POKYNY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU DENNÍHO STUDIA BPA BRNO
K ZAHÁJENÍ ŠK. R. 2019/2020
Zahájení školního roku: pondělí 2. září 2019 v 10.00 hod. v budově školy Zoubkova 20, Brno
S sebou: psací potřeby, poznámkový blok, pantofle na přezutí, dozický visací zámek menšího
průměru na šatní skříňku s 2 náhradními klíči (žáci jsou povinni ukládat si přezůvky a
svršky v uzamčené šatní skříňce a náhradní klíč uložit ve škole), poplatek za
učebnice, poplatek Kč 100,-- čip (vratná záloha).
Žáci ubytovaní v domově mládeže se řídí pokyny, které jim budou odtud zaslány.
Učebnice: Za zapůjčení učebnic a kopírování studijních materiálů zaplatí žáci paušální
poplatek Kč 300,- na celou dobu studia.
Učebnice a pracovní sešity do češtiny a jazyků si žáci zakoupí ve škole (cca 1500,-).
Výuka tělesné výchovy: sportovní úbor do TEV, judistické kimono do speciální tělesné
výchovy (možno zakoupit ve škole po nástupu), 2 páry sportovní
obuvi (do tělocvičny a na hřiště) + pantofle (do STV a na přezouvání).
Stravování: Pro žáky, kteří nebydlí na internátě, zajištěno ve školní jídelně ZŠ Kamínky. Cena
oběda Kč 42,-; podrobné informace o stravování viz příloha.
Informace o prospěchu a chování:
Průběžná klasifikace a studijní výsledky, absence, rozvrh hodin, suplování i
veškerá důležitá sdělení rodičům budou k dispozici na webových stránkách
školy – přístupové heslo dostanou rodiče v průběhu měsíce září
(www.bpa-brno.cz - Web Bakaláři).
Omlouvání absence:
K omlouvání nepřítomnosti slouží omluvné listy (obdrží při nástupu), ve kterých
musí být zaznamenána veškerá absence žáka. Omluvenku předkládá žák
třídnímu učiteli nejpozději druhý den po skončení absence.
Pokud žák chybí (onemocní apod.), je povinností rodičů hlásit škole neprodleně
důvod a předpokládanou délku absence do 2 dnů (telefonicky, e-mailem).
Za neomluvenou absenci v délce 5 dnů může být žák vyloučen ze školy.
V případě předem známé absence (plánovaná lékařská vyšetření, vážné rodinné
důvody apod.) je povinností žáka nebo rodičů hlásit nepřítomnost alespoň
1 den předem.
Lékařská vyšetření by měl žák absolvovat mimo vyučování. Nepřítomnost
nebo neúčast na výuce speciální tělesné výchovy nad 20 % musí žáci nahradit.
Celý školní řád je na www.bpa-brno.cz – Dokumenty.
Předpokládaný termín adaptačního kurzu je 15. – 19. 9. 2019.
Plánované třídní schůzky rodičů – v listopadu a dubnu.
Potvrzování průkazů, studia, platba školného aj. osobně možné od pondělí 26. 8. 2019 v době
od 7.30-13.00 hod. na sekretariátě školy. Telefon do školy je 547 356 826, mobil na sekretariát
725 387 201.
.
V Brně dne 27. června 2019

Mgr. Ivo Machát v. r.
ředitel školy

