


Rozdělení 1. ročníku

E 1. B – Obchodní akademie

Třídní učitelka: Mgr. Jana Dvořáková

tel.: 603 541 748 (mobil, sms)

601 694 998 (kabinet- pouze o přestávkách )

Kmenová učebna: 1. B, budova Přemyslovců 4, 

2.patro, na konci chodby, kabinet TU naproti



Výuka 2022/2023

 web školy

www.gpoa.cz

 důležitá data

https://www.gpoa.cz/pro-studenty-a-rodice/dulezita-data

Rozvrh 1.9.2022

 adaptační kurz 5. – 6. 9. 2022 (po.-út.), 8.00-

12.30

http://www.gpoa.cz/
https://www.gpoa.cz/pro-studenty-a-rodice/dulezita-data


E - komunikace

o kontakty na webu www.gpoa.cz

o MS Office 365

o Outlook, Teams

o mail.gpoa.cz

Bakaláři / Komens

o https://napoveda.bakalari.cz/wa_komens.htm

 studenti obdrží přístupová hesla pro sebe i své                   

rodiče 1.9.2022

http://www.gpoa.cz/
https://napoveda.bakalari.cz/wa_komens.htm


Školní rok 2022/2023

 Čtvrtek 1. září 2022

 zahájení, sraz 8:45 v kmenové třídě

 rozvrh, potvrzení o studiu, potvrzení- razítko pro 

dojíždějící

 rozdělení do skupin

1.sk.-pokročilejší angličtináři

2.sk.- méně pokročilí angličtináři- pomalejší tempo 

( možný rozřazovací test- vzít propisku)

 orientace ve škole, šatní skříňky v přízemí, 

skříňky na učebnice ve třídě

 kopie vysvědčení z 9. třídy

 Pátek 2.září – přezůvky, zámek na šatní skříňku, peníze 

na adaptační kurz



Sportovně adaptační kurz E1.B

 Pondělí 5. září -program ve SVČ Znojmo

 seznamovací hry, kolektivní/skupinové hry 

 v čase 8:30 - 12:30

 Sraz před školou v 8.00 ( sportovní oblečení a 

obuv, svačina)

 cena programu 170 Kč/žáka. Platba bude 

provedena hotově v den akce na ekonomickém 

oddělení SVČ nebo dopředu 2.9. třídní učitelce



Sportovně adaptační kurz E1.B

 Úterý 6. září - program ve sportovně –

společenském středisku Vodárna  Znojmo

 seznamovací hry, kolektivní/skupinové hry 

 v čase 8:30 - 12:30

 Sraz v 8.00 před školou ( sportovní oblečení a 

obuv, svačina)

 cena programu 230 Kč/žáka. Platba bude 

provedena hotově v den akce na ekonomickém 

oddělení nebo dopředu 2.9. třídní učitelce



Očekávané náklady
 Učebnice

 Nakoupí se v září společně !! (se slevou)

 Učebnice do Ekonomiky na 2 roky, cca 370 Kč 

Učebnice do ANJ na 2 roky ,cca 750 Kč 

 (instrukce k platbě žáci dostanou od vyučujících)

 Burza učebnic

 Čip (vstup, obědy, kopírka) 30,- nebo ISIC 290,-

 Přezůvky, cvičební úbor

 Zámek na šatní skříňku (kvalitnější)

 Příspěvek do sdružení rodičů 200 Kč

 Sportovně adaptační kurz 400 Kč



Nepřítomnost ve výuce
(připomenu znovu na třídní schůzce v listopadu 2022)

1.krok: oznámení důvodu nepřítomnosti

 nepředvídaná ( nemoc, nevolnost)

 telefon, SMS (tel. 603 541 748- tř.učitelka), 

 e-mail - dvorakova.j@gpoa.cz

 nejpozději do 3 dnů

 předvídatelná ( rodinné důvody, dovolená)

 omluvit dopředu TU 

2.krok:  omluvení po příchodu do školy

 zápis do omluvného listu, dostatečně konkrétní-

(nemoc, nevolnost, lékař, rodinné důvody)

 nejpozději do 3 dnů po příchodu

 nezletilí – omlouvá rodič, zletilí – omlouvá se sám

 potvrzení lékaře / instituce – pokud škola vyžaduje

mailto:herkova@gpoa.cz


Kontakt na třídního učitele

Mgr. Jana Dvořáková , email: 

dvorakova.j@gpoa.cz

 tel.: , 603 541 748 (mobil, sms)

601 694 998 (kabinet- přestávky),

mailto:herkova@gpoa.cz

