
 

Střední průmyslová škola zeměměřická   

a  
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Příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením ZHMP č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011,  

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600006123, zapsaná v RARIS IČO 61386278. 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci 

po přijetí Vašeho syna/dcery na naši školu považujeme za účelné Vám sdělit tyto informace: 

➢ Dne 22. 6. 2022 se nově přijatí žáci dostaví v 9:00 hod do školy SPŠ zeměměřická a Geografické 

gymnázium Praha, Pod Táborem 300, Praha 9 za účelem fotografování na bezkontaktní čipovou kartu 

ISIC, která bude sloužit jako průkaz žáka naší školy. Kartu bude žák používat pro vstup do školy, školní 

jídelny, event. ke kopírování. Poplatek za tuto kartu ve výši 350 Kč je nutno uhradit nejpozději ve stejný 

den, tj. do 22. 6. 2022 v kanceláři školy. Současně je třeba odevzdat vyplněnou Žádost o vystavení 

průkazu ISIC a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud má žák zájem o stravování ve školní 

jídelně odevzdá také Přihlášku ke stravování ve školním roce 2022/2023. 

➢ Informační schůzka pro rodiče se bude konat 1. 9. 2022 v 16:00 hod ve školní jídelně (přízemí). 

➢ Potvrzení o přijetí na školu, průkazky na vlak nebo autobus – průkazku vyplňte a pošlete škole 

k potvrzení v termínu od 25. 8. 2022. Pro doručení poštou přiložte obálku opatřenou známkou a zpáteční 

adresou s PSČ. Osobně budou potvrzení vydávána rovněž od 25. 8. 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin.  

➢ Při zahájení školního roku 1. září 2022 je nutné, aby se žák dostavil do školy včas tj. nejpozději 

v 7:45 hodin. Od druhého dne školního roku je třeba ve škole používat domácí obuv na přezutí, ve které 

není možné chodit venku. Školní řád vyžaduje přezouvání při vstupu do budovy.  

➢ V průběhu měsíce září proběhne adaptační kurz prvních ročníků v obci Vrané nad Vltavou – termín 

bude upřesněn.  

➢ Školní pomůcky pro odbornou praxi (např. kalkulačky apod.) zatím nekupujte. Žáci si je podle 

pokynů učitelů opatří později. Informace o požadovaných učebnicích dostanou žáci v prvních hodinách 

výuky. 

➢ Případné změny budou zveřejněny na našich webových stránkách www.spszem.cz. Sledujte 

prosím aktuality.  

➢ V případě, že máte zájem o ubytování v Domově mládeže, obraťte se přímo na uvedená zařízení. 

 Přednostně: 

 Domov mládeže pro dívky – Lovosická 42, Praha 9, tel. č. 286 003 111, 

 Domov mládeže pro chlapce – Na Třebešíně 2279/69, Praha 10, tel. č. 222 355 888, 775706962 

A další: 

Domov mládeže pro chlapce i dívky – Učňovská 1, Praha 9, tel. č. 266 106 280, 266 106 409, 

Domov mládeže pro chlapce a dívky – Ohradní 24, Praha 4, tel. č. 241 481 221, 604 804 422, 

Domov mládeže pro dívky – Husova 3, 110 00 Praha 1, tel. 222 220 078, 

 

V Praze dne 27. 5. 2022  
 

        Ing. Jan Staněk   

    ředitel školy   

http://www.spszem.cz/

