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Vítejte na SPŠE a VOŠ Pardubice!
Vážené žákyně, vážení žáci,

dovolte mi, abych vás přivítal na naší škole. Jsme velice rádi, že jste si vybrali právě nás a těšíme 
se, až s námi v září začnete novou etapu vašeho života. Studium není jednoduché, pokud však 
máte chuť studovat a  učit se novým věcem, můžete se stát velmi schopným profesionálem 
ve vybraném oboru. Až školu úspěšně dokončíte, nebudete mít problém studovat na některé 
z předních českých vysokých škol nebo nastoupit do pracovního procesu s velmi dobrou startovní 
pozicí. Zároveň budeme velmi rádi, když budete sami vyhledávat příležitosti, jak se rozvíjet. Vážíme 
si názoru každého žáka, pokud by vám ve škole něco chybělo, budeme rádi, když nám to řeknete.

Přeji pěkné prázdniny a v září na shledanou!

Mgr. Petr Mikuláš
ředitel školy

Základní informace
Každý rok navštěvuje naši školu téměř tisíc žáků na různých studijních oborech zaměřených na elektrotechniku 
a informační technologie. Výuka odborných a teoretických předmětů u maturitních oborů (obory M, L) probíhá v areálu na 
Karla IV. Výuka na učebních oborech včetně praktického výcviku probíhá v učebnách areálu Do Nového (L, H). Žáci oboru 
Mechanik elektrotechnik navštěvují kombinovaně oba areály.

Areál na Karla IV. Areál Do Nového
Ředitelství, sekretariát, učebny oborů M a VOŠ

MHD – z nádraží na náměstí Republiky – linky 2, 6, 9, 12, 13
(25 minut pěšky od Hlavního nádraží)

Učebny oborů L a H

MHD – z nádraží do stanice Na Haldě – autobus č. 9

Karla IV. 13, 530 02 Pardubice Do Nového 1131, 530 03 Pardubice

Nejsem z Pardubic a hledám ubytování, nabízí ho škola?
Ubytování NENABÍZÍME, spolupracujeme s několika domovy mládeže, které  jsou samostatnými školskými zařízeními. 
Kapacita každého zařízení je omezena, je tedy potřeba postupovat rychle.

Pro ubytování lze využít i další možnosti – DM Plynárenské učiliště Pardubice, DM SŠ zemědělská Chrudim a DM Černá za 
Bory (pouze dívky). Další informace naleznete na našich webových stránkách www.spse.cz nebo na webových stránkách 
jednotlivých DM.

+420 466 330 774
https://www.dmpce.cz/kontakty

+420 466 680 339
https://www.spsstavebni.cz/ubytovani

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, 
ulice Rožkova a Gorkého

Domov mládeže SPŠ stavební Pardubice, 
Rybitví
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Masarykovo náměstí 1484, Pardubice (10 minut pěšky) Dašická 1083, Pardubice (15 minut pěšky)

Je ve škole jídelna? Jak je to u vás s obědy?

A co všechno budu potřebovat až nastoupím do školy? Potřebuji 
nějaké učebnice nebo speciální pomůcky?

A co odborné předměty? Musím mít vlastní vybavení např. notebook 
nebo něco jiného?

Jídelnu u nás sice nemáme, ale o hladu nebudete, žáci dochází do blízkých stravovacích zařízení.

Školní jídelna CZ Holding Pardubice

Učebnice

Školní jídelna, Gymnázium Dašická
PRO ŽÁKY, KTEŘÍ MAJÍ VÝUKU NA KARLA IV. PRO ŽÁKY, KTEŘÍ MAJÍ VÝUKU DO NOVÉHO

A pokud máte pouze malý hlad, v areálu Karla IV. je kantýna otevřená od 7:00 do 13:00 a v areálu Do Nového jsou k dispozici 
automaty na studené pokrmy.

Ke studiu na naší škole vlastně potřebujete jen sešit a tužku, čekají vás klasické předměty jako čeština, matematika, fyzika, 
kde si vystačíte s rýsovacími potřebami, kalkulačkou, tužkami, propiskami, linkovanými a nelinkovanými sešity. Nemusíte 
ani vše nosit neustále s sebou, budete mít k dispozici skříňku (do dvojice), ve které můžete mít po celý rok uschované 
pomůcky, přezůvky a podobně.

SRPŠ na škole disponuje rozsáhlým fondem učebnic, ty vám zapůjčíme na začátku školní roku a každý rok je obměňujeme 
za učebnice pro aktuální ročník. Jedinou výjimkou je učebnice, kterou žáci využívají 2 roky během anglického jazyka, tu si 
musí zakoupit sami (informace obdrží na začátku roku od učitelů AJ).

Všechny odborné předměty se odehrávají v odborných učebnách k tomu určených (jedinou výjimkou jsou notebookové 
třídy na oboru Informační technologie – Programování a HW, více se dozvíte v dokumentu přímo pro obor). V případě, že 
nejste v notebookové třídě a chtěli byste používat notebook, domluvte se s vyučujícím. Pokud potřebujete využít počítač 
mimo výuku, v  knihovně jsou volně přístupné počítače. Můžete si zde zapůjčit nabízenou literaturu nebo za poplatek 
vytisknout něco na tiskárně.

* Vzhledem k probíhající koronavirové pandemii proběhne adaptační kurz pouze v případě, že potvrdíte zájem o Adaptační 
kurz (viz další stránka).

Za zapůjčení učebnic se platí VRATNÁ ZÁLOHA 1500 Kč, která se žákům vrací po ukončení studia, zároveň se každý 
školní rok vybírá příspěvek 200 Kč na obnovu fondu učebnic (více část Informace SRPŠ).

A jak to vlastně bude vypadat v září?
1. – 4. září 2020 Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků*

7. září 2020  Seznámení se školou, předání učebnic a skříněk

8. září 2020  Začátek výuky

16. září 2020  Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

Zajímá vás něco dalšího? Napište nám!

vecek@spse.cz huran@spse.cz jirka@spse.cz

Mgr. Petr Mikuláš
Ředitel školy Zástupce pro odborné 

vzdělávání
Zástupce pro všeobecné 

vzdělávání a provoz
Zástupce pro praktické 

vzdělávání
Zástupce pro projekty

a propagaci

Ing. Zdeněk Cach Mgr. František Věcek Ing. Jiří Huráň Ing. Miroslav Jirka

mikulas@spse.cz cach@spse.cz
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Adaptační kurz nebo taky,adapťák“ je program, který pro tebe připravil tým zkušených lektorů. Cílem 
kurzu je seznámit se se spolužáky a s třídním učitelem, poznat lépe zbytek třídy, zažít hromadu srandy, ale
i dokázat zatnout zuby a posunout alespoň trochu své limity. To vše mimo civilizaci a za každého 
počasí.

Všechno se vrací pomalu do normálu, karanténa nás všechny na dlouhé měsíce nahnala do našich 
domovů a my doufáme, že prázdniny využijete naplno a pěkně venku! Abychom ten tvrdý nástup do 
reality po několika měsíční absence ve škole trochu zjemnili, zpříjemní ti tým zkušených lektorů začátek 
září, a  nabídne tak trochu netradiční odstřižení od reálného světa, mnoho nových zážitků, setkání, 
situací, ale i podnětů.

Doba se sice díky facebooku a jiným vymoženostem rychle mění, ovšem možnost osobně trošku více 
poznat kamarády z tvé třídy, některé spolužáky jiných tříd (se kterými by sis i za normálních okolností 
ve škole sotva řekl AHOJ), vyučující a konec konců i sám sebe trochu jinak, není od věci ani dnes.

Půjdeme na to odborně, skoro až akademicky. V hlavní roli bude hra a Ty jako účastník si jednoduše 
budeš hrát. Protože jak zní defi nice mnoha sociologů, dnešní společnost je ludická (rozumějme hravá).

Každý den jsou na programu sportovní aktivity (soutěže mezi třídami v  netradičních sportovních 
odvětvích, turnaje), stmelovací aktivity (hry s  prvky zážitkové pedagogiky, zaměřené na seznámení 
a formování kolektivu), diskuze a besedy. 

Adaptační kurz pro „prváky“ 1. – 4. září 2020

Kdy a kde?

Adaptační kurz a koronavirus

Místem našeho setkání se stává malebné rekreační středisko Růžená (Kraj Jihočeský, asi 26 km od 
města Tábor – https://www.tabory.cz/ruzena.html), středisko se nachází uprostřed jihočeských lesů, 
daleko od civilizace. Během pobytu budou dodržovány přísné hygienické podmínky a zbytek se bude 
odehrávat v přírodě. Odjezd na akci bude od pardubického IDEONU v úterý 1. září 2020 (sraz v 7:30). 
Návrat je plánován na pátek 4. září 2020 kolem 13. – 14. hodiny. Na akci a z akce se pojede autobusy.

Uvědomujeme si složitou situaci, kterou do letošního roku vnesla koronavirová pandemie. Adaptační 
kurz pro žáky prvních ročníků považujeme za velmi důležitý, a přínosný, a proto ho plánujeme uspořádat 
i letos. Je však podstatné, aby se ho zúčastnilo co nejvíce žáků ze třídy. Z našich zkušeností vyplývá, 
že spolužáci a dobré vztahy jsou pro úspěšné a pohodové studium velmi důležité, ve škole není tolik 
prostoru na neformální seznámení. Na kurzu tyto vztahy vznikají velmi rychle a žáci díky nim nastoupí 
do školy jako kolektiv. Abychom se ujistili, že pojede dostatečný počet žáků, vyplňte prosím co nejdříve 
vstupní dotazník (https://bit.ly/dotaznikspse)
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Co tě na kurzu čeká?

Co si vzít na kurz?

Základní informace o adaptačním kurzu

První den přijedeš již před obědem, pěkně Tě uvítáme, ubytujeme a seznámíme s programem a začínají 
aktivity, které vás budou provázat až do dne odjezdu. Po celou dobu pobytu aktivity probíhají převážně 
v blízkém (možná i dalekém) okolí areálu. Jak naložíš se svým časem v době volna, záleží na Tobě, 
ovšem měj na mysli, že kdo je připraven, není překvapen. Většinou se bude jednat o aktivity, při kterých 
se jen tak nesedí, bude se přemýšlet, ale i řešit nezvyklé úkoly. Konkrétní náplň si pro Tebe necháme 
jako tajemství. V poslední části programu vše vyhodnotíme a areál uklidíme. Stravování bude probíhat 
několikrát denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), a pitný režim (voda, šťáva, čaj) bude dodržen.

Je třeba, aby ses cítil v pohodě. Většina programu má sportovní charakter a bude se odehrávat venku,
v přírodě. Přizpůsob tomu tedy tvé vybavení. Pokus se řídit heslem „neexistuje špatné počasí, jen špatně 
oblečení lidé“.

Ve tvém cestovním zavazadle by v žádném případě NEMĚLO chybět následující:

Na shledání s Tebou se těšíme i se zbytkem realizačního týmu (skupinou zkušených lektorů). Více 
se o nás dozvíš přímo na kurzu.

• Přenosný zdroj světelného záření, lidově zvaný baterka (či čelovka)

• Šátek, co se dá nosit na hlavě (měj ho při ruce od začátku)

• Nepromokavé cokoli přes co největší část povrchu těla

• Pevné boty pro pevný krok (a ještě jedny na výměnu!)

• Oblečení, z nichž jedno:

1. bude příjemné na nošení uvnitř i venku

2. bude vhodné na běhání a podobné aktivity, při nichž se zcela jistě zapotíš, v krajním 
případě ušpiníš

3. bude takové, na kterém drobný defekt (špína, roztrhání…) nebude vadit (včetně bot)

Termín: 1. – 4. září 2020 (úterý – pátek)Termín: 1. – 4. září 2020 (úterý – pátek)

Místo konání: RS Růžená, 399 01 Milevsko RS Růžená, 399 01 Milevsko (mapa)(mapa)(mapa)(mapa)

Příjezd: Příjezd: V 13:00 – 15:00 k IDEONU (v závislosti na dopravě)V 13:00 – 15:00 k IDEONU (v závislosti na dopravě)
Odjezd: Odjezd: V 8:00 od IDEONUV 8:00 od IDEONU

Organizátor: Organizátor: CK Topinka s.r.o. (CK Topinka s.r.o. (https://www.tabory.czhttps://www.tabory.czhttps://www.tabory.czhttps://www.tabory.czhttps://www.tabory.czhttps://www.tabory.cz///))
Stravování: Stravování: Stravování v rozsahu plné penze s dopoledními a odpoledními svačinami, včetně pitného Stravování v rozsahu plné penze s dopoledními a odpoledními svačinami, včetně pitného 
režimu. Stravování začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní.režimu. Stravování začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní.
Ubytování: Ubytování: Ubytování v 6 lůžkových chatách, sociální zařízení (WC, sprchy, teplá voda) na hlavní Ubytování v 6 lůžkových chatách, sociální zařízení (WC, sprchy, teplá voda) na hlavní 
budově.

Program: Program: Zážitkový program vedený zkušenými lektory zaměřený na stmelování kolektivu, žáci se Zážitkový program vedený zkušenými lektory zaměřený na stmelování kolektivu, žáci se 
naučí lépe spolupracovat, lépe si navzájem porozumět a poznat své hranice.naučí lépe spolupracovat, lépe si navzájem porozumět a poznat své hranice.

Cena adaptačního kurzu (doprava, strava, program, pojištění): 2 350 KčCena adaptačního kurzu (doprava, strava, program, pojištění): 2 350 Kč
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Herlíkovice, Česká republika

Kitzbühel, Rakousko

Vážení rodiče, vážení žáci,

kromě adaptačního kurzu probíhájí v prvních ročnících i  lyžařské výcvikové kurzy (LVK), naše škola 
pravidelně mnoho let jezdí na kurzy do Skiareálu Herlíkovice (Krkonoše) a Skiarény Kitzbühel (Rakousko). 
Kurzy proběhnou v  lednu a  březnu roku 2021 a  zúčastnit se jich mohou začátečníci (Herlíkovice) 
i pokročilí lyžaři či snowboardisté.

Kurz probíhá ve Skiareálu Herlíkovice pod vedením zkušených učitelů s instruktorskou licencí. Tento 
kurz je určen především pro začátečníky a středně pokročilé lyžaře a snowboardisty. Jde zde také 
možnost běžeckého lyžování. Ubytování i strava jsou zajištěny v resortu Eden Herlíkovice.

Kurz probíhá ve skiaréně Kitzbühel pod vedením zkušených učitelů s  instruktorskou licencí. Kurz 
je určen pro středně pokročilé a  pokročilé lyžaře a  snowboardisty. V  odpočinkovém dni plánujeme 
navštívit nejdelší sáňkařskou dráhu na světě (délka 12 kilometrů) a aquacentrum.

Schůzka rodičů účastníků bude po skončení 1. schůzky rodičů konané v září – (17:00 v B133) – možno 
zaplatit 1. zálohu.

Termín: 17. – 23. ledna 2021 (neděle – sobota)Termín: 17. – 23. ledna 2021 (neděle – sobota)

Termín: 16. – 23. ledna 2021 a 6. – 13. března 2021 (neděle – sobota)Termín: 16. – 23. ledna 2021 a 6. – 13. března 2021 (neděle – sobota)

Místo: Resort Eden Herlíkovice – Ubytování, Skiareál HerlíkoviceResort Eden Herlíkovice – Ubytování, Skiareál Herlíkovice

Místo: Rakousko – ubytování Weyer, skiaréna Kitzbühel (190 km sjezdových tratí)Rakousko – ubytování Weyer, skiaréna Kitzbühel (190 km sjezdových tratí)

Doprava: autobus s vlekemautobus s vlekem

Doprava: autobus s vlekemautobus s vlekem

Vedoucí kurzu: Mgr. Veronika Věcková (+420 733 731 040, veckova@spse.cz)Mgr. Veronika Věcková (+420 733 731 040, veckova@spse.cz)

Vedoucí kurzu: Mgr. Vladimír Hron (+420 603 285 508, hron@spse.cz)Mgr. Vladimír Hron (+420 603 285 508, hron@spse.cz)

Cena: 5700 kč (cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování s plnou penzí a 6 denní skipas)5700 kč (cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování s plnou penzí a 6 denní skipas)

Cena: 1. záloha – 1500 Kč v hotovosti do konce září – Mgr. Hronovi1. záloha – 1500 Kč v hotovosti do konce září – Mgr. Hronovi

2. záloha – 3 500 Kč na účet školy – číslo účtu: 41435561/0100 (do kolonky variabilní symbol 2. záloha – 3 500 Kč na účet školy – číslo účtu: 41435561/0100 (do kolonky variabilní symbol 
zapište žákovi přidělené číslo, umístěno na nástěnce třídy (sdělí i Mgr. Hron do konce listopadu).zapište žákovi přidělené číslo, umístěno na nástěnce třídy (sdělí i Mgr. Hron do konce listopadu).

Doplatek – 150 Euro v týdnu před odjezdem nebo na místě v hotovosti Mgr. HronoviDoplatek – 150 Euro v týdnu před odjezdem nebo na místě v hotovosti Mgr. Hronovi

Cena zahrnuje dopravu, ubytování, snídaně, večeře, oběd formou balíčku v případě celodenního Cena zahrnuje dopravu, ubytování, snídaně, večeře, oběd formou balíčku v případě celodenního 
programu, pitný režim, pojištění léčebných výloh, 5 denní skipas.programu, pitný režim, pojištění léčebných výloh, 5 denní skipas.

Lyžařské kurzy pro 1. ročníky
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Vážení rodiče, vážení žáci,

vzhledem k  tomu, že SRPŠ disponuje učebnicemi a  učebními texty, na schůzce důvěrníků jsme 
projednali naše možnosti a dospěli jsme k následujícímu řešení:

• Sdružení půjčuje učebnice za určitý poplatek žákům.

• Při započetí studia je vybírána vratná záloha na vypůjčené učebnice v částce 1500 Kč.

• Při ukončení studia maturitní zkouškou nebo předčasně a po vrácení všech zapůjčených učebnic 
bude vybraná záloha vrácena. Za ztrátu učebnice žák obstará náhradu. V případě, že učebnici již 
nelze koupit, bude mu z vratné zálohy stržena příslušná částka.

• Na začátku každého školního roku je dále vybíráno půjčovné od všech žáků ve výši 200 Kč na 
všechny učebnice potřebné pro žáka bez ohledu na třídu a ročník, a to na úhradu nákladů spojených 
se skladováním a půjčováním učebnic a na obnovu fondu učebnic. Půjčovné se nevrací.

• V  každém školním roce je vybírán členský příspěvek SRPŠ od všech žáků ve výši 300 Kč. Při 
předčasném ukončení studia od měsíce října do konce školního roku se částka nevrací.

• Předpokládaný termín půjčování učebnic, vybírání půjčovného, placení zálohy a členského příspěvku 
SRPŠ – na začátku měsíce září třídními učiteli.

• Předpokládaný termín vracení učebnic – závěr měsíce června. Vratnou zálohu vyplácí třídní učitel 
po ukončení studia žáka.

V souladu s § 27 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), v  platném znění, ředitel školy zřizuje fond učebnic 
a  učebních textů, které jsou bezplatně zapůjčovány žákům se sociálním znevýhodněním a  žákům 
v hmotné nouzi, a  to podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů.

Za třídní důvěrníky a výbor SRPŠ

Petra Krčálová
předsedkyně SRPŠ

Informace SRPŠ pro 1. ročníky
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Vážení rodiče, vážení žáci,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz 
ISIC. Tento průkaz je především identifi kačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole. 
Průkaz také využijete na zhruba 2 000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je mezinárodně uznávaný doklad 
studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa, včetně všech členských zemí EU. V zahraničí bude průkaz 
ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Jak využijete průkaz ISIC na škole:
• Je ofi ciálním průkazem studenta naší školy
• Můžete ho používat místo čipu pro vstup do školy, na kopírování a pro výdej stravy v jídelně
• Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o  studiu (např. městské dopravní 

podniky)
• Školní průkaz ISIC Vám zůstává po celou dobu studia; licence ISIC je platná pouze od září do konce 

následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce si můžete licenci ISIC na škole prodloužit
• Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč
• Cena prodloužení v dalších letech je 180 Kč
• V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč
• ISIC v běžné distribuci mimo naši školu stojí 350 Kč každý rok bez možnosti využití na škole

Využití průkazu ISIC mimo školu:
• Slevy a  výhody v  dopravě: MHD nejen v  krajských městech, sleva na téměř 300 autobusových 

linkách v ČR
• Je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu na naší škole
• Možnost zřízení speciálního cestovního pojištění UNIQA
• Slevy na více než 2 000 místech v ČR:

• při nákupech v obchodech, e-shopech, stravování a vzdělávání
• na vstupném na festivaly, akce, do klubů
• na permanentky v lyžařských areálech
• při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky
• na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
• při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

• Průkaz ISIC platí ve 130 zemích světa, více než 125 000 slev po celém světě.

Jak postupovat?
Průkazy ISIC na naší škole vyřizují paní Kubíková (kubikova@spse.cz) a  paní Chvojková 
(chvojkova@spse.cz) v  kanceláři školy. Žádost o  vydání průkazu, kterou najdete v  příloze na konci 
tohoto dokumentu, vyplňte, podepište (u  studentů mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného 
zástupce) a společně s poplatkem 290 Kč přineste uvedené kontaktní osobě na škole. Fotografi e bude 
pořízena ve škole při odevzdání žádosti, případně ji můžete zaslat na fotky@spse.cz. Hotový průkaz 
Vám bude vydán ve škole.

Mgr. Petr Mikuláš
Ředitel školy

Školní průkaz ISIC pro 1. ročníky
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Dotazník pro žáky 1. ročníků
Vážení rodiče, vážení žáci,

na závěr bychom Vás požádali o vyplnění webového dotazníků, díky kterému zvládneme připravit další 
školní rok bez problémů, věnujte mu prosím trochu svého času.

První důležitá část dotazníku se týká Adaptačního kurzu. Na kurzy na začátku roku jezdíme pravidelně 
a máme s nimi velmi dobré zkušenosti. I letos bychom rádi vyrazili, nicméně adaptační kurz bez žáků 
proběhnout nemůže, proto bychom se chtěli ujistit, že o adaptační kurz máte zájem (více informací 
výše).

Pro rozdělení do tříd potřebujeme znát Vaše rozhodnutí týkající se cizího jazyka. Na naší škole si 
žáci vybírají jeden povinný cizí jazyk, a to buď anglický, nebo německý. V posledních letech je zájem 
především o anglický jazyk. V případě německého jazyka musí být minimálně 3 zájemci ve studijním 
oboru. Prosíme tedy o vyplnění webového dotazníku.

Již několik let žákům oboru Informační technologie zaměření Programování a  hardware nabízíme 
možnost využívat při výuce vlastní notebooky. Záleží jen na nich, zda chtějí být zařazeni do třídy, 
která bude vlastní notebooky využívat, či ne. V uvedeném dotazníku prosíme zákonné zástupce žáků 
příslušného oboru a  zaměření o  vyplnění dané eventuality. Dotazník, prosím, vyplňte nejpozději do 
15. července 2020.

https://bit.ly/dotaznikspse


