Zahájení školního roku 2022/2023– Welcome Week
Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne dne 1. září 2022 od 08:00 hodin v sále
Laurin & Klement Fórum ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi. Prezence žáků bude v čase 07:45 – 08:00 hodin
před budovou ŠKODA Muzea.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Welcome Week (uvítací týden) bude trvat 5 dní.



První dva dny 1. a 2. září se budou odehrávat ve výše uvedeném ŠKODA Muzeu, kde bude žákům představeno
vzdělávání na SOUs a mezinárodně úspěšná společnost ŠKODA AUTO. V těchto dnech proběhne proškolení
žáků odbornými útvary.
3. - 5. den se zúčastní žáci adaptačního programu v Nedamově dle níže uvedeného harmonogramu.

Předpokládaný konec prvního a druhého dne ve ŠKODA Muzeu je v 13:20 .
První den teoretické výuky (dle rozvrhu) se bude odehrávat v budově SOUs a žák je povinen si přinést:






vysvědčení z 9. ročníku ZŠ (pro kontrolu splnění povinné školní docházky)
tašku na učebnice a sešity
přezůvky (sportovní obuv nelze používat jako přezůvky)
poznámkový blok a tužku
vstup do závodu
o 01.09.2022 dostane žák formulář, který mu umožní vstup do závodu do doby, než bude mít
zhotoven multifunkční průkaz

Adaptační pobyt v Nedamově
Povinný adaptační pobyt žáků přijatých do prvních ročníků SOUs pro školní rok 2022/2023 ve dnech
5. – 14. 9. Nedamově u Dubé.


05 09. – 07. 09

S1.L – Provoz a ekonomika dopravy
S1.E - IT technik + Mechatronik
S1.S – Mechanik seřizovač



07. 09. – 09. 09.

O1.K – Operátor skladování, Autolakýrník
A1.K - Autoelektrikář + Elektromechanik pro zařízení a přístroje



12. 09. – 14. 09.

K 1 – Klempíř - karosář
N1.K - Strojní mechanik+ Nástrojař
A1.A - Strojírenské práce
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Odjezd:
Návrat:

vždy v 8:00 hod. od Zákaznického centra
kolem 11. hod k Zákaznickému centru – poté rozchod domů

2. Místo pobytu a náplň:




Dětský tábor Nedamov u Dubé
Seznámení se s pedagogy a třídním kolektivem
Naučit se vzájemně komunikovat a spolupracovat

3. Ubytování a strava:



Ubytování v maximálně čtyřlůžkových chatkách
Celodenní stravování je zajištěno v táboře včetně pitného režimu

4. Nutné:




Prohlášení o bezinfekčnosti (formulář najdete na stránkách školy, datum podpisu v den odjezdu do
Nedamova)
Občanský průkaz
Kartu zdravotní pojišťovny

Bez těchto dokladů se nemůže žák (povinného) adaptačního pobytu zúčastnit! Omluveni mohou být žáci
pouze na základě vážných důvodů doložených řádným potvrzením.
5. Vzít s sebou:








Léky (pokud je nutné pravidelné užívání)
Spacák, prostěradlo a polštářek
Hygienické potřeby, ručník
Oblečení i pro špatné počasí, náhradní obuv
Láhev na pití
Psací potřeby
Dobrou náladu

Prosím, sledujte na našich stránkách www.sou-skoda.cz informace, kde budou uvedeny případné změny

Ing. Martin Slabihoudek, v.r.
ředitel školy

Mgr. Martina Řechtáčková, v. r.
koordinátor všeobecně vzdělávacích předmětů
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