
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ 

 
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

 

Dne 1. 9. 2022 zahájení v teoretickém vyučování na příslušných učebnách v 8:00 hodin v budově SŠTO 

Kosinova 4, Olomouc.  

 
T1 učebna č. 23  MEV1 učebna č. 21 MES1  učebna č. 35  MSZ1 učebna č. 18 

E1 učebna č. 24  SM1 učebna č. 19 MO1 učebna č. 34  PD1 učebna č. 36 

          EZ učebna č. 8 

 

Dne 2. 9. 2022 zahájení na odborném výcviku v 8:00 hodin v budově U Podjezdu 11, Olomouc. 

Žáci oboru Telekomunikace tento den zůstávají doma!!! 

 

STRAVOVÁNÍ 
 

- Přihlášení se ke stravování a platby je nutné provést v jídelně Gymnázia Hejčín v co nejkratším 

možném termínu.  

- Přihláška pro nové strávníky je k dispozici na webu školy www.kosinka.com.  
(nabídka > škola > stravování > přihláška) 

- Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na infojidelna@gytool.cz 

- Po zaregistrování nového strávníka ve školní jídelně Hejčín Vám paní vedoucí Musilová zašle 

na email variabilní symbol a vyzve Vás k provedení platby. Stravné se platí předem na účet školní 

jídelny.  

- Objednávky obědů si zajišťuje každý strávník sám přes portál www.strava.cz  

- Výdej objednané stravy zajišťuje SGO Olomouc (vzdálenost cca 100 m od naší školy). Na 

sekretariátu školy SGO u paní Makowské (1.patro) si aktivujete bezkontaktní čip na vstup do 

budovy a následně bude čip používán při samotném výdeji obědů.  

 

Žáci si bezkontaktní čipy zakoupí první den školy u třídního učitele. Cena čipu je 200,- Kč a žák si 

jej uchová po celou dobu studia. Čipy zůstávají majetkem žáka/strávníka.  

 
Pokud u platby za stravné není uveden variabilní symbol (VS přiděluje paní vedoucí ze ŠJ) a není možno 

dohledat daného strávníka, bude taková platba vrácena zpět na účet odesílatele platby! Při změně 

bankovního účtu je nutné tuto informaci taktéž nahlásit v kanceláři školní jídelny z důvodu vratek 

přeplatků.  

 

Stravování žáků na odborném výcviku je zajištěno U Podjezdu 11 v prostorách školy. Žáci si obědy 

nahlašují a platí individuálně na pracovišti odborného výcviku u paní hospodářky Hibrantové.  

 

  Ceny stravného: 
 

  Výdejna SGO:  

  žáci SŠ   43,00 Kč  

  Výdejna na odborném výcviku  

  žáci SŠ   38,00 Kč 

  

http://www.kosinka.com/
mailto:infojidelna@gytool.cz
http://www.strava.cz/


VÝDAJE SPOJENÉ SE STUDIEM 

 
Český jazyk a literatura 

- maturitní i učební obory – po celou dobu studia se bude pracovat s učebnicí Český jazyk v kostce  

od M. Sochrové, nakladatelství Fragment Praha.  

- Během celého studia je kladen zvýšený důraz na vlastní četbu z doporučeného školního seznamu 

literárních děl, který je k dispozici na internetových stránkách školy. Celkem je v seznamu uvedeno 

70 literárních děl. Maturitní obory si vybírají 20 knih za studium, učební obory - 5 knih za studium. 

 

Anglický jazyk 
- učebnice „English file“ (4th edition)  

- objednává škola hromadně v září 

o pro maturitní obory cca 850,- Kč (na 2 roky) 

o pro učební obory cca 850,- Kč (na 3 roky). 

- Dále si žáci mohou zakoupit předplatné časopisu (dle doporučení daného vyučujícího) za cca 380 Kč 

na jeden školní rok.  

 

Přírodovědné předměty 
- kalkulačka bez grafického režimu, 

- matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ (pouze pro maturitní obory), 

- ostatní učebnice si žáci zakoupí hromadně na začátku školního roku dle požadavků učitele daného 

předmětu.  

 

Strojírenské předměty 
- maturitní obory - Strojnické tabulky (možno zapůjčit ve škole), kalkulačky, základní pomůcky pro 

rýsování 

- učňovské obory - odborné učebnice budou žáci potřebovat až od 2. ročníku. Vše bude upřesněno na 

konci prvního ročníku.  

 

Elektrotechnické předměty 
- maturitní i učební obory - kalkulačka s goniometrickými funkcemi (cca 200,- 400,- Kč),  

- základní pomůcky pro rýsování.  

- Odborné učebnice a sešity upřesníme na začátku školního roku pro příslušný obor a předmět. Student 

si bude průběžně zajišťovat vytištění studijních textů v běžném rozsahu střední školy. 

 

Tělesná výchova 
- pro výuku TV požadujeme adekvátní cvičební úbor. 

- Pokud bude žák uvolněn z tělocviku, vyplní si žádost a následně si ji nechá potvrdit lékařem a 

donese ji třídnímu učiteli co nejdříve.  

- Aktivní a vrcholoví sportovci se nahlásí svému učiteli v první hodině tělesné výchovy.  

- v prvním ročníku se žáci účastní lyžařského kurzu; 

- ve druhém ročníku se žáci účastní sportovního kurzu. 

 

Odborný výcvik 
- Žáci 1. ročníků kromě oboru Telekomunikace získávají od školy zdarma pracovní oděv (kalhoty, 

bundu, triko). Pracovní boty si mohou koupit za zvýhodněnou cenu, příp. mít svoje vlastní.  

- Na OV je možné stravování ve výdejně, obědy jsou dováženy ze ZŠ Demlova.  

- Výuka na OV začíná vždy 7:15 hodin a končí 13:45 nebo 14:45 v závislosti na oboru a ročníku. 

(od 7:00 lze koupit svačinu v nedalekém Lidlu). 

  



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
 

Výběr finanční hotovosti: 

 

 vratná záloha na šatní skříňku 100,- Kč (platí se v den nástupu do školy u třídního učitele); 

 čip 200,- Kč (nevratná částka) slouží na vstup do budovy Kosinova, praxe a SGO výdejna;  

 každoroční příspěvek na SRPŠ 300,- Kč 

 

 

 

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 
 

Poradenská činnost je na naší škole zajišťována školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP). Tato 

činnost je poskytována všem žákům školy i jejich zákonným zástupcům.  

 

Tým ŠPP tvoří:  
RNDr. Petr Konečný, ředitel školy 
tel. 736 628 390, email: reditel@kosinka.com 

 

Mgr. Irena Emanovská, zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně 

tel: 736 628 391, email: i.emanovska@kosinka.com 

 

PhDr. Jana Skácelová, Ph.D., metodička prevence rizikového chování  

tel: 723 307 284, email: j.skacelova@kosinka.com 

   

Mgr. Hana Kašparová, výchovná poradkyně 

tel: 732 339 134, email: h.kasparova@kosinka.com 

 

Tento tým nabízí pomoc při řešení prospěchových, výchovných a osobních problémů. Zajištuje a 

koordinuje péči o žáky se specifickými poruchami učení.  Zabývá se oblastí prevence rizikového chování 

žáků.  

 
 

V případě nejasností kontaktujte kancelář školy 585 220 663/kl.205 
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