„Třídní schůzka“ budoucí ARA1 - školní rok 2020
29. 6. 2020
Informace pro rodiče (žáky a žákyně) budoucí ARA1:
•
•

Účast na třídních schůzkách je vždy nutná, snažte se si najít čas – termíny jsou známé od začátku
školního roku
Stručná charakteristika oboru – řekneme si on-line, uplatnění absolventů (grafické kanceláře, reklamní
studia, foto studia, floristika…)
•

Zkratky – AR, ARA = aranžér, ARA1 = aranžéři první ročník. Zkratky předmětů vysvětlí vyučující.
ODV = odborný výcvik

•

Systém informací - webové stránky školy www.issmb.cz (kalendář školy, rozvrhy, články + program
Bakaláři (hesla - rodiče, žáci, viz maily), sledovat - povinnost žáků i rodičů…
Další informace na facebooku školy = Integrovaná střední škola Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 …
- zde najdete pravidelné aktuality …. Youtube video kanál školy www.youtube/issnakarmeli přináší
videa z akcí školy ….aktuální fotky najdete i na našem školní Instagramu

•

Školní řád - seznámení třídy v září - omlouvání žáků, dodržování pravidel

•

ŠVP oboru - předměty, náročnost, důraz na odborné předměty – vysvětlím on-line
➢ adaptační kurz – letos bude nahrazen náhradním programem

Učebnice a pomůcky - web školy - https://issmb.cz/index.php/pro-studenty-top/seznam-ucebnic-pro-skolni-rok.html
- burza učebnic (facebook školy - https://www.facebook.com/groups/525918870814563/)
- vše je potřeba mít připravené 1. 9.
•

pracovní oblečení - halenky s logem školy na akce, cena 500,- Kč - v říjnu, velikost - zkoušení v září

•

Tělesná výchova - pomůcky, úbor, sportovní obuv se světlou podrážkou, obtížnost, možnost PrMZ...

•

Šatní skříňky – 150,- Kč, dřevěné, každý žák má svoji, uzamykatelné, u učebny …pozor, při ztrátě klíče
se hradí celý zámek = 500,- Kč

•

Vstupní karta – 150,- Kč

•

Příspěvky SRPŠ - 500 Kč - hotově, do konce září
(akce, soutěže, odměny, na kurzy příspěvky, na MZ, ples, výlety a exkurze)
Jídelna – Střední průmyslové školy MB – přihlásit co nejdříve (přihláška na internetu na webu SPŠ MB)

•
•

Podsedáky - cca 100 Kč – jsou potřeba – židle polstrované, je třeba ochrana – nejlépe společný design
se šňůrkami (může zakoupit TU po zaplacení žáků)

•

Přezůvky – vhodné, světlá podrážka

•
•

Potravinářský průkaz - ten na dobu neurčitou – u dětského lékaře
Osobní dotazníky - vyplníme v září - maily, telefony - hned 1. 9. do 2. 9.

•

Akce oboru ARA - povinné (někdy i o víkendu) - viz web školy - sledovat včas (kalendář je již v srpnu
vyplněný)… ročníková představení, exkurze související s výukou, Burzy škol, Dny otevřených dveří,
Karmelské slavnosti = z povinné akce nelze uvolnit žáka, stejně tak to nelze z praxe

•

Včasné příchody, domov mládeže

•

Škola je otevřená od 5.30 hodin do 17.00 hodin, odpočinkové prostory, kiosek, snídaně, svačiny, obědy,
pitný režim…

•

Rozvrhy max do 15.30 hodin

•

Zdravotní stav – důležité je nahlásit nemoci a zdravotní komplikace

•

E-learning = žáci mají k dispozici na webu tisíce stran učebních materiálů v odkaze „pro studenty“

•

Komunikace – je třeba s učiteli a se školou komunikovat, řešit případné problémy včas

•

Slavnostní zahájení školního roku - 1. 9.
- přesný čas a místo bude zveřejněno poslední týden v srpnu v kalendáři školy www.issmb.cz

•

Studentský účet - založit v bance do konce srpna - zasílání odměny za odborný výcvik, číslo
účtu je potřeba nahlásit první týden v září

•

Využijte, prosím, ke komunikaci především email prijmeni@issmb.cz nebo od září systém
BAKALÁŘ. Informace dle GDPR po telefonu nelze sdělovat.

•
•
•
•
•
•
•

Absence na praxi se nahrazuje o prázdninách.
Ve škole a okolí školy platí přísný zákaz kouření a užívání drog (vyloučení ze školy).
V případě podezření na vliv drog má škola právo zaslat žáka na vyšetření krve. Pokud žák
odmítne - vyloučení ze školy. Vyloučení rovněž hrozí při úmyslném poškození majetku školy.
Absenci je nutné omlouvat do dvou dnů, není přípustná vyšší než 25% absence = ukončení
studia v naší škole
Zdravotní TV – v pátek odpoledne – 13:45 – 14:30 hod.
SŠ neinformuje o zkrácení výuky, informace jsou na stránkách školy (aktuální rozvrh hodin …).
ARANŽÉR 2020/21
Při nástupu na učební obor musí být žák/žákyně vybaven následujícím vybavením:
•

•

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (bez něho není možné nastoupit
odborný výcvik) – vystavuje dětský lékař
• Zdravotní obuv (bílá) – celá uzavřená
Obuv musí mít pevnou špičku a pásek kolem paty, žádné "nazouváky a pantofle".

Odborný výcvik v 1. ročníku je 6 hodin/den. Střídají se po týdnu - odborný výcvik x škola

V Mladé Boleslavi

Mgr. Štefan Klíma

Aranžéři 1
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Občanská nauka
Matematika
Chemie
Biologie + Ekologie
Tělesná výchova
Informační technologie
Propagace
Aranžování
Odborné kreslení
Písmo
Zbožíznalství
Administrativa prodejny

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
Čítanka pro učební obory SOU - Josef Soukal (požadujeme rok vydání 2016)
Čeština pro učební obory středních odborných učilišť - Naděžda Kvítková, Ilona Helclová (požadujeme rok vydání 2016)
sešity dle požadavků učitele
New Headway Elementary (third edition) Liz and John Soars (Students Book, Workbook)
sešit A5
Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS
sešit A4 – čtverečkovaný
eurodesky 30 ks
kalkulátor
sešit A5
Základy biologie a ekologie (nakl. Fortuna) - Danuše Kvasničková, sešit A5
cvičební úbor, sálová neklouzavá obuv se světlou podrážkou
rychlovazač A4, učebnice - PROPAGACE pro učební obor aranžér, Františka Kaplová, vyd.Olomouc sro., flash disk (pro všechny
odborné předměty), eurodesky a papíry A4
rychlovazač A4,eurodesky a papíry A4,nůžky, pravítko, trojúhelník, tužky č.1 a 2, pastelky, guma, popisovače
sešit A4
rychlovazač A4,eurodesky a papíry A4, pomůcky budou upřesněny, sešit A4 čtverečky
sešit čtverečkový A4 nebo desky s papíry A4 + flash disk
Písemná a elektronická komunikace část 1 nakladatelství Fortuna (cca 190,-- Kč – lze si pořídit i použitou)

Aranžérský kufřík : nůžky, lepidlo, lepidlo Herkules, guma, tužky č. 1, 2, 3 , barevné papíry základních barev,

Odborný výcvik

Pravítko dlouhé (50cm), pravítko trojúhelník,tuše, tempery, akvarelové pastelky, štětce, redisová pera č. 0,5, 1, 1,5, 2, 3,4
aranžérské kladivko, aranžérské kleště, zahradnické nůžky, silonové nitě, špendlíky, čtvrtky A4 a A3 (cca 20ks),
oboustranná lepenka, kuchyňské houbičky(2ks), čtverečkovaný sešit A4, rychlovazač A4, eurodesky, ochranny plášť , přezůvky

Pracovní oblečení
Kurzy
Ostatní

Adaptační kurz
Přezůvky, podsedák s tkanicemi, zdravotní průkaz

