„Třídní schůzka“ budoucí IS1 - školní rok 2020
29. 6. 2020
Informace pro rodiče (žáky a žákyně) budoucí IS1:
•
•

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 (cestovní kanceláře,
knihovny, turistická centra, úřady, práce s informacemi…)
maturita (předměty – ČJ, AJ, odborné předměty, praktická písemná práce)

•

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
➢ POVINNÉ kurzy - sportovní - 2. ročník – sportovně-turistický (2.500 Kč, týden)
➢ POVINNÁ praxe od prvního ročníku – od září – předjednat si – úřad, knihovna, informační centra,
školy, cokoli v cestovním ruchu – vše mimo Ml. Boleslav…. první týden v září žáci obdrží smlouvy a
vše se doladí…
➢ 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

•

cizí jazyky - 1. jazyk - angličtina - pokračování ze ZŠ
2. jazyk - výběr z ŠpJ, RJ, NJ – NAHLÁSIT 30. 6. telefonicky na 326 321 649

•

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 – hygienicky 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 IS - povinné (někdy i o víkendu) - viz web školy - sledovat včas (kalendář je již v srpnu
vyplněný)… ročníková představení, exkurze související s výukou, organizace turnajů, 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 6.00 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

•

třídní fond

Informační služby 1

Český jazyk

Anglický jazyk I.
Německý jazyk II.
Ruský jazyk II.
Francouzský jazyk II.
Španělský jazyk II.
Občanská nauka
Dějepis

Matematika

Fyzika
Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika
Písemná a elektronická komunikace

Psychologie
Naučná literatura
Nauka o knize
Praxe
Kurzy
Ostatní

V Mladé Boleslavi

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
Literatura pro 1. ročník SŠ + pracovní sešit - obojí Didaktis, obojí - zkrácená verze
Český jazyk pro 1. ročník SOŠ - autor Čechová, Kraus - SPN (požadujeme rok vydání 2009)
Český jazyk - přehled středoškolského učiva - autor Mgr. Drahuše Mašková - edice Maturita
sešity dle pokynů vyučujícího
Pravidla českého pravopisu (pro domácí přípravu) - ne starší než z roku 1993
Headway Pre- Intermediate- 4th edition+ Workbook-cca700Kč + sešit A4 + čas. Gate-220Kč(bude
hromadně objednán na začátku šk. Roku)
Studio d A1 -učebnice, H.Funk, Ch. Kuhn, S. Demme, nakladatelství Fraus, sešit A5
Učebnice – КЛАСС 1, vydavatelství Klett(nová) , Rychlovazač A4 s euro - obaly a papíry
On y va 1 - učebnice On y va 1A, B - pracovní sešit, vydavatelství LEDA, sešit A4
Aventura 1, Klett
učebnice - Odmaturuj ze společenských věd, nakl. Didaktis, druhé přepracované vydání, 2015
(hnědá učenice); sešit s větším počtem stránek (formát podle preferencí studenta) nebo
eurodesky
učebnice - Dějepis pro střední odborné školy, Petr Čornej, Státní pedagogické nakladatelství
(doporučujeme kupovat učebnici až v září na základně požadavků konkrétního vyučujícího); sešit
s větším počtem stránek (formát dle preferencí studenta)
Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS
sešit A4 – čtverečkovaný
eurodesky 30 ks
kalkulátor (např. CASIO FX 350 ES PLUS, CASIO FX 82 ES PLUS, CASIO FX 85 ES PLUS - mají možnost
výsledek zapsat ve tvaru zlomku, pracovat se zlomky)
sešit A5
sešit A5
sportovní oblečení a obuv
sešit A4, Ekonomika pro střední školy - Didaktis, učebnice + pracovní sešit - objedná škola
Písemná a elektronická komunikace část 1 nakladatelství Fortuna (cca 190,-- Kč – lze si pořídit i
použitou)
sešit s větším počtem stránek (formát podle preferencí studenta) nebo eurodesky
rychlovazač, eurodesky, papíry, flash disk
sešit A4, + flash disk
zdravotní průkaz
Přezůvky, balík papíru, školní halenka/košile 500,- Kč, flash disk

Mgr. Štefan Klíma

