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• Organizace školního roku 2020/2021 Mgr. Pavel Chrenka

• Stravování Kateřina Holá

• Domov mládeže Bc. David Malát 

• Rodičovský příspěvek Ing. Lucie Pazourková

• Rodičovský příspěvek a jeho využití Mgr. Ladislav Turbák

• Odborná praxe Mgr. Ladislav Turbák

• Akce školy Mgr. Vladimír Pacina

• Školská rada Mgr. Vladimír Pacina

• Klub přátel Scholy Humanitas (KPSH) Mgr. Milan Šťovíček

• Internetová služba Bakaláři Mgr. Pavel Chrenka

• Adaptační kurz Bc. David Malát 

Informace o studiu



Organizace školního roku

Mgr. Claudie Kubátová

Třídní učitelé



Program na první týden:

• Zahájení: úterý 1. září 2020  v 8:10, aula školy

• Středa 2.září třídnické hodiny

➢ Poučení žáků o bezpečnosti (praxe, laboratoře, prázdniny)

➢ Školní řád

➢ Rozdávání učebnic

• Od čtvrtka 3.září výuka dle rozvrhu

• Pátek - neděle (4. – 6.září)  „Adaptační víkend“

• Tělesná výchova – plavání od 7.září (pondělí)

• Pomůcky: bílý plášť, kalkulačka

Organizace školního roku



Školní řád a klasifikační řád:

• www.humanitas.cz

• žáci jsou seznámeni s plným zněním 

• povinnosti i práva žáků

Rodiče se seznámí :

• Omlouvání absence 

• Žádosti o uvolnění žáka (povinné praxe a kurzy)

• Individuální vzdělávací program

Organizace školního roku



Omluvenky - nezletilí žáci:

• Omlouvají zákonní zástupci do 3 dnů.

• Forma omlouvání: určuje třídní učitel.

• Uvolnění z vyučování :
- 1 den omlouvá třídní učitel (rodinné důvody)
- více dní omlouvá ředitel – nutná žádost
- sledovat plány školy 

Organizace školního roku



Žádosti o uvolnění žáka:

• Uvolnění z tělesné výchovy, ze sportovního kurzu, 
z vyučování nebo z odborné praxe.

• Žádost nejdříve třídnímu učiteli.

• Vyjádření lékaře nebo sportovního oddílu.

• Alespoň 1 týden před zahájením akce (stornovací poplatek, 
pojištění apod.)

• Náhradní práce v případě uvolnění.

Organizace školního roku



Společný cíl - rodiče a škola – vzdělávání a výchova

• Komunikace s třídním učitelem

• Kontrola žáků – program Bakaláři

- průběžné hodnocení

- absence – elektronická třídní kniha

• Vzájemná informovanost

- změna adresy a telefonních čísel

- změna zdravotního stavu žáka

- změna zákonného zástupce

• Výchovný poradce – Ing. Renata Koulová

Organizace školního roku



• VÝBĚR STRAVY

- klasická 

- vegetariánská

• DIETNÍ  STRAVOVÁNÍ 
- dle potřeb žáků a dle dohody s rodiči (jaterní, bezlepková, 
diabetická, atd.) Nutné potvrzení od lékaře.

• VOLBA STRAVY
- odhlašování, přihlašování a výběr stravy vždy 
do 12 hodiny předešlého pracovního dne: 

• čipem v objednávacím boxu před jídelnou 
• při zapomenutí čipu lze vytisknout náhradní stravenku (nepřijde o oběd)
• přes internet na portálu www.strava.cz (po registraci)  - mobilní aplikace
• v kanceláři vedoucí školní jídelny

Stravování



Ceny stravy pro studenty naší školy od 1.9.2019 
ubytovaní     neubytovaní

• Snídaně + svačina                        24 Kč               42 Kč
• Svačina pro neubytované           ----- 34 Kč
• Obědy 31 Kč              31 Kč
• Večeře + svačina 32 Kč              60 Kč

• Celodenní (celkem)                      87 Kč            167 Kč
• Cena čipu              135 Kč            135 Kč

Přihlášení ke stravování nutné v kanceláři vedoucí jídelny. Strávník obdrží svůj specifický 
symbol pro připsání platby stravného a přihlašovací hesla na portál www.strava.cz.

Rodiče mají online možnost ověřit si, zda a kdy se jejich dítě stravuje.
Objednávání a odhlašování stravy si obsluhuje strávník sám přes internet  www.strava.cz, 

v objednávacím boxu nebo v mobilní aplikaci.
(nutná registrace u vedoucí jídelny)

Stravování

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/


Úhrada stravného:
• V hotovosti

- každé úterý a čtvrtek od 12 do 14 hodin
- poslední dva pracovní dny v měsíci 8:30 – 11:00 hod. 

12:00 – 14:30 hod.

• Převodem z účtu – dle pokynů ekonomky a specifického symbolu      
získaného od vedoucí stravování

- platba připsána nejpozději do 25. dne v měsíci

Vrácení stravného:
• Na konci školního roku nebo při ukončení studia, stravování.

• Vždy písemná žádost rodičů o vrácení částky na účet.

• Vrácení přeplatku v hotovosti pouze do 500,- Kč u vedoucí stravování 

Stravování



Další služba jídelny

• Občerstvení v automatech.

• Možnost konzumace svačiny ve školní jídelně.

• Vyvážená strava za rozumnou cenu pro vaše dítě – čerstvé a 
kvalitní suroviny, dostatek ovoce a zeleniny a mléčných 
výrobků.

Stravování



Ubytování na Domově mládeže (internátu): 

• 2-lůžkové a 3-lůžkové pokoje

• ve 3. a 4. podlaží budovy školy

• cena:  1100 Kč měsíčně

• platí se každý započatý měsíc

• kapacita 84 lůžek

Domov mládeže



Vybavení: 

• kuchyňka s mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a lednicí

• společenská místnost  - nové vybavení, televize, DVD, Xbox, 

• sportovní klubovna - kulečník, šipky, fotbálek, stolní tenis

• možnost internetového připojení na pokojích (Wi-Fi)

• ložní prádlo, povlečení, přehozy

Domov mládeže



• keramický

• výtvarný

• florbal

• Aerobic

• Po zájmu je možnost domluvit se i na dalších…

Zájmové kroužky:

Domov mládeže



Další možnosti trávení volného času:

• permanentky do bazénu, na hokej, na badminton,

• využití hřiště a posilovny v areálu školy,

• návštěvy divadelních představení v Mostě a Litvínově,

• bowling, Laser aréna, kolečkové brusle, aquapark Most,

planetárium, soutěže, kvízy.

Taneční kurz:

• jednou za 2 roky, pro všechny ročníky (mimořádně leden 
2021).

Domov mládeže



Podmínky ubytování žáka:

• Řádně vyplněná přihláška viz www.humanitas.cz
(formuláře a dokumenty).

• Znalost a písemný souhlas s vnitřním řádem DM.

Školní rok 2020/2021:
Příjezd na DM možný již 31. 8. 2020 od 12:00 hod.

Důvody ukončení ubytování:

• Časté porušování vnitřního řádu DM.

• Na vlastní žádost (odhláška z ubytování).

Domov mládeže



• Při přijetí žáka ke studiu je uzavřena smlouva na celé období studia.

• Platby rodičovského příspěvku se hradí pololetně:
5000,- Kč rodičovský příspěvek (září, únor),

• Ubytování probíhá na základě závazné přihlášky a uzavřené smlouvy o 
ubytování na celé období studia. 

• Platby ubytování se hradí měsíčně:
1100,- Kč ubytování (do 20. dne v měsíci).

Rodičovský příspěvek
Smlouva o poskytování doprovodných školních potřeb a služeb 

(„smlouva o studiu“) a smlouva o ubytování:



Rodičovský příspěvek se využívá na:

• snížený počet žáků ve třídě, 

• půlení hodin ve vybraných předmětech (i přes snížený počet       
žáků ve třídě),

• poskytování učebnic, učebních textů, skripta (zápůjčka),

• poskytování pracovních listů,  

• zajištění odborných exkurzí, stáží, vzdělávacích pobytů včetně 
zajištění dopravy, ubytování a odborného výkladu nad rámec 
vymezený školním vzdělávacím programem (ŠVP), 

• celodenní připojení na internet a využití výpočetní techniky.

•

Rodičovský příspěvek



Rodičovský příspěvek se dále využívá na:

• komplexní zajištění vzdělávacích pobytů v zahraničí,

• organizační zabezpečení vzdělávání v autoškole – zvýhodněná 
cena (spoluúčast školy),

• komplexní organizační zabezpečení tanečního kurzu (taneční),

• účast v zájmových kroužcích (včetně pomůcek a materiálu) a 
to bez omezení počtu kroužků, do kterých je žák zapojen;

• využití posilovny nad rámec výuky v plném rozsahu,

• výpůjčky sportovního vybavení.

Rodičovský příspěvek



Praktické vyučování

• jednodenní exkurze

• týdenní stáže a kurzy

• odborné přednášky

• zahraniční studijní cesty

V rámci TV

• sportovní kurzy:   - lyžařský (1.roč) - cyklistický (2.roč)
- vodácký (3.roč) - vysokohorské turistiky (4.roč)

Odborná praxe je klasifikovaný předmět:

• účast na praktickém vyučování je povinná

• v případě neúčasti na vícedenních akcích je žák povinen navštěvovat 
školu (s výjimkou zdravotních a vážných rodinných důvodů)

• protokoly z praxí – úložiště na Moodlu

únor 2021

19. – 26. 2. 2021

Bedřichov (Jizerské hory)

Odborná praxe



• Tesařova cesta, Šumný důl – naučná stezka
• PR Číčov a NPP Kamenná slunce, Granát Podsedice
• Botanická zahrada Teplice
• Lyžařský kurz Bedřichov (1 týden)
• Národní muzeum Praha, PřF UK Praha – Chlupáčovo                                                                                  

muzeum historie Země a Mineralogické muzeum
• MVE a ÚV Meziboří
• České středohoří (Raná, Oblík) 
• Botanika, zoologie – terénní praktikum
• Národní park České Švýcarsko (1 týden)

Praxe 1. ročník (2020/21)



Další  akce  školy  2020/21

• v září se měla uskutečnit již 25. výměna žáků 2.ročníků Scholy Humanitas a 
Kongsberg Viederegaende Skole v Norsku – oblast Telemarku. Z důvodu pandemie 
uvažujeme o změně termínu na jaro 2021

• škola pořádá fotografickou soutěž ke Světovému dni vody (20.ročník)

• každoročně probíhají ve škole soutěže žáků ZŠ „Litvínovský choroš“ (21.ročník),  
Vlaštovkiáda (25. ročník), Natura Magica (7. ročník), Ecologia Invicta (4. ročník)

• každoročně škola pořádá akce ke Dni Země a také ke Světovému dni ŽP

• v listopadu 2020 se uskuteční tradiční sraz absolventů (každoročně)

• účast v projektech (Tandem, Erasmus), soutěžích, olympiádách

• SOČ - Středoškolská odborná činnost (umístění v rámci kraje a ČR)

• pravidelně v aule školy vernisáž výstavy

Akce školy



Další  akce  školy  2020/21

• škola zajišťuje pro děti z Litvínova (7-15 let):

příměstský tábor - na začátku prázdnin

BATAB, příměstský badatelský tábor - na konci prázdnin

• škola umožňuje zájemcům o chemii z 8. a 9. tříd se svými učiteli laboratorní cvičení

v laboratořích chemie

Akce školy



Školská rada se schází minimálně 2 x ročně a je šestičlenná:

1. Mgr. Bc. Roman Ziegler (zástupce zřizovatele)

2. Ing. Pavel Hammerlindl (zástupce zřizovatele)

3. Mgr. Petr Adamec (zástupce školy)

4. Mgr. Vladimír Pacina (zástupce školy, předseda ŠR)

5. Mgr. Jan Peška (zástupce rodičů a nezletilých žáků)

6. Miroslav Souček (zástupce zletilých žáků, nyní žák 4. ročníku)

Funkce školské rady:

• poradní sbor ředitele školy

• kontrolní orgán činnosti školy

• schvaluje Výroční zprávy a další důležité dokumenty

• jednání školské rady proběhne v říjnu 2020

Školská rada



KlubpřátelScholyHumanitas KPSH

• Členský příspěvek pro žáka – 200,-Kč/kalendářní rok

• Zaměstnanci školy a ostatní (rodiče) - 300,-Kč/kalendářní rok

• Doba studia 4 roky (4x 200 Kč) = 800,-Kč/4 roky



www.humanitas.cz - rodiče obdrží heslo do programu Bakaláři (prospěch, absence)

Informační služba Bakaláři
1

2



www.humanitas.cz Schola Humanitas
oficiální

Zonerama.com/shumanitas

Informace o dění na škole

Schola Humanitas

#shumanitas

• 4 500 aktualit
• 1 800 fotoalb
• 200 000 fotografií
• 700 videí
• období 1992 - 2020



• Termín kurzu: 4. – 6. 9. 2020 (začátek v pátek po ukončení vyučování, 

konec v neděli po obědě (ubytovaní žáci budou mít možnost zůstat v 

domově mládeže).

• Cena kurzu: 1300,- Kč (cena zahrnuje ubytování, stravování, zážitkový 

program, dopravu).

• Náplň kurzu: Žáci během víkendu poznají své spolužáky z prvních

ročníků, všechna zákoutí v naší škole a jejím blízkém okolí,

zasoutěží si, budou mít možnost užít si víkend plný zážitků.

29

Adaptační víkend / kurz



Na shledanou

ZAHÁJENÍ ROKU 2020/21

úterý 1. září 2020  v 8:10

Aula Scholy Humanitas
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