SEZNAM POMŮCEK PRO PRVNÍ ROČNÍKY 2020/2021 - TRUHLÁŘ
TEORETICKÁ VÝUKA:
1. Přezůvky do budovy školy.
2. Zámek visací střední velikosti 1ks pro uzamykání skříňky v šatně.
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Dále je nutné před nástupem ke studiu:
zvážit možnost stravování a podání přihlášky ke stravování – termín do 15.7.2020
-

veškeré informace naleznete na webových stránkách v příslušném odkazu na stravování;
první platbu je nutné poukázat do 20.8.2020 na září 2020.

zvážit možnost ubytování a podání přihlášky k ubytování – termín do 26.6.2020
-

veškeré informace naleznete na webových stránkách v příslušném odkazu ubytování;
přihlášení k ubytování není automatické, je nutné podat přihlášku;
první platbu je nutné poukázat do 20.8.2020 na září 2020.

Další informace:

Pokud byl ke studiu v naší škole přijat i Váš kamarád nebo spolužák ze ZŠ a chcete s ním být v jedné
třídě, jsme ochotni k tomu přihlédnout a pokud nám to nastavení tříd dovolí, Váš požadavek
zohledníme. Informujte nás o tom na emailu sadovska@spsstavebni.cz.

ODBORNÝ VÝCVIK:
➢ Základní nářadí a pomůcky na pracovištích zajistí SPŠ stavební Pardubice.
➢ Osobní ochranné pomůcky včetně pracovního oděvu zajistí SPŠ stavební Pardubice.
➢ Pro další odborný rozvoj žáka/žákyně a prohloubení jeho praktických návyků i profesního
přístupu k oboru očekáváme, že si k začátku školního roku Váš syn/Vaše dcera opatří další
vlastní nářadí podle tohoto seznamu (v případě, že si nejste jistí výběrem konkrétního typu,
pořízení tohoto nářadí nechte na září a po domluvě s učitelem OV zajistíte dodatečně):
1. pila čepovka (jemný zub)
2. pila ocaska (střední velikost)
3. hoblík (klopkař)
4. dláto 6 mm
5. dláto 10 mm
6. dláto 16 mm
7. dláto 20-27 mm
8. kleště štípací a kombinované
9. rašple půlkulatá (střední velikost)
10. šroubovák plochý střední + sada křížových
11. metr svinovací dl. 2-3 m
12. tužka obyčejná a tesařská (střední tvrdost tuhy)
13. úhelnice
14. rejsek
15. kladívko
16. brusný kámen dvouzrnný (jiná hrubost stran kamene)
17. zámek visací střední velikosti 2 ks (min. dva klíče ke každému zámku)

Studium bude slavnostně zahájeno v pondělí dne 1. září 2020 v 9.00 hodin ve studovně školy.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

