 

Přihlášku zájemci předloží před začátkem školního roku vzdělávání. Na další rok jsou strávníci 

přihlášení automaticky po přijetí platby, kterou musí provést do 31. 08. daného roku. Přihláška 

je zveřejněna na stránkách školy. 

Stravné bude hrazeno formou zálohy. Platba bude prováděna bezhotovostním převodem, 

inkasem nebo hotově v kanceláři referenta stravovacího provozu, přičemž variabilní symbol 

bude kmenové číslo žáka (toto číslo má každý žák na průkazce), pod kterým bude záloha 

evidována. 

 

Záloha pro dojíždějící žáky činí 770,- Kč (oběd včetně polévky). 

Záloha pro ubytované žáky činí 2670,- Kč (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). 

 

K objednávání a evidenci strav slouží bezkontaktní čipy. Nákup čipu hradí žák v hotovosti a 

lze ho zakoupit v jídelně u referenta stravovacího provozu. 

 

Referent stravovacího provozu: Martina Fojtíková 

Telefon: 778 961 045 

 

CENÍK STRAVNÉHO 

Finanční limity na nákup potravin dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování Věková 

kategorie 15 a více let 

Platnost od: 1. 7. 2020 

ŽÁCI 

Jídlo 
Cena potravin 

v Kč 

Úhrada žákem 

celkem v Kč 

Snídaně 17,00 Kč 17,00 Kč 

Přesnídávka 12,00 Kč 12,00 Kč 

Oběd (polévka, hlavní chod, nápoj, příp. 

salát, dezert, ovoce) 
35,00 Kč 35,00 Kč 



Svačina 11,00 Kč 11,00 Kč 

Večeře 30,00 Kč 30,00 Kč 

Večeře II. 16,00 Kč 16,00 Kč 

Celkem celodenní 121,00 Kč 121,00 Kč 

 

 

DOMOV MLÁDEŽE 

Domov mládeže je součástí komplexu budov areálu školy a poskytuje ubytování žákům naší 

školy. Návštěvníkům a hostům našeho zařízení, vysokých škol a firem, sídlících v prostorách 

naší školy, turistům a návštěvníkům našeho regionu, slouží ubytovna. 

Ubytování je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením (WC a sprchový 

kout). Ubytovaní mohou využívat vybavenou kuchyňku a společenskou místnost s televizorem. 

V bezprostřední blízkosti domova mládeže je jídelna, sportovní areál a parkoviště. Dopravní 

obslužnost je dobrá - snadno dostupná doprava prostředky MHD. Žáci mají ve volném čase 

možnost vyžití ve sportovních a zájmových kroužcích. 

Přímo na domově mládeže mohou využívat též hernu kulečníku, stolního tenisu, kuželek a 

posilovnu. 

CENY PLATNÉ OD 01. 06. 2020 

Cena za ubytování na domově mládeže pro žáky školy Most 1150,- Kč / měsíc 

Cena za ubytování na domově mládeže pro žáky jiných škol 1350,- Kč / měsíc 

Ceny zahrnují DPH. 

Pro přihlášení žáků na Domov mládeže, využijte přihlašovací formulář, nebo volejte v 

pracovní dny mezi 7:00-15:30 na tel.: 736633043 - vychovatelé Domova mládeže. 

 

V přílohách zasíláme:  

 

Informace týkající se adaptačního pobytu 

Čestné prohlášení – adaptační pobyt 

http://www.dpmost.cz/jizdnirady
http://213.129.129.186/zr_sport_action.htm
http://www.sstmost.cz/cs/formulare/
http://www.sstmost.cz/cs/domov-mladeze/


Souhlas rodičů – adaptační pobyt 

Informace pro rodiče – matematika 

 

 

 

Děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci 

 

Vedení SŠT Most 

 


