
Informace k zahájení školního roku 
 

Letní prázdniny se pomalu chýlí ke konci a je tady nový školní rok. 
  

Chci při té příležitosti popřát do nastávajícího školního roku všem studentům, pedagogům  
a ostatním pracovníkům hodně entuziasmu, pohody, optimismu, dobré vůle, úspěchů  
a štěstí. Je na nás všech, abychom naši školu rozvíjeli tak, aby nebyla prostředím plným 
stresu a napětí, jak tomu někdy ve školách bývá, ale aby byla příjemným místem k práci  
a k životu, aby nás více motivovala a inspirovala, než trápila, a abychom dokázali v plné míře 
využít příležitostí, které před námi otvírá. 
 
Aby už vstup do prvního ročníku pro naše nové studenty nepředstavoval zbytečně mnoho 
otazníků, uvádím v souvislosti s blížícím se začátkem školního roku několik organizačních 
záležitostí, a přidávám k nim pár poznámek pro starší studenty a pracovníky. 
 
Nástup k ubytování na domově mládeže je možný od neděle 31. 8. 2014 počínaje 16.00 
hod. Samozřejmě je možné nastoupit i v pondělí ráno 1. 9. 2014. Při nástupu na DM je třeba 
uhradit kauci ve výši 1000,- Kč, která se ubytovaným vrátí při ukončení ubytování, pokud  
v jeho průběhu nezpůsobí zdraví ohrožující škodu na majetku, kterou by bylo nutno 
bezprostředně z kauce uhradit. Platba se týká pouze studentů, kteří dosud na DM nebyli 
ubytováni. 
  
Stravování studentů nastupujících do 1. ročníků (a nových studentů nastupujících do  
3. ročníku gymnázia), kteří jsou ubytováni na domově mládeže, je zajištěno následovně: 
Pro všechny studenty 1. ročníků (a nových studentů 3. roč. gymnázia) bude objednána 
celodenní strava (snídaně, oběd, večeře) na pondělí 1. září 2014 - všichni tedy budou mít 
jídlo zajištěno. U studentů vyšších ročníků předpokládáme, že si poradí i bez naší pomoci 
podle vlastního uvážení, nebudeme jim do rozhodování ve věci objednávek stravy zasahovat, 
mohou si samozřejmě objednat stravu přes internet. 
Nedělní večeři 31. 8. je třeba si zajistit z vlastních zdrojů, na úterý si již bude každý student 
moci objednat stravu samostatně, a to v pondělí do 10.00 hod. prostřednictvím terminálu  
u jídelny případně přes internet. Obsluhu terminálu vysvětlí novým studentům třídní učitelé. 
 
Pokud jde o stravování, pak ještě jedna podstatná informace - v budově B došlo k zásadnější 
prostorové změně – zrušili jsme prodejnu pekárny, ve které je nově vybudován další výtvarný 
ateliér, tentokrát s hrnčířským kruhem a vypalovací pecí na keramiku. Rychlé občerstvení pro 
studenty bude nyní zajišťovat Pizzerie Al Capone, která uzpůsobí sortiment přáním  
a potřebám studentů.  
 
V pondělí 1. 9. ještě nebude probíhat výuka podle rozvrhu, ale vesměs formou třídnických 
hodin, na kterých studenti obdrží od svých třídních učitelů informace k nastávajícímu 
školnímu roku a dostanou učebnice. Oběd bude ve školní jídelně vydáván již od 11.00 hod. 
 
Připomínám, že pro rodiče studentů nastupujících 1. ročníků proběhnou v odpoledních 
hodinách v jídelně úvodní třídní schůzky v tomto členění: v 15.00 hod. pro třídy P1.A a P1.B, 
v 16.00 pro třídy  P1C, G1A a G3A, v 17. 00 pro třídy L1.A a M1.A. Pozvánka přišla všem 
poštou na konci měsíce června 2014.  



Už první den školy mohou studenti využít k cestě do školy školního autobusu. V pondělí 
1. 9. 2014 ráno vyjede autobus z Púchova na svoji tradiční trasu. Protože první školní den 
studenti přebírají učebnice a mají pouze třídnické hodiny, na zpáteční cestu vyrazí autobus 
výjimečně už v 11.30 hod. 
V úterý 2. 9. 2014 vyjede autobus z Púchova ráno v normálním čase, odpoledne se už ovšem 
zpátky na Slovensko nevrací, protože odjíždí se studenty prvních ročníků do Itálie. 
Pravidelnou každodenní přepravu studentů do školy a ze školy zahájí autobus od úterního 
rána 9. 9. 2014. Studenti vyšších ročníků musí v této době využít veřejnou hromadnou 
přepravu. 
Stejně jako v loňském roce budou ceny přepravného stanoveny tak, aby byly pro naše 
studenty nižší než při použití hromadné veřejné dopravy. Pro placení za autobus využijeme 
loňský systém, který se osvědčil - tedy složení libovolné zálohy v eurech nebo korunách v 
pokladně školy, přičemž ze zálohy se každému cestujícímu studentu odpočítají částky podle 
počtu uskutečněných jízd. 
Pro orientaci uvádíme časy, ve kterých bude autobus zastavovat na jednotlivých zastávkách 
(pokud na některé zastávce budou pouze naši noví studenti, které zatím pan řidič nezná, 
nebojte se zamávat, aby věděl, že má zastavit). 
  
Zastávky školního autobusu a orientační časy: 
Púchov - parkoviště Rožák  06.45, 
Púchov, vieska – Bezdedov 06.50,  
Dohňany - aut. zastávka 06.55,  
Mestečko - pri krčme 06.58,  
Zárečie - pri kostole 07.00,  
Lúky - aut. zastávka 07.05,  
Dešná – 07.10, 
Lysá 07.15,  
Lazy - zastávka u hlavní cesty 07.18,  
Valašské Klobouky – autobusové nádraží 07.25 
a dále vesnice až do Vsetína vždy na autobusových zastávkách, pokud tam budou zájemci  
o dopravu do školy a zamávají - autobus zastaví. 
  
Čas odjezdu na adaptační pobyt do italského Rimini zůstává beze změny - v úterý 2. 9. 2014 
v 18.00 hod. od školy, sraz účastníků v 17.45. Pokud se u kteréhokoli ze studentů, který 
uhradil pobyt, změnila situace a z vážných důvodů (zdravotních, rodinných apod.) nemůže 
vycestovat, je nezbytné nahlásit tuto skutečnost neprodleně paní Houserové, asistentce 
ředitele školy, která zabezpečuje organizační záležitosti spojené s výjezdem studentů. 
Předejdeme tak (nebo alespoň omezíme) stornovací poplatky. 
 
Informační schůzka účastníků a náhradníků odborných stáží Leonardo da Vinci do 
Chorvatska a Španělska se uskuteční v pondělí 1. 9. 2014 v 9.40 hod. Prosím, aby se 
účastníci a náhradníci dostavili před ředitelnu školy v 9.35 hod. Schůzka potrvá cca  
15 minut. Termíny stáží oznámené na konci minulého školního roku zůstávají v platnosti – 
odjezd do Chorvatska se uskuteční ve středu 11. září 2014 v 5.00 hod. od školy, návrat ke 
škole předpokládáme ve středu 23. září pozdě večer, případně 24. 9. brzy ráno.(dle dopravní 
situace). Odjezd do Španělska od školy proběhne v pondělí 29. 9. 2014 v 06.00 hod., návrat 
předpokládáme v sobotu 11. 10. 2014 ráno.  



 
I v letošním školním roce se mohou studenti se svými rodinnými příslušníky vypravit do USA. 
V termínu 16. 10. – 22. 10. 2014 je naplánována již tradiční exkurze do New York City 
a Washingtonu D. C. K účasti se mohou hlásit studenti druhých a vyšších ročníků u paní 
Houserové, zájemcům z řad studentů prvního ročníku doporučuji, aby si případnou účast na 
této každoroční akci odložili na některý z dalších roků, protože je pro ně důležitější, aby si po 
návratu z Itálie zvykali na středoškolský systém výuky. Protože čas exkurze se blíží, je třeba se 
přihlásit nejpozději do úterka 9. 9. 2014.  
  
Tolik alespoň pár stručných informací před nástupem do školy. 
 
Ještě jednou přeji všem hladký začátek školního roku, těším se na spolupráci se studenty, 
rodiči i kolegy a doufám v úspěšný školní rok 2014/2015. 
 
  
25. 8. 2014        Karel Kostka, ředitel školy 
 


