
Základní informace pro žáky nástavbového studia k zahájení  
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, 242 481 942, nejedla@sps-dopravni.cz 
Vedoucí teoretické výuky: Mgr. Vlasta Vondrákova, 242 481 942, vondrakova@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 

Nástavbové studium denní forma: zahájení proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 

třída   

PD1 (Propagace) zahájení šk. roku, jeho organizace, šk. řád, 10:00  

PO1 (Podnikání, denní) zahájení šk. roku, jeho organizace, šk. řád, 10:00  

Nástavbové studium denní forma: zahájení proběhne ve středu 7. září 2022 

třída   

P1A (Podnikání, dálka) zahájení šk. roku, jeho organizace, šk. řád, 13:00 

 

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 – 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). 

Omlouvání absence 

S pravidly omlouvání absence seznámí žáky třídní učitel. Pravidla omlouvání absence jsou součástí školního 
řádu, který jsou žáci povinni dodržovat. 

Důležité 



           

 

Studující mají ve vlastním zájmu povinni hlásit v průběhu studia všechny změny týkající se žáka 
bezprostředně poté, kdy k nim došlo, tedy změny bydliště, zdravotního stavu, zdravotní pojišťovny apod.  

DŮLEŽITÉ: V PŘÍPADĚ UKONČENÍ STUDIA PROSÍME PŘEDEM NAHLÁSIT NA STUDIUJNÍ ODDĚLENÍ 
A DOLOŽIT ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU ŽÁDOST O UKONČENÍ STUDIA!!  

Úhrada školného informace pouze! pro nástavbové studium 
  
Školné je nutné uhradit dle termínu uvedeného na Smlouvě o studiu. Škola vydá každému žákovi fakturu, na 
které je uvedeno číslo účtu, variabilní symbol = číslo faktury (VS je třeba vždy uvádět, jinak nelze platbu 
identifikovat) a částka, kterou má žák (zákonný zástupce) uhradit. Dodržujte data splatnosti dle faktury!   
Číslo bankovního účtu SPŠD, a.s.: 1931503399/0800, Česká spořitelna, a.s., Praha 1. 

 

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 a ve fotogalerii rajce.idnes pod názvem 
spsdpraha. Pomocí qr kodu si můžete do mobilu stáhnout mobilní aplikaci, díky které můžete pohodlně 
sledovat dění ve škole. 

 


