
 

Informace pro žáky budoucího 1. ročníku oboru HDU  
HDU-hudebně dramatické umění-třída 1.C 

 
Vedení školy 

ředitelka školy    Mgr. Soňa Javůrková,  

zástupci ředitelky  Mgr. Veronika Frýdlová (obory HDU, současný a 

klasický tanec) 

     Mgr. Kateřina Važíková (obory hudba a zpěv) 

 

 

studijní oddělení:    Hana Trnková a Marcela Lisíková  

výchovná poradkyně:   Mgr. Jana Mládenková 

školní metodik prevence:  Mgr. Zuzana Hyvnarová 

ročníkoví učitelé:   1. C (HDU) Mgr. Šárka Kociánová 

      

     

             

Organizace 1. týdne školy (1. – 2.9.2022)  

1. 9. 2022 (čtvrtek) 

 

2. 9. 2022 (pátek) 

     Ročníkové schůzky, domluva individuální výuky 

5. 9. 2022 (pondělí) 

           Pravidelná výuka podle rozvrhu, domluva individuální výuky  

 

 

Informace o škole a školní řád naleznete na  www.jko.cz, tamtéž bude zveřejněn na 

konci srpna/začátku září rozvrh hodin   

 

Nadační fond (příspěvky rodičů a přátel školy, příspěvek 500 Kč) – příspěvky slouží 

k úhradě výdajů spojených s účastí žáků na soutěžích, workshopech, exkurzích apod. 
 

Informace k organizaci výuky 

Studijní oddělení: Hana Trnková a Marcela Lisíková 

fungování studijního oddělení:  

➢ vydávání potvrzení, vyřizování žádostí, hlášení absence apod.   

➢ úřední hodiny (Po-Pá 7:45-10:00, 13:30-14:30),  

➢ telefonní čísla (596 112 007, kl.212) 

 

Kontakty s rodiči:  

➢ ročníkový učitel  

➢ učitel hlavního oboru  

➢ schůzky rodičů a konzultace (1. a 3. čtvrtletí – listopad, duben) 

➢ studijní výkaz  

➢ všichni pedagogové školy mají pracovní e-mailové adresy (viz 

webové stránky školy) 

 

      

  
10:00 

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 

 (Janáčkův sál) 

 
 

  11:00 Ročníkové schůzky všech žáků – rozpis bude zveřejněn 

ve foyeru školy 

 

  

 

http://www.jko.cz/


Jiný režim než na ostatních SŠ  

➢ rozvrh hodin (k dispozici na konci srpna na webu, nebude v něm 

začleněna individuální výuka, tu si žáci na začátku září domluví 

s vyučujícími sami)  

➢ možnost volného pohybu, vycházení ze školní budovy-bezpečnostní 

systém ID karta (záloha 115,- Kč) – zaznamenává příchody a odchody 

žáků, půjčování klíčů od učeben 

➢ kamerový systém – monitoruje vstup do budovy, centrální šatnu 

Seznámení se školním řádem (domácí úkol na letní prázdniny) 

https://www.jko.cz/skolni-rad: 

➢ dva visací zámky (kvalitní) na uzamykání šaten – centrální a HDU šatna  

➢ sledování nástěnek/školního webu – povinnost pro všechny žáky 

➢ omlouvání absencí (do tří dnů musí žák doložit důvody své 

nepřítomnosti ve vyučování) 

➢ umělecké akce školy, návštěva koncertů a představení je pro žáky 

povinná 

➢ přístup k počítačové síti (knihovna), wi-fi 

 

Stravování v jídelně – zajišťuje jídelna při ZŠ Matiční http://www.zs-mat5.cz/jidelna.php 

Jídelna není součástí naší školy, žáci si stravování zajišťují sami.  

Ubytování v domovech mládeže – nabídka na https://www.jko.cz/ubytovani-a-stravovani 

Internáty nejsou součástí naší školy, žáci si ubytování zajišťují sami. 

 

 

Do konce měsíce července poslat na adresu školy (poštou): 

➢ ověřenou kopii vysvědčení z 9. třídy (platí pro žáky, kteří ukončili ZŠ 

ve školním roce 2021/22) 

➢ kopie vysvědčení, diplomů o nejvyšším dosaženém vzdělání (platí pro 

ostatní přijaté uchazeče, kteří přicházejí do JKO ze střední školy) 

➢ vyplněnou matriku 

 

Údaje pro školní matriku  

➢ žáci se speciálními vzdělávacími potřebami doručí škole potvrzení 

školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradny) 

 

 

Zaslání fotografie /elektronicky / do konce měsíce července 

na email: marcela.lisikova@jko.cz 

fotografie (průkazový formát) – obličej z čelní strany na bílém pozadí (možno vyfotit 

mobilem či fotoaparátem) 

Poznámka: fotografie žáků jsou určeny pro identifikační průkazy (tzv. ID karty) a školní 

matriku.  

 

 

 

Potvrzování průkazek na dopravu probíhá až v září, žáci dostanou první školní den od 

ročníkového učitele dvě vyhotovení potvrzení o studiu. 

Nákup učebnic – žáci si zajišťují sami 

vyčkat do září (do 1.-2. týdne školy) na konkrétní požadavky pedagogů, mít připravenou 

částku 2000-3000 Kč 

https://www.jko.cz/skolni-rad
http://www.zs-mat5.cz/jidelna.php
https://www.jko.cz/ubytovani-a-stravovani
mailto:marcela.lisikova@jko.cz

