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KDE NÁS NAJDETE 

 

Legenda: 
1 – ředitelství školy 

– výuka učebních a studijních oborů SPŠ 

2 – školní jídelna, domov mládeže 

3 – autobusové nádraží „Na Rychtě“  
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ORGANIZAČNÍ POKYNY ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

• Zahájení školního roku .......................................... 1. 9. 2022 (čtvrtek) 

o Koná se v 9.30 hodin v budově SPŠ, Československé armády 376, Nové Město nad 
Metují. 

o Vzhledem k nutnosti vyřízení některých formálních záležitostí je účast alespoň jed-
noho ze zákonných zástupců (rodičů) nutná. 

• Podzimní prázdniny................................................ 26. a 27. 10. 2022 
• Vánoční prázdniny ................................................. 23. – 30. 12. 2022 
• Konec 1. pololetí  ................................................... 31. 1. 2023 

• Pololetní prázdniny ................................................ 3. 2. 2023 
• Jarní prázdniny ....................................................... 20. – 24. 2. 2023 
• Velikonoční prázdniny ............................................ 6. 4. 2023 
• Konec 2. pololetí .................................................... 30. 6. 2023 

• Hlavní prázdniny .................................................... 1. 7. – 31. 08. 2023 

• Zahájení školního roku 2023/2024  ....................... 4. 9. 2023 

CO S SEBOU V DEN NÁSTUPU DO ŠKOLY? 

• Vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ. 

• Doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny či SPC (pokud je 
žák v některém zařízení veden a pokud již zprávu neodevzdal). 

• Přezůvky. 

• 1 fotografii na žákovský průkaz (formát jako na občanský průkaz). 

• Kartičku zdravotní pojišťovny. 

• Vyplněný formulář Informace o užívání léků (užívá-li dítě pravidelně léky, je nutné dodat 
potvrzené vyjádření dětského/dorostového lékaře). 

• Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (pouze obor Kadeřník). 

• Vratná záloha 100 Kč na čip, který umožní vstup do školy, kopírování materiálů i vyzvedá-
vání obědů. 

• Vratná záloha 100 Kč na klíč k šatně. 

• Příspěvek do sdružení rodičů Madleny 300 Kč. 

• Výpis ze zdravotní dokumentace od ošetřujícího lékaře. 
o Pouze žáci oboru: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a žáci učebních oborů. 
o Povinnost na základě zákona 561/2004Sb., zákona 373/2011Sb., vyhlášky 

č. 79/2013 Sb. 
o Na potvrzení o platbě za výpis škola přispívá do výše 100 Kč. 

Sledujte prosím naše webové stránky www.skolynome.cz - SPŠ, na kterých pro Vás průběžně doplňu-
jeme informace. Pokud byste přece jen nenašli odpověď na Vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat na 
e-mailové adrese: sekretariat@skolynome.cz, popř. telefonicky 491 474 195.  
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Ředitelství školy: 
Adresa: Stření průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, 
 Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují 
IČO:  48623725 

E-mail: sekretariat@skolynome.cz  
Telefon kancelář: 491 474 195 

Střední průmyslová škola: 
Adresa: Stření průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, 
 Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují 

Kontakty na jednotlivé vyučující naleznete na https://sps.skolynome.cz/ucitele/. 

Virtuální prohlídka se nachází na webu školy https://sps.skolynome.cz/3d-prohlidka/. 

  

Funkce Jméno E-mail Mobil 

ředitelka školy Barešová Klára, Mgr. klara.baresova@skolynome.cz 736 771 386

asistentka ředitelky školy 
(kancelář)

Sodomková Dita dita.sodomkova@skolynome.cz 728 405 800

účetní, pokladna (obědy, 
čipy)

Hepnarová Radka radka.hepnarova@skolynome.cz 601 380 948

psycholožka Krausová Lenka, Mgr. lenka.krausova@skolynome.cz 731 449 586

sociální pracovnice, 
personalistka

Syrovátková Petra petra.syrovatkova@skolynome.cz 601 590 455

Funkce Jméno E-mail Mobil 

zástupkyně ředitelky pro 
SPŠ

Bínová Naděžda, Mgr. binova.nadezda@skolynome.cz 728 405 638

vedoucí učitelka pro 
odborný výcvik

Švadlenková Lenka, Ing. lenka.svadlenkova@skolynome.cz 722 485 064

výchovná poradkyně Hofmanová Stanislava, Ing. stanislava.hofmanova@skolynome.cz 702 088 553

školní metodik prevence 
rizikového chování 

Cohornová  Eva, Mgr. eva.cohornova@skolynome.cz 733 511 938
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Domov mládeže: 
Adresa: Československé armády 428, 549 01 Nové Město nad Metují 
Vedoucí vychovatelka: Martina Havránková 
Mobil: 734 314 500 
E-mail: martina.havrankova@skolynome.cz  

 
Školní jídelna: 

Adresa: Československé armády 428, 549 01 Nové Město nad Metují 
 

Školní kuchyně v Novém Městě nad Metují zajišťuje celodenní stravu pro žáky SPŠ ubytované v Do-
mově mládeže a obědy i pro místní a dojíždějící žáky SPŠ v Novém Městě nad Metují. 

Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných 
potravin a podle Vyhlášky č.272/2021 Sb. o školním stravování. 

CENY STRAVNÉHO A UBYTOVÁNÍ (PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023) 

Snídaně + přesnídávka ......................................... 35 Kč 

Oběd ..................................................................... 44 Kč 

Večeře + svačina ................................................... 47 Kč 

Celkem (na den) ................................................. 126 Kč 

Ubytování ........................................................ 1 000 Kč  

DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA 
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INFORMACE K PLATBĚ ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 

1) Každý strávník musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování. Pokud jste doposud přihlášku nezaslali na 
adresu školy, naleznete ji ke stažení na https://sps.skolynome.cz/dalsi-dokumenty/. 

2)  Ke stravování je potřebný bezkontaktní čip, za který se platí vratná záloha 100 Kč.  

Tento čip je vratný a strávníci si jej zakoupí v prvním týdnu měsíce září. Při ukončení studia se při ode-
vzdání nepoškozeného, čistého, funkčního čipu částka vrací strávníkovi. 

3) Ve školní jídelně dáváme přednost bezhotovostní platbě za stravování: 

Trvalý měsíční příkaz k úhradě nebo jednorázový příkaz k úhradě na příslušnou částku zadáte vždy do 
25. dne předchozího měsíce.  

Tento trvalý příkaz k úhradě nebo jednorázový příkaz k úhradě musí zadat strávník (zákonný zástupce) 
sám v peněžním ústavu, ve kterém má zřízen účet. 

- číslo účtu školy: 8254200287/0100 
- variabilní symbol: je součástí zvacího dopisu 

Lze také složit jednorázově větší platbu v hotovosti na pokladně, ze které se bude průběžně strava 
odečítat. 

4) Objednávání a rušení stravy probíhá den předem do 13.00 hodin  

a. Elektronicky na https://sps.skolynome.cz/, ikona  
Přihlašovací jméno a heslo: je součástí zvacího dopisu  

b. Zaslání e-mailu: jaroslava.hulkova@skolynome.cz. 

c. Na telefonních číslech 731 449 587, 601 380 948. 

 

5) Cena obědů je zpravidla 924 Kč za měsíc (při současných cenách). 

Cena ubytování + celodenní strava cca 3 646 Kč/měsíc (z toho ubytování 1 000 Kč) + II. večeře (nepo-
vinná). 

6) Pokud se chcete stravovat od září, první platbu zašlete již v měsíci srpnu, a to nejpozději do 25. 8. 2022. 
Je nutné posílat platby pravidelně, když bude mít strávník k poslednímu dni v měsíci nedoplatek, bude 
na další měsíc blokován a nebude mu strava umožněna. Přeplatek se vrací zpět na účet odesílatele. 

7) Jednotlivé ceny stravného a další důležité informace najdete na webových stránkách školy, 
www.skolynome.cz – SPŠ – Pro žáky – Stravování – Dokumenty – Informace pro strávníky. 

8) Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přesto vznikne pro-
blém, jsme připraveni jej řešit osobně v kanceláři školního stravování, nebo telefonicky na číslech 
731 449 587, 601 380 948.  

mailto:jaroslava.hulkova@skolynome.cz
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODIČŮ  

Madlena, z. s. 

• Je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců 
žáků, zletilých žáků i všech, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání mládeže. 

• Zastupuje zájmy žáků a jejich rodičů. 

• Podporuje kvalitní výchovu a vzdělávání. 

• Zajišťuje odměny pro vzorné a reprezentující žáky. 

• Podporuje náborové aktivity školy. 

• Zlepšuje materiální podmínky výuky a mimoškolní činnosti. 

• Pomáhá při zajišťování sponzorských prostředků od rodičů a sponzorů, kteří podnikají nebo 
pracují v soukromých sektorech. 

• Přispívá na kulturní a sportovní akce. 

• Každý žák na začátku školního roku přispívá do spolku částkou 300 Kč. 

• Ve výboru Madleny jsou zástupci rodičů jednotlivých tříd. 

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY 

• Seznamovací pobyt – slouží ke vzájemnému poznávání učitelů i spolužáků a adaptaci ve 
škole v září v prvním ročníku. Je pořádán dle situace jako třídenní – v blízké lokalitě, nebo 
jako akce přímo ve škole při vyučování. 

• Lyžařský kurz – obvykle je pořádán v Krkonoších. Žáci objevují sjezdové lyžování, běžky 
i snowboard. Tento kurz pořádáme ve druhém ročníku v lednu – únoru, opět dle aktuální 
situace. 

• Sportovní kurz – koná se na Pastvinách, na nedaleké přehradě. Sportovní využití je opravdu 
široké. Kola, lodě, střelba, orientační běh a další aktivity. 

• Všechny výše uvedené aktivity jsou hlášeny hned v září aktuálního školního roku a placeny 
formou záloh a doplatků, popřípadě i splátkových kalendářů. 

• Další akce – exkurze, soutěže, návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí,… 

UČEBNICE A POMŮCKY PRO 1. ROČNÍK OBORŮ SPŠ 

Pro jednotlivé obory jsou na následujících stranách zveřejněny seznamy učebnic, sešitů, popř. pomů-
cek. Pokud učebnice zajišťuje škola, v září budou vybrány peníze a učebnice objednány hromadně. 
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ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Škola používá Školní informační systém Bakaláři (elektro-
nická žákovská knížka).   

Přihlášení se do Bakalářů je buď z mobilní aplikace Baka-
láři anebo z webu školy: https://sps.skolynome.cz/, ikona  

 

Získání přístupových údajů (Uživatelské jméno a heslo) 
naleznete na: https://sps.skolynome.cz/napoveda/. 

ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÝ E-MAIL 

Každému žákovi SPŠ je na dobu studia založen žákovský 
e-mail určený pro potřeby komunikace s vyučujícími a za-
městnanci školy. Tento e-mail lze využívat v rozsahu potřeb-
ném k plnění studijních povinností vyplývajících ze studia 
a s ním souvisejícím tvůrčím činnostem. Tento e-mail není 
určen k soukromému použití. Po ukončení studia vám bude 
znepřístupněn a následně smazán. 

K e-mailu (Gmail) je možné se přihlásit prostřednictvím 
webového prohlížeče na Google.cz 

Uživatelské jméno a dočasné heslo obdrží žák na začátku 
školního roku.  

BALÍČEK MS OFFICE 

Škola nabízí v rámci svých licenčních programů Micro-
soft Office všem svým žákům po dobu studia zdarma. Žáci 
mají k dispozici vždy aktuální verzi kompletního balíku apli-
kací Microsoft Office, který obsahuje Word, Excel, Power-
Point, OneNote, Outlook, Lync, Access a Publisher. Po dobu 
studia mají žáci všechny tyto aplikace zdarma a zcela le-
gálně. 

Přístupové údaje a informace k instalaci obdrží žák na za-
čátku školního roku.  
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