
Informativní schůzka - shrnutí 

Adaptační kurz:  

 Odjezd 31. 8. 2022 v 13,00 hodin od budovy školy, sraz 12,30 hodin 

 Platba – do 30. 8. 2022 na účet školy – podrobné informace ve složce Adaptační kurz 

 
Stránky školy: www.szsuo.cz 

 

Informační systém školy: Edookit – přístupové údaje budou zaslány rodičům nebo 

zákonným zástupcům na jejich emailové adresy. 
 

Absence a omlouvání žáků: 

 žáka lze do 48 hodin omluvit telefonicky, 

 omlouvat mohou rodiče, při dlouhodobé absenci nutné potvrzení od lékaře, 

 předem známou absenci včas hlásit třídnímu učiteli, 

 objednávat k lékařům – v odpoledních hodinách, 

 omluvenky uvádět v omluvném listu, 

 Pokud se žák nebude účastnit výuky v daném předmětu alespoň 75% docházky, 

nebude v klasifikačním období hodnocen, bude muset vykonat zkoušku před komisí. 
 

Učební pomůcky: 

 cvičební úbor – dle dohody s vyučujícím, 

 oblečení na ošetřovatelství cvičení – bílý lékařský plášť, 

 oblečení na první pomoc – sportovní, 

 čip 100,- a klíč 100,- pro vstup do budovy školy a šaten (vratná záloha), 

 ve 3. ročníku - klíč pro vstup do šaten v nemocnici 50,- Kč (vratná záloha),  

 pracovní oděv na ošetřování nemocných (ve 3. ročníku), 

 učebnice – podle domluvy s vyučujícím daného předmětu. 
 

Karta ISIC – mezinárodní studentský průkaz. Přihláška a informace – ve složce ISIC karta. 

Prvotní pořízení průkazu je 350 Kč. Přihlášky s fotografií můžete zasílat na e-mail 

cimflova@szsuo.cz nebo vhodit do schránky na budově školy nebo přinést v září třídnímu učiteli.  

Nejlépe však doručit během prázdnin. 

Stravování 

 obědy - školní jídelna 28,- Kč pro střední školy,  

 přihláška ke stravování ve ŠJ T. G. Masaryka 148, Ústí nad Orlicí,  

 odkaz na webové stránky jídelny najdete www.szsuo.cz (odkaz žáci a rodiče – školní 

jídelna), 

 od 22. srpna se budou prodávat karty nebo čipy (7.00 – 12.30 hod.), 

 žákyně ubytované na domově mládeže si mohou kartu nebo čip zakoupit první školní 

den, ale musí být přihlášené a musí mít zaplacené obědy. 

 

Ubytování 

 na domově mládeže Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí, 

 snídaně a večeře – jídelna v budově Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí, 

 více informací na www.skola-auto.cz (odkaz ubytování a stravování). 

 

 

Požadavky – kdo s kým ve třídě do konce června na email cimflova@szsuo.cz 
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