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* Žáci budou také používat výukové materiály, které byly vytvořeny v rámci projektové činnosti školy.
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(3 letý obor → střední vzdělání s výučním listem)

Vzhledem k tomu, že na střední škole si žáci učební pomůcky kupují sami, zakoupí si žáci výše uvedeného

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8

Informace pro žáky prvního ročníku (a jejich zákonné zástupce) oboru vzdělání:

36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

* Pro tento zvolený obor je možné zapůjčení učebních pomůcek ve školní knihovně.

* Ostatní učebnice a sešity si žáci zakoupí v průběhu měsíce září na základě informací od jednotlivých vyučujících.

oboru vzdělání k datu 01. 09. nastávajícího školního roku následující:

Teoretická výuka:

Jazyk Český a literatura pro odborná učiliště (L.Štěrbová, O. Vytejčková)

Matematika pro odborná učiliště - Aritmetika- Algebra (A. Keblová, J. Volková)

Matematika pro odborná učiliště - Geometrie (A. Keblová, J. Volková)

Technologie- Malířské, natěračské a lakýrnické práce. (S. Ševčík)

Materiály pro 1. - 3. ročník učebních oborů (R. Liška, J. Macík)

Poznámky:

visací zámek k šatní skříňce (nezbytné k zajištění osobních věcí)

* Do učeben teoretického vyučování musí žáci nosit přezůvky. Sportovní obuv je zakázána.

Praktické vyučování:

monterky (modrá barva)

monterková blůza (modrá barva)

pracovní obuv WIBRAM (s "nepíšící" podešví /barva podrážky bývá červená/)

čepice s kšiltem

zimní prošívaný kabát

vysouvací metr

tužka

b) telefon: 581 201 276

Obecné informace:

Vyučování bude zahájeno 01.09.2020 po schůzkách s žáky a jejich rodiči.

Z důvodu snížení administrativní náročnosti bychom velmi uvítali, kdyby Váš syn nebo Vaše dcera měl(a) zřízen

účet, na který by škola zasílala případné odměny za produktivní práci. Je možné využívat do 18 let věku žáka

i účet zákonného zástupce.

Průkazky na slevu jízdného budeme potvrzovat během měsíců červenec a srpen na sekretariátu školy

(budova: Přerov, Kouřílkova 8).

Potvrzení o studiu žáka pro účely sociálních dávek budou vyřizována až po 1. září.

Informace a kontakty školy: a) webové stránky: www.kourilkova8.cz

c) fax: 581 203 293


