


Název školy

Gymnázium, Střední pedagogická škola, 

Obchodní akademie a Jazyková škola  

s právem státní jazykové zkoušky 

Znojmo, příspěvková organizace

Pontassievská 3, 669 02 Znojmo, tel.: 515 158 101

ředitel: RNDr. Leoš Gretz 

www.gpoa.cz

http://www.gpoa.cz/


Rozdělení 1. ročníku

E 1. B – Obchodní akademie

Třídní učitel: Mgr. Drahomíra Vaňharová

Kmenová učebna: 1. B, Přemyslovců 4, přízemí

E 1. C – Informační technologie

Třídní učitel: Mgr. Tomáš Milička

Kmenová učebna: 1. C, Přemyslovců 4, přízemí



Žáci ze SOŠ Podyjí

E 2. P

Třídní učitel: Ing. Tereza Špalková

Kmenová učebna: 2. P, Přemyslovců 4, 2. patro

E 3. P

Třídní učitel: PaedDr. Eva Kantorová

Kmenová učebna: 3. P, Přemyslovců 4, 2. patro



Výuka 2016/2017
učební plán

 E1. B – 32 hodin týdně

 E1. C – 33 hodin týdně

 E2. P, E3. P – dle ŠVP SOŠ Podyjí

 Nepovinné předměty

rozvrh

 0. až 7. hodina (7:10 – 14:20)

 výjimečně 8. a 9. hodina

klasifikace, absence

 přístup rodičů (ZZ) přes web



Školní řád GPOA Znojmo

mobilní telefony, kouření

 výuka – vypnutý mobilní telefon

 kouření – zákaz v areálu školy



Školní řád

nepřítomnost ve výuce

 1. oznámení důvodu nepřítomnosti

 nepředvídaná

 telefon, SMS, e-mail

 nejpozději do 3 dnů

 2. omluvení

 studijní průkaz

 dostatečně konkrétní

 nejpozději do 3 dnů

 nezletilí – omlouvá rodič, zletilí – omlouvá se sám

 potvrzení lékaře / instituce – pokud škola vyžaduje



Školní řád

nepřítomnost ve výuce, klasifikace

 Absence < 25%

 Absence 25% - 39,99%

 Absence 40% a více

 Uvolnění z výuky
 TV / žádost (vyjádření lékaře – musí být uvedeno období)

 IVP / žádost

 Minimální požadavky ke klasifikaci



Školní řád

zanechání studia

 nesdělen důvod nepřítomnosti ve výuce 

 neomluvená absence větší než 5 vyučovacích 

dní,

 výzva ředitele školy,

 pokud 10 dní po doručení výzvy není absence 

řádně omluvena, posuzuje se, jako by žák 

zanechal studia.



Stravování

• možnost občerstvení: 

bufet (přízemí), 

nápojový automat (přízemí),

• stravování: 

školní jídelna GPOA, ulice Alšova 16, 

vchod z ulice Mládeže, tel: 702 170 080

cena obědů: 27,-, výběr ze dvou jídel

přihláška (podpis ZZ), inkaso

nemoc žáka  plná cena 

(1. den ještě možno vyzvednout)



Ubytování

 Domov mládeže GPOA, Alšova 16, 

Znojmo

vedoucí vychovatelka: Jarmila Vikturnová

tel: 702 170 079, ubytování žákyň,

kapacita 116 lůžek, cena 700,- – 1000,-

 v DM jiných provozovatelů 

např. DM Benjamina Kličky 1, Znojmo



Ubytování, stravování





Sdružení rodičů GPOA Znojmo

Význam

Cíle činnosti

Přihláška

Příspěvek - 150Kč





Výchovné poradenství

konzultace s výchovným poradcem

(Mgr. Krčál, PhDr. Dana Dočkalová)

Poradenství:

1. Péče o studenty

• Poruchy učení a chování (SPU)

• Konzultace s výchovným poradcem

• Sledování formování kolektivu

2. Studijní poradenství (4. ročník)

3. Uplatnění absolventů



Další informace

a) Studentská rada

b) Školská rada

c) Zdravotní a sociální znevýhodnění





Školní rok 2016/2017

 čtvrtek 1. září 2016

 zahájení, sraz 8:45 v kmenové třídě

 rozvrh

 orientace ve škole

 sportovně adaptační kurz 2. - 6. 9. 2016

2 dny, sportovní areál Stará Vodárna, 

NP Podyjí, …



Rodičovské schůzky

1. a 3. čtvrtletí

 listopad 2016

duben 2017



Očekávané náklady

 Učebnice

 Nakoupí se v září společně !! (se slevou)

 Burza učebnic

 Pomůcky do výuka

 Čip (vstup do budovy, obědy) nebo ISIC

 Přezůvky

 Zámek na šatní skříňku (kvalitnější)

 Příspěvek do sdružení rodičů 150 Kč

 Sportovně adaptační kurz





Provoz školy o prázdninách

každou středu

 8:00 – 12:00

 budova Pontassievská 3

 Potvrzení o studiu nejdříve 1. 9. 2016



Začátek školního roku

2016/2017

čtvrtek 1. září 2016

 8:45 h, kmenové učebny: 

1. B, 1. C (přízemí)

 9:00 slavnostní zahájení 
školního roku



Kmenové učebny: 

1. B,

1. C,

najdete v přízemí.


