
Střední škola Brno, Charbulova, 

příspěvková organizace 



Adresa školy 

Střední škola Brno Charbulova 

příspěvková organizace  

Sídlo: Charbulova 106 

618 00 Brno 

__________________________________ 

telefon recepce: +420 548 424 111 

e-mail: info@charbulova.cz 

www.charbulova.cz  



Vedení školy 

  

RNDr. Jana MARKOVÁ 

ředitelka školy 

tel.: 548 424 133 

e-mail: markova@charbulova.cz  



Zástupci ředitelky školy 

pro teoretické 

vyučování 

  

Ing. Ivo PROCHÁZKA  

• e-mail: prochazka@charbulova.cz 

RNDr. Viera ZABOJNÍKOVÁ  

• e-mail: zabojnikova@charbulova.cz 

II. patro, kancelář C5, tel.: 548 424 135 



Zástupce ředitelky 

školy pro praktické 

vyučování 

 

Mgr. Anežka Čajková 

• e-mail: cajkova@charbulova.cz  

• tel.: 739 499 315 

• Jánská 22, I. patro 

 

 



Studijní oddělení 

 matrika 

Eva ŠÉTAFFY, DiS. 

  e-mail: setaffy@charbulova.cz 

Ivona Kučerová 

  e-mail: kucerova@charbulova.cz 

• II. patro, kancelář C7, tel.: 548 424 132 



Sekretariát školy – 

teoretické vyučování 

• Eva CHLÁDKOVÁ 

• e-mail: chladkova@charbulova.cz 

 

• Marta TOŠNEROVÁ 

• e-mail: tosnerova@charbulova.cz 

 

• II. patro, kancelář C6, tel.: 548 424 136, 548 424 157 

  

 Potvrzování formulářů (MHD, IDS JMK) od 27. 8. 2017 

 Potvrzení o studiu po nástupu do školy 3. 9. 2018 



Stravování 

• úřední hodiny od 13. 08. 2018 od 07:00–12:00 hodin 

 

• tel.: 548 424 164, 725 800 825 – paní Hrdinová 

 

• přihlášky ke stravování jsou k dispozici na stránkách 

školy www.charbulova.cz     
 



Stravování 

• vyplněné přihlášky možno naskenovat a poslat na    

hrdinova@charbulova.cz nebo osobně od 13. 8. 2018 

(7:00–12:00) 

• variabilní symbol pro platbu z bankovního účtu vám 

bude přidělen po obdržení vyplněné  přihlášky a  poslán 

mailem 

• výběr ze tří jídel, cena obědu 35 Kč 

• stravování na kartu ISIC (v případě, že 3. 9. nebudete 

mít žák kartu je nutné si na nezbytnou dobu opatřit čip) 

 



Karta ISIC 

• povinná 

• prokazování totožnosti žáka ve škole, vstup do budovy 

• objednávání obědů a tisk stravenek, slevy na knihy 

koncerty 

• kopírování  

• cena za pořízení karty 250 Kč 

 

 



Fotografování na kartu 

ISIC 

• zajistí škola – zdarma  

• druhé kolo focení se bude konat 

• 22. 06. 2018,  10:00–14:30 hod.  

• Trnitá 8, Brno  

• platba nyní na místě 

• 250 Kč karta ISIC 

 



Příspěvek do Sdružení 

rodičů 

• výše příspěvku 400 Kč na školní rok 

• platba nyní na místě 

• využití příspěvku: 

• vybavení tříd ICT, 

• příspěvek na akce školy, 

• odměny v soutěžích, ... 



Odborný výcvik (OV) 

• Mgr. Pavel Hrančík 

e-mail: hrancik@charbulova.cz 

• Mgr. Veronika Křížová 

e-mail: krizova@charbulova.cz 

• Mgr. Radim Sobotka 

e-mail: sobotka@charbulova.cz 

• Bc. Martina Trtíková 

e-mail: trtikova@charbulova.cz 

 Trnitá 8, II. Patro, tel.: 720 978 417 

 



Odborný výcvik - informace 

• Pracovní doba žáků 1. ročníku 

7:15–13:45   ranní směna 

10:15–16:45  odpolední směna 

• Během prvního měsíce nutno opatřit žákovi digitální 

zrcadlovku, další výbavu dle informačního dopisu  

a přezůvky 

• V odborném výcviku jsou žáci vždy 1 den v týdnu 



Informace – teoretické 

vyučování, odborný 

výcvik 

• pravidelná návštěvnost a informovanost rodičů 

na třídních schůzkách je nutná 

• omlouvání žáků – www.charbulova.cz  

• O NÁS – Dokumenty – Školní řád 

• dotazy, stížnosti nebo problémy – řeší 

zástupce ředitelky ve spolupráci s třídním 

učitelem nebo vedoucím učitelem odborného 

výcviku 



UČEBNICE 

 

Maturitní obor 

 

Fotograf 



ANGLICKÝ JAZYK 

• pomůcky pro hodiny ANJ 

• Učebnice STRAICHTFORWARD: 

• Studentsˇa Book s CD  a přístupovým kódem ke 

cvičením na internetu 

• Žáci se z nich budou učit v 1. a 2. ročníku 

• pro žáky za 650 Kč (po významné slevě)  

• dodatečný prodej proběhne v září, informace 

poskytnou učitelé ANJ.  



ANGLICKÝ JAZYK 

 



MATEMATIKA 

• Matematika pro SŠ  

• Autoři B. Škaroupková, Z. Polický 

• 1. díl pracovní sešit základní poznatky 

• 2. díl pracovní sešit výrazy, rovnice, nerovnice 

Možnost zakoupit v září za cenu 140 Kč/kus. 

 



ČESKÝ JAZYK 

 

• Na začátku školního roku budou objednány učebnice  

• a pracovní sešity hromadně 

• Vyučující českého jazyka vybere částku 750 Kč po 

nástupu do školy v září 

• V částce je zahrnuto: 

• Učebnice do mluvnice a slohu pro 1.–4. ročník 

• Pracovní sešit ml. a sl. 

• Pracovní sešit a učebnice do literatury pro 1. r. 

 



Poradenské pracoviště 

• Speciální pedagog: 

• Mgr. Ditta POKORNÁ 

• tel.: 548 424 116 

• Výchovné poradenství: 

• Mgr. Milada SLEZÁČKOVÁ 

• tel.: 736 473 525, 548 424 137 

• Školní metodik prevence: 

• Mgr. Pavla KOSTKOVÁ 

• tel.: 548 424 141 



Klasifikace  

a omlouvání absencí 

Žáci nemají papírové žákovské knížky, jejich 

výsledky klasifikace jsou vedeny elektronicky 

• www.charbulova.cz – ŽÁCI A RODIČE – Klasifikace 

a docházka – Sekce služeb 

• heslo pro přihlášení obdrží rodiče od třídního učitele na 

začátku školního roku 

K omlouvání absencí slouží omluvný list 

       Třídní schůzky 

• se konají vždy v listopadu a v dubnu (informace na 

webových stránkách školy) 



Nástup do školy 

 

Žáci 1. ročníků nastupují do školy v pondělí 3. září  

2018 

Slavnostní zahájení proběhne v 10:30 ve školní 

jídelně.  

Seznamy žáků s rozdělením do tříd  budou 

umístěny na vchodu do budovy  školy. 



Adaptační kurz 

• 20.–21. 9. 2018 

• CAMPING Baldovec s. r. o. 

• Týmové hry, lanové aktivity, stmelování kolektivu 

• http//www.baldovec.cz/cz/sluzby-pro.skoly 

• Celková cena 900 Kč, z toho 350 Kč bude 
hrazeno z projektu 

• 550 Kč uhradí rodiče na místě nebo nejpozději do 
25. 6. 2018 Mgr. P. Kostkové 



Adaptační kurz 

• Doprava 

• Zájezdový autobus 

• Odjezd a příjezd škola 

• Ubytování 

• Ve vytápěných chatkách s vlastním 

sociálním zařízením 

• Plná penze (oběd – večeře – snídaně) 



Na viděnou 
 

 

Děkujeme Vám za pozornost. 


