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Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 
Místo poskytovaného vzdělávání Stod, Plzeňská 245 

www.soudom-stod.cz 
 

 

 

Vážení rodiče,  

 

Váš syn – Vaše dcera byl(a) přijat(a) ke studiu v SOU Domažlice, místo poskytovaného vzdělávání Stod 

a studium zahájí ve středu 1. září 2021. Dovolte nám několik informací o organizaci školy ve Stodě a o nástupu 

do 1. ročníku.  

 

Školní rok 2021/22 bude zahájen ve středu 1. září v 10.00 hodin v budově školy, Plzeňská 245. 

 

Na zahájení si každý žák přinese : 

 

a) vysvědčení z  posledního ročníku základní školy, 

b) v případě, že Váš syn – Vaše dcera již absolvoval(-a) 1. ročník na jiné střední škole 

a nastupuje znovu do 1. ročníku předloží současně i vysvědčení z této původní školy, 

c) občanský průkaz – pokud byl žákovi již vydán, 

d) vyplněný tiskopis s osobními údaji žáka 

- z druhé strany tohoto tiskopisu nám napište podle Vašeho uvážení vše, co si myslíte, že by bylo 

prospěšné, abychom věděli o Vašem dítěti – např. léky, alergie, různé zdravotní problémy, záliby, 

vztah k lidem, problémy se spolužáky, chování, je-li v péči pedagogicko - psychologické poradny, 

zda měl na základní škole individuální vzdělávací plán či plán pedagogické podpory, zda netrpí 

diagnostikovanými poruchami učení …. 

- uveďte nám také telefonní a e-mailové kontakty na vás i žáka 

 

Na zahájení školního roku se žáci ještě nemusí přezouvat. Od dalšího dne si již povinně budou nosit 

přezůvky (doporučujeme takové, které nejsou zaměnitelné s venkovní obuví). 

 

Při zahájení školního roku obdrží žáci rozvrh výuky. Pokud by se stalo, že žák bude mít problém 

s příjezdy nebo odjezdy spojů z místa bydliště a to takové, že by neúměrně dlouhou dobu musel čekat před 

zahájením či po ukončení výuky nebo by spoje nestíhal, může mu být výjimečně udělena tzv. výjimka 

z režimu, o kterou požádá prostřednictvím vámi podepsaného formuláře, který obdrží od třídního učitele. 

 

Dále obdrží žáci omluvný list, na kterém jim zákonný zástupce bude omlouvat absenci. Zletilí žáci            

se omlouvají sami. V případě neúměrně častých absencí může škola uložit povinnost dokládat nepřítomnost 

potvrzením od lékaře. O uvolnění žáka na 1 den žádejte předem třídního učitele. O uvolnění na více dnů musíte 

žádat ředitele školy. Upozorňujeme, že v případě žádosti o uvolnění na rekreaci ve školním roce, vyžadujeme 

doporučení lékaře ze zdravotních důvodů. 

 

 Na zadní straně omluvného listu je část na sdělení rodičům žáka, kde mohou třídní učitelé využít prostor 

pro zápis informací, které chtějí mít potvrzené podpisem rodičů. 

 

Žáci také obdrží proti záloze 70,- Kč od svých třídních učitelů klíčky od šatních skříněk, kam si budou 

moci odkládat obuv a svrchní oděv. 

 

Během zahájení školního roku budou rovněž žáci seznámeni se školním řádem a stvrdí seznámení 

podpisem. Školní řád je zveřejněn také na webové stránce školy. Doporučujeme i rodičům žáků, aby se              

se školním řádem seznámili. Podrobně vymezuje veškerá práva a povinnosti žáků, pedagogických      

pracovníků i zákonných zástupců, režimy teoretického i praktického vyučování, možnost výchovných opatření 

a jeho součástí je i klasifikační řád. Dodržování školního řádu je základní povinností každého žáka školy! 

 

Informace o prospěchu a chování podáváme v měsíci listopadu a dubnu na schůzkách rodičů (přesný 

termín bude vždy s předstihem na webové stránce školy), jinak samozřejmě při Vašem zájmu kdykoliv. 
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Žáci i rodiče (zákonní zástupci) obdrží na začátku školního roku přístupové údaje do školního 

databázového systému BAKALÁŘI, kde je pak možné sledovat změny výuky, průběžnou klasifikaci a 

absence. 

 

Veškeré informace o akcích školy, doplněné fotogaleriemi, můžete průběžně sledovat na webové stránce 

školy : www.soudom-stod.cz a na facebookové stránce školy („SOU Domažlice, škola Stod“).       

 

Na webové stránce školy najdete i vstup do Bakaláře a Suplování (změny ve výuce). 

 

Teoretická výuka začíná zpravidla v 8.00 hod., výjimečně již od 7.10 hod. Dopolední část končí  v 11.25 

hod. a poté následuje polední přestávka do 12.20 hod. Doporučujeme všem žákům využívat možnost obědů 

v naší školní jídelně na Komenského náměstí 1. Aktuální cena oběda je 34,- Kč a zahrnuje polévku, jídlo a 

nápoj. Odpolední výuka začíná ve 12.20 a končí dle rozvrhů ve 13.55 ,14.45 nebo 15.35, případně 16.25. 

 

Odborný výcvik žáků začíná zpravidla v 7.00 hod., trvá u prvních ročníků 6 hodin (60 minutových) a je 

rovněž přerušen polední přestávkou. Obor kadeřník pracuje ve směnném režimu. 

 

Těšíme se na vašeho syna – vaší dceru a doufáme,  že naše vzájemná spolupráce přispěje ke splnění 

společného cíle tj. úspěšnému zvládnutí zvoleného oboru vzdělávání v naší škole. 

 

 

 

POZOR – DŮLEŽITÉ – PŘIHLÁŠENÍ KE ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ : 

 

Upozorňujeme, že naše škola nepřihlašuje žáky ke zdravotnímu pojištění! Je povinností zákonného zástupce 

nebo zletilého žáka, aby nejdéle do 8 dnů po zahájení školního roku doložil své zdravotní pojišťovně potvrzení 

o studiu žáka (potvrzení obdrží žáci hned 1.9. při zahájení školního roku) 

 

 

Ve Stodě 19.5.2021 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Buršíková v.r. Mgr. Alena Sedláčková v.r. 

ředitelka SOU Domažlice zástupkyně ředitelky 

 SOU Domažlice 

 pro MPV Stod 

 

 

Důležitá telefonní čísla a e-mailová spojení:  

 

 

Ředitelka školy 

Mgr. Zdeňka Buršíková 379 410 622 zdenka.bursikova@soudom.cz 

 

zástupce ředitele pro teoretické vyučování  

Mgr. Alena Sedláčková  607 848 315      alena.sedlackova@soudom-stod.cz 

 

zástupce ředitele pro praktické vyučování  

Mgr. Jan Königsmark  733 735 112 jan.konigsmark@soudom-stod.cz 

 

dílny odb. výcviku - kadeřnictví, Plzeňská 29 377 901 558 hana. humlova@soudom-stod.cz 

 

domov mládeže - vychovatelky 602 126 893 sarka.konradyova@soudom-stod.cz 

 

sekretariát školy – OMLOUVÁNÍ žáků 377 901 657 skola@soudom-stod.cz 

  

Stravování, přihlášení a odhlášení obědů 377 901 428      skolni.jidelna@soudom-stod.cz 

Komenského nám. 1 


