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INFORMACE PRO RODIČE – 1. ROČNÍK 

změna – bod 17  

1. Zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září 2022 

• zahájení třídnických hodin v 7:55 h, ukončení v 9:35 h 

• učebna bude zveřejněna u vchodu do školy, následují třídnické práce, seznámení 

s rozvrhem 

• od 9:45 h (3. hodina) nejpozději do 11:35 vstupní testy z anglického jazyka  

• žáci přinesou 1. 9. vysvědčení z 9. třídy 

• cizí státní příslušníci předloží potvrzení o pobytu 

2. Stravování 

• zajišťuje si žák (zákonný zástupce) – DM a ŠJ Holečkova 2, tel. č. 387 929 212, platba 

inkasem 

3. Ubytování – internát 

• DM a ŠJ Holečkova 2, www.dmcb.cz; DM a ŠJ U Hvízdala, www.dm-hvizdal.cz 

4. Vstup do budovy 

• na čip – předání zajišťuje třídní učitel 1. 9. – předběžná cena 50 Kč 

5. Šatní skříňky 

• žák má k dispozici šatní skříňku – číslo skříňky dostane přiděleno 2. 9., přinese si vlastní 

malý zámek 

• žák je povinen se přezouvat 

6. Rozdělení jazykových skupin 

• první cizí jazyk – vždy jazyk anglický 

• druhý cizí jazyk – německý a francouzský jazyk (skupina z 1. AL a 1. B) 

7. Informační systém Bakaláři 

• poskytuje informace o klasifikaci, absenci, výchovných opatřeních a plánu akcí 

• určen k omlouvání absence, slouží ke komunikaci se zaměstnanci školy 

• v prvním týdnu v září obdrží žák přístupové heslo 

• postup registrace rodiče do systému Bakaláři je uvedený na www.oacb.cz / Pro 

žáky / soubor Jak získat přístup do systému Bakaláři 

8. On-line vzdělávání 

• využívána aplikace Teams 

http://www.dmcb.cz/
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➢ při prezenční výuce – komunikace s učiteli, odevzdávání domácích úkolů 

podle rozhodnutí učitele, učební materiály v případě dlouhodobé nemoci 

žáka,  

➢ při distanční výuce – předpokládá se používání mikrofonu a kamery 

9. Učebnice a další pomůcky 

• seznam učebnic je zveřejněn na webových stránkách www.oacb.cz 

• u některých učebnic proběhne hromadná objednávka 

• výběr hotovosti za učebnice 1. 9. (viz seznam učebnic) a dále na začátku září podle 

pokynů učitelů 

• požadavky na další učební pomůcky budou sděleny jednotlivými vyučujícími v září 

10. Školní poradenské pracoviště 

• jeho činnost zajišťuje výchovná poradkyně a školní metodička prevence – poskytují 

individuální konzultace žákům nebo jejich zákonným zástupcům, v případě potřeby 

zajišťují konzultace v poradenských zařízeních, u klinického psychologa atd. 

• pokud žák potřebuje podpůrná opatření vzhledem ke specifickým poruchám učení 

(dyslexie, dysgrafie ...) nebo ze zdravotních důvodů, je potřeba kontaktovat 

výchovnou poradkyni a doložit potvrzením odborného pracoviště (pedagogicko-

psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, lékař aj.) 

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

• formulář bude předán žákům pro zákonné zástupce 1. 9. 

12. Adaptační kurz 

• předběžné termíny: 5. – 6. září (1. AL), 6. – 7. září (1. B), 7. – 8. září (1. C) 

• místo  

1. den – Obchodní akademie České Budějovice (třída, tělocvična) 

2. den – České Budějovice a okolí (určí třídní učitel – možnost výjezdu mimo ČB) 

• cena 

1. den – bez finančních nákladů 

2. den – podle požadavků třídního učitele (případný výjezd mimo ČB) 

• podrobnější pokyny k adaptačnímu kurzu obdrží žáci 1. 9. nebo 2. 9. 2022 

od svého třídního učitele 

13. Lyžařský kurz 

• přesunut do 2. ročníku 

14. Sportovně-turistický kurz 

• přesunut do 1. ročníku pro 1. AL, 1. B – červen 2023 

• pro 1. C až ve 2. ročníku – září 2023 

• předpokládá se organizování s ubytováním v oblasti Lipna 

http://www.oacb.cz/
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15. Osvobození od tělesné výchovy 

• formulář je uložen na webu oacb.cz – Pro žáky, příp. jej lze vyzvednout od 22. 8. 

v kanceláři školy – žádost o uvolnění žák předkládá učiteli tělesné výchovy do 9. 9. 

16. Školní řád 

• školní řád bude od 1. 9. uložen v systému Bakaláři / Nástěnka školy (pro žáky) 

Omlouvání absence  

Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák je povinen oznámit nenadálou 

nepřítomnost žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho 

nepřítomnosti. 

Oznámit nepřítomnost žáka lze sdělením třídnímu učiteli prostřednictvím informačního 

systému Bakaláři, příp. telefonicky v kanceláři školy. 

Předem známou nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo 

zletilý žák předem zápisem do informačního systému Bakaláři. 

Absenci je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák povinen omluvit 

v informačním systému Bakaláři do 3 kalendářních dnů po nástupu do školy, jinak je 

považována za neomluvenou. 

Hodnocení žáka 

Jedním z kritérií hodnocení žáka na konci pololetí je nepřekročení stanovené hranice 

absence v jednotlivých předmětech. Žák může být klasifikován, pokud absence 

nedosáhne nebo nepřekročí 25 %. 

V případě absence z vážných důvodů dlouhodobého charakteru (např. zdravotní 

důvody, mimoškolní sportovní činnost ...) nebo v případě vážných náhlých zdravotních 

osobních či rodinných důvodů trvajících déle než tři týdny, může zákonný zástupce 

nezletilého žáka projednat s třídním učitelem nebo výchovným poradcem 

nezapočítávání absence za toto období. 

Zdravotní stav žáka 

Podle § 22 odst. 3 písm. c) školského zákona je zákonný zástupce povinen informovat 

školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, tj. i na průběh mimoškolní 

činnosti. 

17. Doporučené opakování učiva základní školy  

• předmět Český jazyk – opakování učiva v rozsahu přípravy na přijímací zkoušku – 

především je potřeba se zaměřit na pravopis 

• předmět Matematika – učebnice doporučené k opakování matematiky:  

KRUPKA, Petr. Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky 

víceletých gymnázií. Praha: Prometheus, 2000. (oba díly) 

nebo 
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BĚLOUN, František. Sbírka úloh z matematiky pro základní školu. Praha: Prometheus, 

1998. 

• znalosti z českého jazyka a matematiky budou prověřovány v několika testech v 

průběhu první poloviny září 

• předmět Anglický jazyk – informace o vstupní úrovni žáků v anglickém jazyce:  

Žáci oboru Obchodní akademie začínají učebnicí, která navazuje na jazykovou 

úroveň minimálně A2- Společného evropského referenčního rámce pro jazyky SERR 

(CEFR).  Doporučené opakování jakákoliv učebnice pre-intermediate první 

polovina. 

Žáci oboru Ekonomické lyceum začínají učebnicí, která navazuje na jazykovou 

úroveň minimálně A2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky SERR 

(CEFR). Doporučené opakování úroveň pre-intermediate. 

18. Spolek přátel OA – SPOA 

• spolek rodičů – zástupci tříd se schází 2x ročně v den třídních schůzek – na podzimní 

třídní schůzce bude vybrán zástupce třídy do výboru SPOA 

• na podzim bude stanoven roční členský příspěvek (max. 400 Kč) 

 

Kontakty na ředitelku školy, zástupkyni ředitelky školy, třídního učitele, výchovnou poradkyni 

jsou uvedeny na webových stránkách školy. 

 

České Budějovice 30. 6. 2022    Ing. Lenka Kubátová v. r. 

    ředitelka 


