Českoslovanská akademie obchodní
střední odborná škola
Praha 2, Resslova 5
Denní forma vzdělávání
třídy 1. A, B, C, D

Číslo jednací
ČAO/583/2021

Vyřizuje/tel.
Navrátil/224 922 228

Praha
28. června 2021

Informace k nástupu do školy
Vážená paní, vážený pane,
zasíláme Vám následující informace k nástupu žáků 1. ročníku denního studia Českoslovanské akademie
obchodní, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 5, ve školním roce 2020/2021:
• zahájení školního roku: 1. září 2021 v 9:00 h,
• zařazení do třídy:
- jméno a příjmení: XXXXXXX
- školní vzdělávací program: XXXXXXX
- třída: XXXXXXX
Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku se uskuteční od středy 8. září 2021 do pátku 10. září 2021(cca 17:30 h)
v obci Sloup v Čechách u Nového Boru. Náplň adaptačního kurzu zajišťuje agentura Active nature, z. s.,
která se zabývá týmovými, zážitkovými, sportovními a lanovými aktivitami. Kurzu, který pomáhá žákům
při začlenění kolektivu, se společně s žáky účastní třídní učitelé a metodik protidrogové prevence a
prevence sociálně patologických jevů. Účast žáků je každoročně velmi vysoká (kolem 98 %). Cena za
adaptační kurz činí 2 150 Kč (ubytování, program, plná penze, doprava). K účasti na kurz se přihlašujte na
webových stránkách agentury www.activeclass.cz.
Přihlášku vyplňte a odešlete elektronicky nejpozději do 1. srpna 2021. Po odeslání přihlášky obdržíte emailem údaje pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Datum splatnosti je nejpozději
26. srpna 2021.
Další podrobné informace ke studiu žákům sdělíme po nástupu do školy. Sledujte prosím naše webové
stránky www.cao.cz. V průběhu prázdnin zde najdete i rozvrhy jednotlivých tříd pro školní rok 2021/2022.
Těšíme se na setkání se žáky 1. ročníku v září 2021 a přejeme Vám krásné prožití prázdnin.
S pozdravem

Mgr. Dagmar Blažková
ředitelka
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