
 

Základní informace pro nové žáky 
 

Ubytování v domově mládeže 
 
Pokud budete potřebovat přes týden ubytování v Jindřichově Hradci, lze využít služeb domova 
mládeže při SOŠ a SOU J. Hradec. Bližší informace si vyžádejte na sekretariátu OA  nebo mailem 
na skola@oa-jhradec.cz. POZOR! Dle aktuálních informací (ze 6.6.2019) je třeba odevzdat 
přihlášku neprodleně! Informujte se příp. na tel. 731587230 (Martin Jahoda, 
martin.jahoda@sos-jh.cz). 

 
Učebnice, pomůcky a další výbava studenta 

 
Učebnice si žáci kupují ze svých prostředků. U některých učebnic, zejména u cizích jazyků, 
zajišťuje škola hromadný nákup za zvýhodněné ceny. Některé učebnice půjčujeme (je uvedeno 
v přehledu učebnic). Přílohou k těmto informacím je přehled učebnic, podle kterých se 
vyučuje na daném oboru. 

Pro přístup do budovy školy získají v 1. ročníku žáci přístupový čip proti záloze 100,- Kč. Za 
nepoškozený čip dostanou zálohu zpět na konci studia. Žáci jsou povinni čipy používat jak při 
vstupu do budovy, tak při odchodu domů. Časy příchodu a odchodu (stejně jako klasifikace, 
změny rozvrhu apod.) jsou k dispozici přes informační systém Bakaláři (bkl.oatgm.cz) 
a Moodle (moodle.oatgm.cz) na internetu. Přístupové údaje obdrží rodiče od třídních při 
nejbližší rodičovské schůzce. 

Každý student získá studentský průkaz (cca 25,- Kč), do kterého se v průběhu studia 
zaznamenávají omluvy absence. Pro uzamčení svých osobních věcí do šatní skříňky (každý žák 
má svou vlastní) si pořiďte visací zámek, průměr třmenu max. 6mm. 

V budově školy je studovna-klubovna, kde mohou žáci trávit čas mimo vyučování. K dispozici 
jsou počítače s připojením k internetu, „chytrá“ televize, multimediální přehrávač, fotbálek, 
klavír, kulečník (karambol), nápojové automaty na teplé a studené nápoje, obchůdek, který 
vedou naši studenti a kde lze zakoupit drobné občerstvení. V budově jsou také 2 knihovny a 
možnost si zapůjčit čtečku elektronických knih. Po registraci a proškolení o bezpečnosti 
mohou žáci využívat zdarma také dobře vybavenou školní posilovnu a tělocvičnu. 

Kromě psacích potřeb si pořiďte také spolehlivý flashdisk (USB-klíčenku) pro zálohování 
a přenos dat (příp. se naučte využívat cloudová úložiště – Google Disk, MS OneDrive, Drobpox, 
Box.net apod.).  Není nutná závratná kapacita (i 2GB stačí na celé studium), spíše se snažte 
během studia flashdisk někde nezapomenout. Na sekretariátu každoročně končí řada kousků, 
o které se nikdo nehlásí... 

Žáci, kteří budou mít zájem cvičit výuku psaní na klávesnici i doma, si budou moci zakoupit ve 
škole domácí licenci programu ZAV za 500,- Kč. 

 

EL 



Začátek školního roku: 
 

• přezůvky, psací potřeby a min. 125,- Kč s sebou (čip + studentský průkaz, viz výše) 

• visací zámek k šatní skříňce 

• zahájení nového školního roku 2. září 2019, v 8:00 v kmenové učebně – rozdělení do tříd, 
jméno třídního učitele a kmenovou učebnu se dozvíte v průběhu hlavních prázdnin přes 
informační systém Moodle (viz níže) 

• první den proběhnou cca 3 třídnické hodiny, setkání s ředitelem školy a prohlídka školy, 
kde se dozvíte vše potřebné – neostýchejte se zeptat! 

• rozvrh bude zveřejněn koncem srpna 2019 na stránkách moodle.oatgm.cz 

• 5. a 6. září 2019 proběhne povinný adaptační kurz v Číměři (více informací v samostatném 
dokumentu) 

• v průběhu září 2019 proběhne informační schůzka pro rodiče 

 
 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI, 
PŘEJEME HEZKÉ PRÁZDNINY, PŘÍJEMNÉ A HLAVNĚ 

ÚSPĚŠNÉ STUDIUM NA OA TGM! 

 
 
 
 

 

Seznam učebnic pro obor „ekonomické lyceum“ 
 

Předmět učebnice 
Český jazyk a 
literatura M. Čechová a kol.: Český jazyk pro 1. ročník SOŠ, nakl. SPN 

  M. Čechová a kol.: Český jazyk pro 2. ročník SOŠ, nakl. SPN 

  B. Havránek, A. Jedlička: Stručná mluvnice česká, nakl. FORTUNA 

  Pravidla českého pravopisu, školní vyd. 

 učebnice na literaturu budou hromadně objednány přes školu 

Matematika Mikulčák, Klimeš, Široký, Šůla, Zemánek: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ 

  učebnice budou hromadně objednány přes školu 

  zapůjčíme: Sokolová, Švábová: Doplněk k učivu matematiky pro 1. ročník OA 

Anglický jazyk 
učebnice budou zvoleny podle jazykové úrovně žáků (děláme hromadnou objednávku přes školu, 
která je pro žáky finančně výhodnější) 

2. cizí jazyk učebnice budou objednány přes školu - závisí na volbě 2. cizího jazyka a zařazení do skupin 

Fyzika Lepil, Bednařík, Hýblová: Fyzika pro SŠ 1. a 2. díl, nakl. PROMETHEUS 

Chemie učebnice budou objednány hromadně přes školu v září 

Biologie Benešová a kol.:Odmaturuj z biologie, nakl. DIDAKTIS 

Ekonomika učebnice budou objednány hromadně přes školu v září 

 
 


