
Vážení rodiče, 

Váš syn / Vaše dcera byl/a přijat/a ke studiu na VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně. Rádi 

bychom Vám již nyní poskytli informace, které souvisejí se začátkem studia na naší škole. 

Vyučování začne ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin. Studijní obory Strojírenství a Elektrotechnika se 

nacházejí v budově na Slovanské ulici 1000/55, Děčín VI (Letná). První den ve škole má ryze informativní 

charakter. Žáci si s sebou přinesou pouze poznámkový sešit, psací potřeby a kopii výročního vysvědčení 

z 9. třídy ZŠ jako doklad o úspěšném ukončení základního vzdělávání.  

 

Jistě tušíte, že začátek studia na střední škole je spojen s vyššími finančními nároky. Na některé položky 

Vás chceme upozornit již nyní, abyste si nutné výdaje mohli rozložit a naplánovat. Seznam učebnic, které 

budou žáci potřebovat v 1. ročníku, najdete v příloze a také na www.prumkadc.cz. Některé tituly bude 

možné v průběhu září odkoupit od žáků vyšších ročníků na burze učebnic, některé učebnice budou 

žákům zapůjčeny školou.  

 

Kromě psacích potřeb a sešitů budou žáci potřebovat přezuvky do školy (nejlépe pantofle, nepřípustná 

je sportovní obuv), sportovní úbor a obuv na hodiny tělesné výchovy.  

V 1. - 3. ročníku mají žáci oborů Strojírenství a Elektrotechnika dílenské vyučování, na které chodí 

převlečeni do pracovního oděvu (pracovní kalhoty a blůza + pracovní čapka) a pracovní obuvi 

(kotníčková obuv z nehořlavého materiálu). Pro příští školní rok se podařilo dojednat s partnerskou 

firmou naší školy Constelliem Extrusions Děčín, že pracovní oděv pro nově nastupující studenty opatří.   

Vy pak obstaráte pouze pracovní čapku a požadovanou obuv. 

 

Studentům ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování ve vlastním domově mládeže. Měsíční poplatek za 

ubytování činí 1400,- Kč, celodenní stravování stojí 100,- Kč. Strojaři a elektrotechnici (studující na Letné)  

se zatím mohou stravovat ve školní jídelně v Jungmannově ulici. Cena oběda je zde 29,- Kč. V blízké 

budoucnosti bude možnost stravování přímo v budově školy. 

Přejeme si, aby se nově nastupující žáci co nejdříve poznali a sžili s novými spolužáky i třídními učiteli. 

Proto pro ně připravujeme hned na začátku školního roku dvoudenní adaptační kurz. O místě konání, 

přesném termínu, programu, ceně kurzu a způsobu jeho úhrady vás bude včas informovat jeho 

organizátor (Mgr. Mareš).  

Podrobnosti o adaptačním kurzu a veškeré informace o studiu Vám sdělíme na schůzce pro rodiče žáků 

1. ročníků, která se bude konat v úterý 31. 8. 2021 od 17.00 v aule školy ve středisku, kde bude Vaše 

dítě studovat (Slovanská ulice, Děčín – Letná).  Pokud se schůzky nebudete moci z vážných důvodů 



zúčastnit a tuto skutečnost oznámíte Ing. Dlaskovi - zástupci ředitelky školy pro středisko Letná 

nejpozději do 27. 8. 2021, uspořádáme ještě mimořádné setkání online – ve středu 1. září od 17.00 

hodin (miroslav.dlask@prumkadc.cz).  Bližší informace o schůzce a odkazy na připojení byste pak dostali 

s dostatečným předstihem před jejím konáním.  V rámci třídních schůzek bude třeba, abyste nahlásili 

také konfekční velikost Vašeho dítěte, abychom pro něj mohli objednat pracovní oděv. 

Této cesty zároveň využíváme k informaci o výuce cizích jazyků. Je obecným trendem, že angličtina je 

upřednostňována před jinými jazyky. Naše škola nabízí kvalitní výuku nejen anglického, ale i německého 

jazyka. Vzhledem k poloze Děčína (jen 12 km od státní hranice s Německem) a oborům vyučovaným na 

naší škole, je znalost němčiny nepochybně velmi užitečná.  Zvažte volbu cizího jazyka s ohledem na 

budoucí uplatnění Vašeho dítěte na trhu práce.  Nemusíte se bát, že by Váš potomek ztratil kontakt 

s druhým jazykem. Na technických oborech (Strojírenství, Elektrotechnika a Stavebnictví) je povinný 

pouze jeden cizí jazyk, druhý nabízíme jako nepovinný předmět.  

 

I na střední škole se mohou někteří žáci potýkat s handicapem, který má vliv na jejich studium. Škola 

může na základě doporučení školského poradenského pracoviště (PPP, SPC) nastavit pro žáka nutná 

podpůrná opatření. Pokud budete o taková opatření žádat, zajistěte pro své dítě včas kontrolní šetření a 

požádejte poradenské zařízení, aby doporučení zaslalo přímo na naši školu. Budete-li potřebovat jakékoli 

informace ještě do konce tohoto školního roku, kontaktujte stávající výchovnou poradkyni: 

alexandra.sklenarova@prumkadc.cz.  Od nového školního roku bude ve škole působit nová výchovná 

poradkyně (Mgr. S. Wisurová),  na kterou se budete moci obracet od 1. září. 

 

Abychom mohli připravit vše pro nový školní rok, potřebujeme znát důležité údaje o budoucím zaměření 

studia Vašeho dítěte, volbě cizího jazyka atd. Proto jsme připravili dotazník. Odkaz Vám rozešle 

sekretariát školy. Prosíme Vás, abyste jej co nejdříve vyplnili, nejpozději v termínu 31.7.2021. 

 

Těšíme se na nové studenty a na naši budoucí spolupráci. 

 

Mgr. Alexandra Sklenářová, výchovná poradkyně 


