
Základní informace pro rodiče a žáky k zahájení a organizaci studia 
školního roku 2022/2023, budova Moravská 3, Praha 2 

Adresa školy (sídlo dle OR): SPŠD, a.s., Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5 – Motol 
Ředitel školy (ŘŠ): Ing. Lukáš Sobotka, sobotka@sps-dopravni.cz  
 
Zástupce ŘŠ pro teoretickou výuku: Ing. Věra Nejedlá, tel.: 242 481 936, nejedla@sps-dopravni.cz 
 
Škola provozuje www stránky http://www.sps-dopravni.cz/ pro podávání informací žákům, rodičům a 
veřejnosti, na kterých naleznete informace o rozvrhu, suplování, třídních schůzkách, organizaci školního 
roku (termíny zkoušek, prázdniny, ředitelská volna atp.). Jsou zde také k dispozici kontakty na pedagogický 
sbor a výchovné poradce.  

Zahájení školního roku 2022/2023 

Zahájení školního roku pro žáky proběhne dle rozpisu ve vestibulu školy ve čtvrtek 1. září 2022 

třída   

AT1A (Autotronik) zahájení šk. roku, jeho organizace, šk. řád, 8:00  

AT1B (Autotronik) zahájení šk. roku, jeho organizace, šk. řád, 8:00  

A1A (Automechanik) zahájení šk. roku, jeho organizace, šk. řád, 8:00 

AU1B (Automechanik + Autoelektrikář) zahájení šk. roku, jeho organizace, šk. řád, 8:00 

E1 (Elektrikář) zahájení šk. roku, jeho organizace, šk. řád, 8:00 

EM1 (Elektromechanik) zahájení šk. roku, jeho organizace, šk. řád, 8:00 

KLZ1 (Karosář, Autolakýrník, Zámečník) zahájení šk. roku, jeho organizace, šk. řád, 8:00 

R1 (Aranžér) zahájení šk. roku, jeho organizace, šk. řád, 8:00 

Dne 2. 9.2022 (Pátek) od 11.00 hod. v sále budově školy Motol proběhne vstupní školení žáků BOZP a PO – 
třídy AT1A (Autotronik), AT1B (Autotronik) a KLZ (Karosář, Autolakýrník a Zámečník).  

Dne 5. 9.2022 (Pondělí) od 9.00 hod. v sále budově školy Motol proběhne vstupní školení žáků BOZP a PO 
– třídy A1A (Automechanik), AU1B (Automechanik + Autoelektrikář), R1 (Aranžér). 

Dne 5. 9.2022 (Pondělí) od 11.00 hod. v sále budově školy Motol proběhne vstupní školení žáků BOZP a PO 
– třídy E1 (Elektrikář) a EM1 (Elektromechanik) 

 UPOZORNĚNÍ: Každý zákonný zástupce musí své dítě nahlásit na zdravotní pojišťovnu.   

Potvrzení o studiu se vydává 1. září 2022!!! 

 
Podle školského zákona se žák stává žákem střední školy od 1. září 2022. Veškerá potvrzení o studiu 
(slevy na dopravu, potvrzení pro zaměstnavatele, státní správu) není tedy možné vydat dříve, než v průběhu 
prvního týdne školního roku.  

Učební pomůcky 

Střední školy neposkytují zdarma sešity a jiné pomůcky a je nutné je zakoupit. Doporučujeme vyčkat na 
začátek školního roku a pomůcky pořizovat dle pokynů učitelů jednotlivých předmětů. Některé učebnice se 
žákům objednávají hromadně a využívá se množstevní sleva. 

Informace k učebnicím anglického jazyka – tříleté, čtyřleté obory: 
Škola nabízí zajištění učebnic anglického jazyka za zvýhodněnou cenu (učebnice + pracovní sešit). Jedná 
se o řadu Maturita Solutions 3rd Edition, set je v knihkupectví bez slevy dostupný za 833 Kč, škola je 
schopná učebnice a pracovní sešity zajistit za 700 Kč.  

Podmínkou je uhrazení částky 700 Kč na účet školy 1931503399/0800 od 1. 8. do 25. 8. 2022. 
VARIABILNÍ SYMBOL: 200 + evidenční číslo žáka (naleznete ho v rozhodnutí o přijetí, event. na požádání 



           

 

na e-mailu kolmanova@sps-dopravni.cz), např. 20011223. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, 
jméno a obor svého dítěte.  

Informace k učebnicím anglického jazyka – denní nástavba: 
Škola nabízí zajištění učebnice anglického jazyka za zvýhodněnou cenu Oxford Exam Trainer, která je 
v knihkupectví bez slevy dostupná za 521 Kč, škola je schopná učebnice zajistit za 438 Kč.  

Podmínkou je uhrazení částky 438 Kč na účet školy 1931503399/0800 od 1. 8. do 25. 8. 2022. 
VARIABILNÍ SYMBOL: 200 + evidenční číslo žáka (naleznete ho v rozhodnutí o přijetí, event. na požádání 
na e-mailu kolmanova@sps-dopravni.cz), např. 20011223. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, 
jméno a obor žáka.   

Žáci jsou povinni zajistit si pro výuku tělesné výchovy cvičební úbor a sálovou obuv a pro povinné 
přezouvání v budově školy otevřenou obuv (pantofle, sandály). 

Třídní schůzky 

Třídní schůzky se budou konat 12. září 2022 od 17:00 hodin v budově školy Moravská 3, Praha 2. 

Zákonní zástupci budou na třídní schůzce seznámeni s průběhem školního roku, chodem školy a školním 
řádem – zejména s pravidly omlouvání absence. 

Všeobecné informace 

Dne 1. září 2022 všichni žáci 1. ročníků přinesou třídnímu učiteli úředně ověřenou kopii závěrečného 
vysvědčení z 9. ročníku ZŠ, kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, 2 průkazové 
fotografie, příspěvek do fondu Rady rodičů SPŠD, a.s. ve výši 200 Kč. Dále žák případně doloží 
odborný posudek z pedagogicko-psychologické poradny (žádost podává žák /zákonný zástupce/ 
výchovnému poradci školy -  Ing. Marcela Homolková, homolkova@sps-dopravni.cz). 

Důležité 

Studující (zákonní zástupci) jsou v zájmu žáka i vlastním povinni hlásit v průběhu studia všechny změny 
týkající se žáka bezprostředně poté, kdy k nim došlo, tedy změny bydliště, zdravotního stavu, zdravotní 
pojišťovny, případně kontaktních údajů apod.  

Odborná praxe 

Škola zajišťuje žákům školy na odbornou praxi vybavení ochrannými pomůckami (brýle, rukavice), pracovní 
oděv a obuv, resp. plášť, a to podle oboru vzdělání. 
 

Nabídka zajištění ISIC karty - slevy pro žáky středních škol 
 
Výhody pro držitele průkazu ISIC - kromě mezinárodního uznání statutu studenta čeká na držitele průkazu 
velké množství slev a výhod po celém světě (viz www.alive.cz): 

 Slevy na více než 1500 místech ČR 
 Slevy při nákupech, stravování a vzdělávání 
 Slevy na vstupném na festivaly, akce a do klubů 
 Slevy na permanentky v lyžařských areálech 
 Slevy při cestování: letenky, autobusové a vlakové jízdenky 
 Celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč, atd. 
 

Podmínky pro získání ISIC karty: 
Vyplněná přihláška (hůlkovým písmem) - ke stažení na www.sps-dopravni.cz nebo na www.alive.cz. 
1x průkazové foto barevné (na zadní stranu napište jméno a příjmení).  
Úhrada poplatku za zřízení karty 350,- Kč. 
 
Přihlášku, fotografii a poplatek odevzdejte: 



           

 

Škola Moravská: Železná Martina, zelezna@sps-dopravni.cz, 2. patro, tel.: 242 481 943, 944. 
 

O škole 
 
Veškeré aktivity školy a žáků můžete sledovat na webových stránkách školy www.sps-dopravni.cz  
a na Facebooku pod názvem: Střední průmyslová škola dopravní. 

 


