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Studijní informace Vám ochotně poskytne
paní Weberová (kancelář školy) 

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
paní Bc. Hovo

 
V Praze dne 22. dubna 2014
 

IČ: 49624059
DIČ: CZ49624059

 Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
a v

 V
povinné školní docházky.

 Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
jednotlivých předmětů počátkem září.

 Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k
pořídit žákovské jízdné 
žádáme o uhrazení hotovosti 260,
najdete na 

 Našim novým žákům
25.8. do 29.8.2014. 
školu dobře připraveni.
podrobnosti o kurzech a možno
www.spsgocar.cz/kurzy.php

 Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V
bezhotovostně 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 
při příštím inkasu.
Pro úspěšné zavedení

Studijní informace Vám ochotně poskytne
paní Weberová (kancelář školy) 

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
paní Bc. Hovo

Praze dne 22. dubna 2014
 

IČ: 49624059
DIČ: CZ49624059

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
a v prostoru šaten budou 

V den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 
povinné školní docházky.

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k
pořídit žákovské jízdné 
žádáme o uhrazení hotovosti 260,
najdete na 

Našim novým žákům
25.8. do 29.8.2014. 
školu dobře připraveni.
podrobnosti o kurzech a možno
www.spsgocar.cz/kurzy.php

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V
bezhotovostně 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 
při příštím inkasu.
Pro úspěšné zavedení

1)

2)

Studijní informace Vám ochotně poskytne
paní Weberová (kancelář školy) 

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
paní Bc. Hovo

Praze dne 22. dubna 2014
 

IČ: 49624059
DIČ: CZ49624059

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
prostoru šaten budou 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 
povinné školní docházky.

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k
pořídit žákovské jízdné 
žádáme o uhrazení hotovosti 260,
najdete na 

Našim novým žákům
25.8. do 29.8.2014. 
školu dobře připraveni.
podrobnosti o kurzech a možno
www.spsgocar.cz/kurzy.php

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V
bezhotovostně 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 
při příštím inkasu.
Pro úspěšné zavedení

1) 

2) 

Studijní informace Vám ochotně poskytne
paní Weberová (kancelář školy) 

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
paní Bc. Hovo

Praze dne 22. dubna 2014
 

IČ: 49624059 
DIČ: CZ49624059

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
prostoru šaten budou 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 
povinné školní docházky.

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k
pořídit žákovské jízdné 
žádáme o uhrazení hotovosti 260,
najdete na 

Našim novým žákům
25.8. do 29.8.2014. 
školu dobře připraveni.
podrobnosti o kurzech a možno
www.spsgocar.cz/kurzy.php

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V
bezhotovostně 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 
při příštím inkasu.
Pro úspěšné zavedení

 Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

Údaje potřebné k

- 

- 

- 

 Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

Přihlašovací údaje k

inkasního účtu lze provést také osobně v

Studijní informace Vám ochotně poskytne
paní Weberová (kancelář školy) 

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
paní Bc. Hovorková 

Praze dne 22. dubna 2014

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

 

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

 
DIČ: CZ49624059 

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
prostoru šaten budou 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 
povinné školní docházky.

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k
pořídit žákovské jízdné 
žádáme o uhrazení hotovosti 260,
najdete na www.alive.cz

Našim novým žákům
25.8. do 29.8.2014. 
školu dobře připraveni.
podrobnosti o kurzech a možno
www.spsgocar.cz/kurzy.php

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V
bezhotovostně 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 
při příštím inkasu.
Pro úspěšné zavedení

Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

Údaje potřebné k

 inkasující účet: 0100236651/0800

 variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

 limit: nenastavujte nebo 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

Přihlašovací údaje k

inkasního účtu lze provést také osobně v

Studijní informace Vám ochotně poskytne
paní Weberová (kancelář školy) 

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
rková 

Praze dne 22. dubna 2014
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

 

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

 

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
prostoru šaten budou 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 
povinné školní docházky.

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k
pořídit žákovské jízdné 
žádáme o uhrazení hotovosti 260,

www.alive.cz

Našim novým žákům
25.8. do 29.8.2014. 
školu dobře připraveni.
podrobnosti o kurzech a možno
www.spsgocar.cz/kurzy.php

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V
bezhotovostně -
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 
při příštím inkasu.
Pro úspěšné zavedení

Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

Údaje potřebné k

inkasující účet: 0100236651/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

limit: nenastavujte nebo 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

Přihlašovací údaje k

inkasního účtu lze provést také osobně v

Studijní informace Vám ochotně poskytne
paní Weberová (kancelář školy) 

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
rková –

Praze dne 22. dubna 2014
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
prostoru šaten budou 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 
povinné školní docházky.

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k
pořídit žákovské jízdné 
žádáme o uhrazení hotovosti 260,

www.alive.cz

Našim novým žákům
25.8. do 29.8.2014. 
školu dobře připraveni.
podrobnosti o kurzech a možno
www.spsgocar.cz/kurzy.php

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

- formou inkasa z
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 
při příštím inkasu. 
Pro úspěšné zavedení

Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

Údaje potřebné k

inkasující účet: 0100236651/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

limit: nenastavujte nebo 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

Přihlašovací údaje k

inkasního účtu lze provést také osobně v

Studijní informace Vám ochotně poskytne
paní Weberová (kancelář školy) 

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
– 244

Praze dne 22. dubna 2014

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
prostoru šaten budou 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 
povinné školní docházky.

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k
pořídit žákovské jízdné 
žádáme o uhrazení hotovosti 260,

www.alive.cz

Našim novým žákům nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
25.8. do 29.8.2014. Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 
školu dobře připraveni.
podrobnosti o kurzech a možno
www.spsgocar.cz/kurzy.php

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

formou inkasa z
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

 
Pro úspěšné zavedení inkasa je třeba učinit 2 kroky:

Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

Údaje potřebné k

inkasující účet: 0100236651/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

limit: nenastavujte nebo 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

Přihlašovací údaje k

inkasního účtu lze provést také osobně v

Studijní informace Vám ochotně poskytne
paní Weberová (kancelář školy) 

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
244 016

Praze dne 22. dubna 2014
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
prostoru šaten budou 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 
povinné školní docházky. 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k
pořídit žákovské jízdné MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
žádáme o uhrazení hotovosti 260,

www.alive.cz 

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

školu dobře připraveni.
podrobnosti o kurzech a možno
www.spsgocar.cz/kurzy.php

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

formou inkasa z
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasa je třeba učinit 2 kroky:
Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

Údaje potřebné k

inkasující účet: 0100236651/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

limit: nenastavujte nebo 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

Přihlašovací údaje k

inkasního účtu lze provést také osobně v

Studijní informace Vám ochotně poskytne
paní Weberová (kancelář školy) 

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
016

Praze dne 22. dubna 2014 
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
prostoru šaten budou umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 
 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
žádáme o uhrazení hotovosti 260,

 

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

školu dobře připraveni. Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
podrobnosti o kurzech a možno
www.spsgocar.cz/kurzy.php 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

formou inkasa z
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasa je třeba učinit 2 kroky:
Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

Údaje potřebné k souhlasu s

inkasující účet: 0100236651/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

limit: nenastavujte nebo 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

Přihlašovací údaje k

inkasního účtu lze provést také osobně v

Studijní informace Vám ochotně poskytne
paní Weberová (kancelář školy) –

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
016 270, jidelna

  
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
žádáme o uhrazení hotovosti 260,

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
podrobnosti o kurzech a možno

 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

formou inkasa z
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasa je třeba učinit 2 kroky:
Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

souhlasu s

inkasující účet: 0100236651/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

limit: nenastavujte nebo 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

Přihlašovací údaje k webové aplikaci žák obdrží v

inkasního účtu lze provést také osobně v

Studijní informace Vám ochotně poskytne
– 261

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
270, jidelna

 
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

e-mail: sekretariat

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
žádáme o uhrazení hotovosti 260,-

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
podrobnosti o kurzech a možno

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

formou inkasa z
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasa je třeba učinit 2 kroky:
Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

souhlasu s

inkasující účet: 0100236651/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

limit: nenastavujte nebo 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

webové aplikaci žák obdrží v

inkasního účtu lze provést také osobně v

Studijní informace Vám ochotně poskytne
261 212

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat
270, jidelna

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

mail: sekretariat

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Zahájení školního roku je 1.9.2014 v 7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září.

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
- Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
podrobnosti o kurzech a možnost elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

formou inkasa z bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasa je třeba učinit 2 kroky:
Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

souhlasu s inkasem:

inkasující účet: 0100236651/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

limit: nenastavujte nebo nastavte v

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

webové aplikaci žák obdrží v

inkasního účtu lze provést také osobně v

Studijní informace Vám ochotně poskytne
212

V kanceláři jídelny se Vám bude věnovat: 
270, jidelna

 
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

www.spsgocar.cz
mail: sekretariat

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 
ednotlivých předmětů počátkem září. 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasa je třeba učinit 2 kroky:
Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

inkasem:

inkasující účet: 0100236651/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

nastavte v

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

webové aplikaci žák obdrží v

inkasního účtu lze provést také osobně v

Studijní informace Vám ochotně poskytne: 
212 572, sekretariat

 
270, jidelna@spsgocar.cz

 
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

www.spsgocar.cz
mail: sekretariat

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasa je třeba učinit 2 kroky:
Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

inkasem:

inkasující účet: 0100236651/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

nastavte v

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

webové aplikaci žák obdrží v

inkasního účtu lze provést také osobně v

572, sekretariat

spsgocar.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

www.spsgocar.cz
mail: sekretariat

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasa je třeba učinit 2 kroky:
Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

inkasem: 

inkasující účet: 0100236651/0800 

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

nastavte v

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

webové aplikaci žák obdrží v

inkasního účtu lze provést také osobně v

572, sekretariat

spsgocar.cz

 
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

www.spsgocar.cz
mail: sekretariat@spsgocar.cz

 
Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasa je třeba učinit 2 kroky:
Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

 

 

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

nastavte v dostatečné výši

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

webové aplikaci žák obdrží v

inkasního účtu lze provést také osobně v kanceláři jídelny.

572, sekretariat

spsgocar.cz

 
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

www.spsgocar.cz
@spsgocar.cz

 
Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasa je třeba učinit 2 kroky: 
Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

dostatečné výši

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

webové aplikaci žák obdrží v

kanceláři jídelny.

572, sekretariat

spsgocar.cz 

 
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3 

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Prah

www.spsgocar.cz 
@spsgocar.cz

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

 
Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

dostatečné výši

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

webové aplikaci žák obdrží v

kanceláři jídelny.

572, sekretariat@
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Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

dostatečné výši

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

webové aplikaci žák obdrží v

kanceláři jídelny.

@spsgocar.cz
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Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

nabízíme letní intenzivní kurzy matemati
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

dostatečné výši

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

webové aplikaci žák obdrží v den zahá

kanceláři jídelny.

spsgocar.cz
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Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

nabízíme letní intenzivní kurzy matematiky a anglického jazyka v termínu od 
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
zaplatí obědy na měsíc září hotově v kanceláři školní jídelny. V dalších 

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

dostatečné výši 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

den zahá

kanceláři jídelny.

spsgocar.cz
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Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

ky a anglického jazyka v termínu od 
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
dalších 

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)

 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

den zahá

kanceláři jídelny. 

spsgocar.cz

Ing. Bc. Tomáš Langer
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Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd.

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

ky a anglického jazyka v termínu od 
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
dalších měsících bude platba probíhat 

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

Provést u bankovního účtu plátce (žák nebo rodič) souhlas s inkasem

variabilní symbol: rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá) 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

den zahájení školního roku. Registraci 

spsgocar.cz 

Ing. Bc. Tomáš Langer
                       

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 
umístěny seznamy žáků se zařazením do tříd. 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k

MHD či různé slevy a výhody po celém světě. V den zahájení školního roku 
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

ky a anglického jazyka v termínu od 
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
měsících bude platba probíhat 

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasem

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

jení školního roku. Registraci 

Ing. Bc. Tomáš Langer
                       ředitel školy
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Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
ve škole používá pro vstup do budovy, při tisku dokumentů a výkresů, k výdeji obědů a lze na ni 

den zahájení školního roku 
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

ky a anglického jazyka v termínu od 
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
měsících bude platba probíhat 

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasem

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

jení školního roku. Registraci 

Ing. Bc. Tomáš Langer
ředitel školy

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA

Telefon: 261

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
výdeji obědů a lze na ni 

den zahájení školního roku 
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

ky a anglického jazyka v termínu od 
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
měsících bude platba probíhat 

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

inkasem 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

jení školního roku. Registraci 

Ing. Bc. Tomáš Langer
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Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
výdeji obědů a lze na ni 

den zahájení školního roku 
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

ky a anglického jazyka v termínu od 
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
měsících bude platba probíhat 

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

jení školního roku. Registraci 

Ing. Bc. Tomáš Langer
ředitel školy

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA

Telefon: 261
Fax: 261

Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 

Informace o učebnicích a učebních pomůckách potřebných ke studiu dostanou žáci od učitelů 

Žákům bude vystavena ISIC karta (celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta), která se 
výdeji obědů a lze na ni 

den zahájení školního roku 
Kč jako poplatek za vystavení ISIC karty. Podrobnosti o ISIC kartě 

ky a anglického jazyka v termínu od 
Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol, kteří chtějí přijít na střední 

Obsahem kurzu je souhrnné opakování učiva základní školy. Další 
st elektronického přihlášení najdete na internetové stránce 

Stravování ve školní jídelně je možné od 1.9.2014. Cena obědu je 33 Kč. První školní den si žáci 
měsících bude platba probíhat 

bankovního účtu. Každý měsíc požádáme vaši banku o úhradu 
obědů na následující měsíc. Případný přeplatek (způsobený např. odhlašováním obědů) se zohlední 

Nejpozději do 10.9.2014 provést registraci inkasního účtu, kterou provede žák nebo rodič 

prostřednictvím internetu na adrese http://info.spsgocar.cz (sekce „Stravování“). 

jení školního roku. Registraci 

Ing. Bc. Tomáš Langer
ředitel školy 
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Informace pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

7:30 hodin. Na internetových stránkách školy www.spsgocar.cz 

den zahájení školního roku žák předloží svému třídnímu učiteli vysvědčení osvědčující splnění 
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