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RNDr. Jana MARKOVÁ
ředitelka školy

tel.: 548 424 133

e-mail: markova@charbulova.cz 



Zástupce ředitelky školy pro teoretické 
vyučování

Mgr. Irena Mikešová Hotelnictví, 
gastronomie, číšník

e-mail: mikesova@charbulova.cz

Mgr. Daniela Švandová Cestovní ruch, 
kuchař, řezník

e-mail: svandova@charbulova.cz

II. patro, kancelář C10, tel.: 548 424 156

mailto:mikesova@charbulova.cz
mailto:svandova@charbulova.cz


Studijní oddělení - matrika

Ivona Kučerová  

Eva  Šétaffy, DiS.

II. patro, kancelář C7     

tel.: 548 424 132



SEKRETARIÁT 
PRO TEORETICKÉ VVYUČOVÁNÍ               

• Eva Chládková
• Jana Pokorná

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

Potvrzování průkazek MHD a IDS JMK 

od 22. 8. 2022

(8:00–12:00)

Potvrzení o studiu od 1. 9. 2022



Vedoucí školského poradenského 
pracoviště

Mgr. Ditta Pokorná

Výchovný poradce:

Mgr. Lucie Pravcová

Školní metodik prevence:

Mgr. Lubomír Šíbl



Karta ISIC – povinná
• prokazování totožnosti žáka ve škole,   

vstup do budovy (turnikety)

• objednávání obědů a tisk stravenek

• kopírování (kopírky na chodbách)

• slevy v obchodech, muzeích, dopravě



Karta ISIC – cena
• nová karta 310 Kč

• při ztrátě funkčnosti čipu – zdarma

• náhradní karta 100 Kč (při ztrátě či 
poškození)

• prodloužení karty 200 Kč

• žák si kartu nemusí prodlužovat                            
(pak platí pouze pro školou poskytované 
služby)



Fotografování na kartu ISIC

• zajistí škola 1. 9. 2022 – školní hřiště

• platba při focení - 310 Kč

• (týká se toho, kdo se nefotil 
v červnu)



Stravovací referentka

Gabriela HRDINOVÁ

e-mail: hrdinova@charbulova.cz

tel.: 548 424 164, 725 800 825 



Stravování

• Přihlášky ke stravování jsou k dispozici           

na stránkách školy, vyplněné je možno 

naskenovat a poslat paní Hrdinové.

• Pro platbu obědů z bankovního účtu vám,        

po obdržení vyplněné  přihlášky,

bude přidělen variabilního symbol. 



• 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



Příspěvek do Sdružení rodičů

• výše příspěvku 400 Kč (studijní obory)

250 Kč (učební obory)                             

na školní rok

• využití příspěvku:

– vybavení tříd ICT

– příspěvek na akce školy, výlety 

– odměny v soutěžích



Školní řád

• zveřejněn na internetu

• odchody ze školy jen s písemným souhlasem 
zákonného zástupce

• zákaz opouštění budovy (o přestávkách)

• zákaz kouření, užívání drog, alkoholu…

• zákaz nošení nebezpečných předmětů

• za krádež – vyloučení ze školy

• pravidla klasifikace



Úprava žáků

• přezouvání (lehká, nesportovní obuv nebo 
návleky)

• ukládání oděvů do šatních skříněk (povinné)

• nenosit oděvy s hanlivými nápisy

• nedoporučujeme módní výstřelky



Klasifikace a omlouvání absencí

• žáci nemají papírové žákovské knížky, jejich 
výsledky klasifikace jsou vedeny elektronicky 
na webu školy https://www.charbulova.cz/

• heslo pro přihlášení obdrží rodiče                     
od třídního učitele (prostřednictvím dětí)

• k omlouvání absencí slouží omluvný list           
a elektronická třídní kniha

https://www.charbulova.cz/


Informace o prospěchu – eTK

• kód bude žákům vygenerován v prvním týdnu 
měsíce září

• kód bude vygenerován i zákonnému zástupci

• v elektronické třídní knize (eTK) je možnost 
sledovat prospěch i docházku žáka



Nástup do školy
• žáci 1. ročníků nastupují do školy 1. září 2022

• slavnostní zahájení proběhne 
ve školní jídelně

– číšník, kuchař, řezník – 9:00 hod

– hotelnictví, gastronomie, cestovní ruch, 
obory zkráceného studia 9:30 hod

• seznamy žáků s rozdělením do tříd  
budou umístěny u vchodu do budovy  
školy



Informace k výuce

• digitalizace výuky – ve třídách DTP a PC

• e-learning – MOODLE, EduPage, Teams
(výukové materiály prostřednictvím 
vzdáleného přístupu)

• multimediální učebna – pro žáky

• kopírky na chodbách

• výuka bez volných hodin 7:00 – 14:20 hod



Kurzy, zájmová činnost

• barmanský kurz

• somelierský kurz

• kurz carvingu – vykrajování ovoce

• příprava pokrmů (těstoviny, ryby…)

• komunikace  (pro cestovní ruch)

• cizí jazyky – dle zájmu, ŠJ, RJ

• sportovní kroužky – dle zájmu

• lyžařský kurz – dle zájmu



Adaptační kurzy pro I. ročníky
• Cestovní ruch

o připravujeme dvoudenní kurz

o realizace 19. – 22. 9. 2022

o cena kurzu – 1 800 Kč (splatné na začátku září 
2022)

o cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, 
program

o počet míst v kurzu je omezen, nečekejte



Adaptační kurzy pro I. ročníky
• Hotelnictví

o připravujeme dvoudenní kurz

o realizace 19. – 22. 9. 2022

o cena kurzu – 1 800 Kč (splatné v den focení     
na ISIC ve škole 23. 6. 2022)

o cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, 
program

o počet míst v kurzu je omezen, nečekejte



Adaptační kurzy pro I. ročníky

• Hotelnictví

o připravujeme jednodenní kurz pro jednu třídu

o cena kurzu – 500 Kč (splatné v prvním 
zářijovém týdnu nového školního roku)



Adaptační kurzy pro I. ročníky

• Gastronomie, kuchař, číšník, řezník

o připravujeme jednodenní kurz

o cena kurzu – 500 Kč (splatné v prvním 
zářijovém týdnu nového školního roku)



Zahraniční stáže a exkurze

• pro vybrané žáky

• výběrová řízení – prospěch, schopnosti, 
jazyková způsobilost

• exkurze – do blízkých zemí dle zájmu


