Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Informace pro žáky prvního ročníku (a jejich zákonné zástupce) oboru vzdělání:
37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY (Logistika a management dopravy)
(4 letý obor → střední vzdělání s maturitou)

a) Vzhledem k tomu, že na střední škole si žáci učební pomůcky kupují sami, zajistí si žáci výše uvedeného
oboru vzdělání k datu 01. 09. nastávajícího školního roku následující:
1. Teoretická výuka:
▪ Technické kreslení (J. Kletečka - CP Books 2005 )
▪ Fyzika pro střední školy I. (O. Lepil, M. Bednařík, L. Hýblová - Prometheus, Praha 1997 )
▪ Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ (- Prometheus, Praha 1997 )
▪ Kapesní kalkulačka s goniometrickými funkcemi
Nová literatura 1 pro SŠ - učebnice (Didaktis, 2018)
Nová literatura 1 pro SŠ - pracovní sešit (Didaktis, 2018)

Pozn: Učebnicové sady literatury bude možné po dohodě hromadně objednat v září .
* Ostatní učebnice a sešity si žáci zakoupí v průběhu měsíce září na základě informací od jednotlivých vyučujících.
* Žáci budou také používat výukové materiály, které byly vytvořeny v rámci projektové činnosti školy.
* Do učeben teoretického vyučování musí žáci nosit přezůvky. Sportovní obuv je zakázána.
2. Praxe v dílnách:
▪ monterky (modrá barva)
▪ monterková blůza (modrá barva)
▪ pracovní obuv (nejlépe lehká polobotková)
▪ posuvné měřítko (150 mm)

b) Obecné informace:
1. Vyučování bude zahájeno 01. 09. 2021 po schůzkách s žáky.
2. 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.
3. Průkazky na slevu jízdného Vám budeme potvrzovat během měsíců červenec a srpen na sekretariátu školy
(budova: Přerov, Kouřílkova 8).
4. Potvrzení o studiu žáka pro účely sociálních dávek budou vyřizována až po 1. září.
5. Informace a kontakty školy: a) webové stránky: www.kourilkova8.cz
b) telefon: 581 201 276
c) fax: 581 203 293

