
Základní informace pro rodiče a žáky k zahájení  

a organizaci školního roku 2022/2023, budova Praha 5 - Motol 

Adresa školy: SPŠD, a.s., Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5 – Motol 

 

Ředitel školy: Ing. František Novotný, novotny@sps-dopravni.cz 

Ředitel školy od 1. 7.2022: Ing. Lukáš Sobotka, sobotka@sps-dopravni.cz 

Zástupce ŘŠ pro objekt Motol: Ing. Zdeňka Zaimlová, zaimlova@sps-dopravni.cz 

Zástupce ŘŠ pro odborné vzdělávání - elektroobory: Ing. Tomáš Jelínek, jelinekt@sps-dopravni.cz 

Vedoucí teoretické výuky: Mgr. Milan Martínek, martinek@sps-dopravni.cz 

Škola provozuje webové stránky http://www.sps-dopravni.cz pro podávání informací žákům, rodičům  

a veřejnosti. Na stránkách školy 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 a rozpisy konzultací. 

Zahájení školního roku 2022/2023 

A) čtvrtek 1. září 2022 proběhne slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníků v Motole  

v sále hlavní budovy, a to podle oborů:  

 09:00 hod. - 1. A - Informační technologie (Aplikace, grafika a webdesign) 

10:00 hod. - 1. BE; 1. BL – (Ekonomika městské dopravy, Logistika v dopravě)  

11:00 hod. – 1. D – Informační a zabezpečovací systémy (Mechanik elektrotechnik)  

 

B) pátek 2. září 2022 proběhne vstupní školení BOZP a PO pro žáky 1. ročníků v Motole  

v sále hlavní budovy, a to podle oborů: 

 

 09:00 hod. - 1. A (Informační technologie); 1. BE; 1. BL (Ekonomika městské dopravy, Logistika v dopravě) 

 10:00 hod. - 1. D (Informační a zabezpečovací systémy) 

 

C) čtvrtek 8. září 2022 od 17:00 hod. proběhnou úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků  

 

D) termíny adaptačních kurzů pro žáky 1. ročníků:  

 

12. 9. – 14. 9. 2022 – 1. D (Informační a zabezpečovací systémy) 

14. 9. - 16. 9. 2022 - 1. BE; 1. BL (Ekonomika městské dopravy, Logistika v dopravě)  

19. 9. – 21. 9. 2022 - 1. A (Informační technologie)  

 

Potvrzení o studiu se vydává od 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, tj. od 1. září 2022.  

 

Učební pomůcky 

Střední školy neposkytují zdarma sešity ani jiné pomůcky, je nutné si je zakoupit. Doporučujeme vyčkat 
pokynů učitelů jednotlivých předmětů na začátku školního roku.  

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

S pravidly omlouvání absencí budou žáci i rodiče seznámeni třídními učiteli. Odborné exkurze, návštěva 

kulturních míst (podle oboru vzdělání) a jiné školní akce jsou pro žáky povinné. Pravidla omlouvání absencí 

jsou součástí školního řádu, který jsou žáci povinni dodržovat. 

Všeobecné informace 

Dne 1. září 2022 všichni žáci 1. ročníků přinesou úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení  

z 9. ročníku ZŠ, kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, 2 průkazové fotografie, 

příspěvek do fondu Spolku rodičů a přátel školy při SPŠD, a.s. (SRPŠ) ve výši 200 Kč. Dále žák 

případně doloží doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (žák /zákonný zástupce/ předává 

výchovné poradkyni školy) Mgr. Tereze Pekárkové. 

Důležité 

Žáci případně jejich zákonní zástupci mají ve svém vlastním zájmu povinnost hlásit bezodkladně veškeré 

změny týkající bydliště, zdravotního stavu, zdravotní pojišťovny apod.  

Odborná praxe 
 
Škola zajišťuje žákům školy na odbornou praxi ochranné pomůckami (brýle, rukavice), pracovní oděv  

a obuv, resp. plášť, a to podle oboru vzdělání.  

 

Nabídka zajištění ISIC průkazu - slevy pro žáky středních škol 
 
Výhody pro držitele průkazu ISIC - kromě mezinárodního uznání statusu studenta, Vám průkaz nabízí velké 

množství slev a výhod po celém světě např. slevy při nákupech, stravování a vzdělávání, vstupném  

na festivaly a do klubů, na permanentky v lyžařských areálech nebo při cestování na letenky, autobusové  

a vlakové jízdenky. 

 

Podmínky pro získání ISIC karty: 
 

vyplněná přihláška (hůlkovým písmem) - ke stažení na www.sps-dopravni.cz nebo na www.alive.cz 

1x průkazové foto (na zadní stranu napište jméno a příjmení) 

poplatek za vyřízení průkazu je 350,- Kč 

 

Výše uvedené podmínky pro získání ISIC průkazu budete odevzdávat na studijním oddělení  

u Jany Vonáškové tel. 771 126 025, referent studijního oddělení. 

 

O škole 
 

Veškeré aktivity školy a žáků můžete sledovat na webových stránkách školy www.sps-dopravni.cz,  

na Facebooku pod názvem: Střední Průmyslová Škola Dopravní (@spsdopravni) a ve fotogalerii rajce.idnes 

(spsdpraha) a na Instagramu. 
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