
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 

Informace pro zákonné zástupce žáků prvních ročníků 

Organizace výuky 

- Teoretická výuka 

- Předmětová praktická cvičení  

Konají se v laboratořích,  kde žáci používají bílé bavlněné pláště. O dalších ochranných 

pomůckách je budou informovat učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů. Ve druhém 

ročníku konají žáci praktická cvičení na pitevně ve škole. Tato činnost je zařazena ve II. 

kategorii prací a žáci musí absolvovat zdravotní prohlídku u poskytovatele zdravotních 

služeb naší školy. Pro tento účel si po ukončení  1. ročníku  (v posledním týdnu srpna), 

zařídí výpis ze zdravotní  dokumentace u svého ošetřujícího lékaře. Výpis i prohlídku platí 

škola. 

- Praktická výuka : 

a) Učební  praxe -  skupina žáků pod dohledem  učitele školy  koná praxi ve škole nebo na 

pracovištích smluvních zaměstnavatelů 

b) Odborná praxe - žáci pracují na smluvních pracovištích praxe pod dohledem určeného 

zaměstnance. Dopravu na pracoviště praxe si žáci hradí sami. 

Před nástupem na praxi budou žáci proškoleni v BOZP. Žáci obdrží  rozpis praxí na celý školní rok a bude 

jim vysvětlena organizace praxí.  Výměny termínů naplánovaných praxí budou umožněny pouze ve 

výjimečných případech. 

Žáci předloží do 9. září originál potravinářského  průkazu, který si škola okopíruje a originál žákům vrátí. 

Doporučení: očkování proti tetanu. 

 Při praktické výuce žáci používají pracovní oblečení, které si objednají  ve škole po vyzkoušení  

potřebné velikosti. Cena pracovního oblečení je 3 600,- Kč (platba pouze v hotovosti v kanceláři školy). 

Školní řád 

Žáci se při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou řídí školním řádem, který  je k dispozici 

na www.sosvet.cz a jsou v něm zakotvena: 

-  práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců,, 

- pravidla  hodnocení žáků (konkrétní pravidla stanoví vyučující jednotlivých předmětů a 

prokazatelně s nimi žáky seznámí), 

- pravidla omlouvání žáků, 

- uvolňování žáků na více než 1 den (lázně, rekreace apod.) povoluje ve výjimečných 

případech na žádost zákonného zástupce žáka ředitelka školy, 

- žáka lze uvolnit z vyučování předmětu tělesná výchova na základě lékařského posudku o 

zdravotní způsobilosti k tělesné výchově vydaného registrujícím lékařem. Žádost se 

podává každé pololetí  š.r. do 15 pracovních dnů od jeho zahájení nebo při vzniku důvodů 

k uvolnění.  Formuláře žádostí jsou k dispozici  na www.sosvet.cz 

http://www.sosvet.cz/


Zákonní zástupci jsou informováni o průběhu vzdělávání žáka a jeho docházce do školy 

prostřednictvím  programu Bakalář. Přístupové heslo obdrží žáci během prvního týdne ve škole. 

Zákonní zástupci mohou s učiteli komunikovat i prostřednictvím e-mailu ve formátu 

jméno.příjmení@sosvet.cz příslušného učitele nebo v programu Bakalář - Komens. 

14. listopadu 2022 a 3. dubna 2023 se budou konat informační schůzky pro zákonné zástupce formou 

on-line komunikace. V odůvodněných případech (neprospěch žáka, výchovné problémy nebo na 

požádání zákonného zástupce) proběhnou  individuální schůzky se zákonnými zástupci ve škole. 

Ve škole je založena Společnost přátel SOŠ veterinární v Hradci Králové. Dvakrát ročně se schází 

Shromáždění delegátů, ve kterém má každá třída svého zástupce – zákonný zástupce žáka z dané třídy. 

Shromáždění delegátů si volí svého předsedu. Příspěvek do fondu Sdružení činí 400,- Kč na žáka a rok. 

Je splatný v období 1. 9. – 30. 10. Finanční příspěvky se používají ke zlepšení vybavení učebními 

pomůckami, na podporu školní stáje, kroužků, odměny žákům, startovné a cestovní výdaje na soutěže 

žáků, burzy škol apod. 

Žákům bude během prvního týdne zřízen na dobu studia školní e-mail, který budou používat ke 

komunikaci se školou. 

Informace výchovné poradkyně 

Pokud měl žák na základní škole upravené podmínky vyučování, které škola připravila ve spolupráci 
s pedagogickou - psychologickou poradnou, prosíme, abyste nás o této skutečnosti informovali (např. 
předáním kopie Doporučení školského poradenského zařízení). Informace by mohly usnadnit začátek 
vzdělávání žáka. 

Pro další dobu vzdělávání bude nutné mít aktuální Doporučení školského poradenského zařízení, které 
navrhne PPP. Nové doporučení musí být adresováno naší škole. 

Vzhledem k délce zpracování a objednacím dobám v PPP škola může drobně upravit podmínky a 
pravidla již na základě Vašich informací a zkušeností ze základní školy.  
 

Objednávání a placení  obědů 

Obědy lze objednávat on-line na adrese www.strava.cz.  Přihlašovací údaje k objednávání obědů 

obdrželi zákonní zástupci žáka na e-mail uvedený v přihlášce ke stravování. Přihlašovací údaje obdrží 

žáci  od třídního učitele 1. 9. 

Úhradu stravného lze provádět v hotovosti v kanceláři školy nebo bezhotovostní platbou na č.ú. 10006 

-3336511/0710.  Variabilní symbol platby obdrží zákonní zástupci žáka na email uvedený v přihlášce ke 

stravování. 

Pokud zadáte trvalý příkaz, neposílejte více než 1000,-Kč měsíčně. Trvalý příkaz zadávejte pouze na 

měsíce září až červen včetně. 

Cena oběda: 40,- Kč 

Odhlašování obědů v 1. den nepřítomnosti žáka lze na tel.č. 495 535 386 nebo e-mail 

obedy@sosvet.cz. Částka za oběd v tento den může být vrácena pouze v případě prodeje oběda jinému 

strávníkovi. 

mailto:jméno.příjmení@sosvet.cz
http://www.strava.cz/
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V dalších dnech nepřítomnosti využijte odhlašování na www.strava.cz 

 

Základní kontakty  

Jméno, příjmení funkce email 

Hana Rubáčková, Ing. ředitelka školy reditel@sosvet.cz 

Adelína Macháčková 
Mgr. 

zástupkyně ředitelky školy adelina.machackova@sosvet.cz 

Milada Polláková 
MVDr. 

vedoucí učitelka praxe milada.pollakova@sosvet.cz 

Jana Faltejsková Ing. výchovná poradkyně jana.faltejskova@sosvet.cz 

Jitka Provázková Mgr. metodička sociálně patologických jevů jitka.provázková@sosvet.cz 

Martina Lochařová 
Mgr. 

podpora žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

martina.locharova@sosvet.cz 

 

Ing. Hana Rubáčková, ředitelka školy, v.r.      


