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Adresa školy
Střední škola Brno, Charbulova

příspěvková organizace 

Sídlo: Charbulova 1072/106

618 00 Brno

telefon recepce: +420 548 424 111
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www.charbulova.cz

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace

https://charbulova.cz/


Vedení školy

RNDr. Jana MARKOVÁ

ředitelka školy

tel.: 548 424 133

e-mail: markova@charbulova.cz 

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Zástupci ředitelky školy 
pro teoretické vyučování

Ing. Ivo PROCHÁZKA 

e-mail: prochazka@charbulova.cz 

RNDr. Viera ZÁBOJNÍKOVÁ 

e-mail: zabojnikova@charbulova.cz 

II. patro, kancelář C5

tel.: 548 424 135

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Zástupce ředitelky školy 
pro praktické vyučování

PhDr. Pavel MRÁZEK

e-mail: mrazek@charbulova.cz 

Charbulova 106, II. patro, kancelář C14

Trnitá 8, I. patro, kancelář 225

tel.: 602 330 424

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Školní matrika

Eva ŠÉTAFFY, DiS.

e-mail: setaffy@charbulova.cz 

II. patro, kancelář C7

tel.: 548 424 132

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Sekretariát školy 
pro teoretické vyučování

Eva CHLÁDKOVÁ

e-mail: chladkova@charbulova.cz 

Jana POKORNÁ

e-mail: pokorna.jana@charbulova.cz 

II. patro, kancelář C6

tel.: 548 424 136, 548 424 157

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Sekretariát školy 
pro teoretické vyučování

Eva CHLÁDKOVÁ

e-mail: chladkova@charbulova.cz 

Jana POKORNÁ

e-mail: pokorna.jana@charbulova.cz 

Potvrzování formulářů (MHD, IDS JMK) od 22. 8. 2022

Potvrzení o studiu po nástupu do školy 1. 9. 2022

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Karta ISIC

Povinná

Cena za pořízení karty 310 Kč

Prokazování totožnosti žáka ve škole

Vstup do budovy, kopírování

Objednávání obědů a tisk stravenek

Slevy na knihy, koncerty, permanentky, muzea, …

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Fotografování na kartu ISIC

Zajišťuje škola – zdarma 

10. 6. 2022 v době 10:30–11:15 h

místo: Charbulova 106, školní hřiště

náhradní termín:  1. září 2022

Platba u třídního učitele přímo při focení

310 Kč / karta ISIC

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Stravování

Gabriela HRDINOVÁ

hrdinova@charbulova.cz 

tel.: 548 424 164, 725 800 825

Přihlášky ke stravování k dispozici

na stránkách školy

https://charbulova.cz/stravovani/

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace

https://charbulova.cz/stravovani/


Stravování
Vyplněné přihlášky naskenovat a poslat na mail: 

hrdinova@charbulova.cz, 
nejlépe před začátkem školního roku.

Variabilní symbol pro platbu z bankovního účtu bude 
přidělen po obdržení vyplněné  přihlášky a poslán 
mailem.

Prosíme:

na přihlášku vyplnit mailovou adresu čitelně, 
uvést aktivně používaný mail.

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Stravování

Každý strávník si přihlašuje a odhlašuje stravu sám.

Nelze objednávat bez dostatečné výše finančních 
prostředků.

Platby posílat až po odevzdání přihlášky a přidělení 
variabilního symbolu.

Bezhotovostní příkaz z BÚ na účet školy,                                       
č.ú.: 43-4685500267/0100

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Stravování

• Stravování na kartu ISIC  (kdo nebude mít 1. 9. 2022 kartu 
ISIC, musí si na nezbytnou dobu opatřit čip)

• Posílání přihlášek – e-mailem  (scan – kdykoliv)

• Cena oběda 40 Kč, při neodhlášení 77 Kč (případně další 
oběd)

• Možnost objednávání a rušení prostřednictvím internetu

• Burza obědů

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Příspěvek do Sdružení rodičů

Výše příspěvku 250 Kč na školní rok

Platba na začátku školního roku

Využití příspěvku:

vybavení tříd ICT

příspěvek na akce školy

odměny v soutěžích...

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Odborný výcvik
Učitelky odborného výcviku:

Romana SLÁMOVÁ

e-mail: slamova.romana@charbulova.cz

Petra ŠKARABELOVÁ

e-mail: skarabelova@charbulova.cz 

tel. budova Trnitá, Brno: 606 682 210

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Odborný výcvik
Tvoří 50 % celkové výuky v týdenních cyklech.

Vyučovací hodina v OV  je 60 min.

Vyučovací den odborného výcviku:

1. ročník – 6 hodin + 30 minut přestávka,

2. a 3. ročník – 7 hodin + 30 minut přestávka.

OV probíhá na pracovišti Trnitá 8 v Brně.

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Odborný výcvik

Potřebné pomůcky:

Viz předaný soupis

(obdrželi jste s rozhodnutím o přijetí).

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Poradenské pracoviště

Mgr. Ditta POKORNÁ

Vedoucí poradenského pracoviště

Speciální pedagog

III. patro, kancelář D6

tel.: 548 424 186

pokorna.ditta@charbulova.cz

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Poradenské pracoviště

Mgr. Jana MOUČKOVÁ

Výchovné poradenství

II. patro, kabinet C4

tel.: 607 004 436

mouckova@charbulova.cz

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Poradenské pracoviště

Mgr. Mária KAŇOVÁ

Školní metodik prevence

III. patro, kabinet D4

tel.: 548 424 143

kanova@charbulova.cz

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Informovanost rodičů

Pravidelná průběžná kontrola výsledků žáka 
v elektronické třídní knize (eTK) 
a návštěvnost rodičů na třídních schůzkách je nutná.

Dotazy, stížnosti nebo problémy – řeší zástupce 
ředitelky ve spolupráci s třídním učitelem nebo 
s učitelem odborného výcviku.

Omlouvání žáků – www.charbulova.cz 

O NÁS – Dokumenty – Školní řád

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Klasifikace 
a omlouvání absencí

Výsledky klasifikace jsou vedeny pouze elektronicky.

https://charbulova.edupage.org

Heslo pro přihlášení obdrží rodiče od třídního učitele 
na začátku školního roku na e-mail.

Lze také nainstalovat jako aplikaci do mobilu.

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace

https://charbulova.edupage.org/


Klasifikace 
a omlouvání absencí

K omlouvání absencí slouží studijní průkaz 
a elektronická třídní kniha.

Třídní schůzky se konají vždy v listopadu a v dubnu 

(informace na webových stránkách školy).

Návštěvnost rodičů na třídních schůzkách je nutná.

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Nástup do školy
Žáci 1. ročníků nastupují do školy ve čtvrtek

1. září 2022.

Slavnostní zahájení proběhne v 10:00 h,
před budovou školy / ve školní jídelně.

Seznamy žáků s rozdělením do tříd budou 
umístěny na vchodu do budovy  školy.

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Adaptační kurz 

Pro všechny žáky se uskuteční jednodenní  adaptační 
kurz v Brně. 

Termín září 2022 (bude upřesněno)

Cena: 500 Kč

Nutné hradit v hotovosti.

Na společné zážitky s Vašimi dětmi se těší třídní učitelé 

a školní metodici prevence. 

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Učebnice

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Český jazyk

Učebnice a pracovní sešit budou řešeny v září.

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Anglický jazyk

Veškeré pokyny ke koupi učebnice 
s pracovním sešitem po kliknutí zde

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace

https://charbulova.cz/wp-content/uploads/2022/06/Ucebnice-AJ-ucebni-obory.pdf


Matematika

Pracovní sešity budou řešeny v průběhu září, 
nákup zajistí škola za zvýhodněnou cenu.

cca 100 Kč

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Děkujeme za pozornost

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace


