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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

e-mail: info@charbulova.cz

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



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 

Focení se bude konat: 
9. 6. 2022 od 12:30–13:30 h
místo: Charbulova, za CPV
náhradní termín:  1. září 2022

Platba přímo při focení: Mgr. Hala, Mgr. Váňová
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 naskenujte a pošlete 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,

použít aktivně používaný mail.

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Stravování
Výběr ze tří jídel
Cena obědu 40 Kč
Neodhlášený a nevydaný oběd bude účtován za plnou 
cenu 77 Kč.

Stravování bude probíhat přes kartu ISIC, jakmile ji žák 
obdrží. ISIC nutno aktivovat u paní Hrdinové.
Do té doby budou stravenky vydávány v kanceláři 
u jídelny.

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 400 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



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).

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

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 elektronická třídní 
kniha a studijní průkaz.

Třídní schůzky se konají vždy v listopadu a v dubnu 
(informace na webových stránkách školy).

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Nástup do školy

Žáci 1. ročníků nastupují do školy ve čtvrtek
1. září 2022.

Slavnostní zahájení proběhne v 10:30 h
před školou / ve školní jídelně.
Seznamy žáků s rozdělením do tříd  budou 
umístěny na vchodu do budovy  školy.

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Adaptační kurz
Jedna třída se zúčastní dvoudenního kurzu cena 
1 500 Kč + 300 Kč doprava, nutné uhradit 
v den focení na ISIC.
Dodatečná platba na pokladně školy 
do 20. 6. 2022 (po-čt: 7:30 – 14:00 h).

Termín mezi 19.–22. 9. 2022, Podmitrov

Druhá třída se zúčastní jednodenního kurzu, 
cena do 500 Kč, bude se hradit uhradit
v hotovosti na začátku školního roku.
Termín: září–říjen 2022, SVČ Lužánky

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Učebnice

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Český jazyk
Učebnice – Komunikace a sloh pro 1.– 4. ročník
Pracovní sešit – Komunikace a sloh

Učebnice a pracovní sešit – Nová literatura pro 1. r. SŠ

Učebnice a pracovní sešity budou objednány 
na začátku školního roku hromadně, nekupujte sami.
Částka cca 1 000 Kč bude vybrána vyučující českého 
jazyka na začátku školního roku.

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Anglický jazyk

Veškeré pokyny ke koupi učebnice s elektronickým 
sešitem po kliknutí zde

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace

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


Matematika

Matematika pro SŠ 
Didaktis

Zkrácené verze
1. díl pracovní sešit – Základní poznatky
2. díl pracovní sešit – Výrazy, rovnice, nerovnice
Bude objednáno hromadně v září za cenu 
130 a 110 Kč/kus.

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace



Děkujeme za pozornost

Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace


