
Informace pro rodiče žáka prvního ročníku 

 Jméno a příjmení Telefon E-mail 
Ředitelka školy Mgr. Barbora Smutná 773 269 272 barbora.smutna@oa-kubelikova.cz 
Zástupkyně ředitelky Mgr. Libuše Hapalová 770 134 930 libuse.hapalova@oa-kubelikova.cz 
Zástupce ředitelky Ing. Pavel Borovička 725 835 792 pavel.borovicka@oa-kubelikova.cz 
Studijní oddělení Ing. Milena Havlíková 725 834 356 milena.havlikova@oa-kubelikova.cz 
Výchovná poradkyně Mgr. Jana Bubáková 222 119 223  jana.bubakova@oa-kubelikova.cz 
Metodik prevence Mgr. Jakub Podlena 222 119 216 jakub.podlena@oa-kubelikova.cz 
Školní psycholog Mgr. Petra Horynová 702 087 106 

702 087 107 
psycholog.p3@seznam.cz 

Kariérový poradce Mgr. Radek Peterka 222 119 216 radek.peterka@oa-kubelikova.cz 
Vedoucí hospodářské 
správy 

Gabriela Klabíková 725 835 755 gabriela.klabikova@oa-kubelikova.cz 

Hospodářka školy Petra Slezáková Dis. 725 835 755 petra.slezakova@oa-kubelikova.cz 
Vedoucí školní jídelny Karolína Hostašová 222 119 215 

773 826 131 
skolni.jidelna@oa-kubelikova.cz 

 
Název školy Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 
Adresa školy Kubelíkova  1221/37, 130 00 Praha 3 
E-mail studijni@oa-kubelikova.cz 
Telefon - ústředna 222 119 211 
IČ 70107050 
IZO 110002008 
Webová stránka školy http://www.oa-kubelikova.cz 

 
Předpokládaná úvodní schůzka rodičů žáků 1. ročníku se koná 29. 6. 2021 v 16.30 hodin. Její 
uskutečnění je závislé na vývoji epidemiologických opatření. Bude upřesněno na webových stránkách 
školy. 
 

Zahájení školního roku dne 1. září 2021 v 8.00 hodin v kmenových třídách. Kmenové třídy a seznamy 
žáků budou vyvěšeny ve vestibulu školy. 
 

Na webových stránkách školy naleznete k 1. 9. 2021 a dále budete moci sledovat 
a) organizaci školního roku 2021/2022, 
b) učební plán příslušného studijního oboru platný od 1. 9. 2021 na celou dobu studia, 
c) školní řád, 
d) adaptační kurz pro první ročníky, 
e) e-mailové adresy všech vyučujících a jejich konzultační hodiny, 
f) aktuální změny rozvrhu hodin žáků – suplování, 
g) přehled klasifikace a absence žáka na základě vygenerovaného přístupového jména  

a hesla, které obdržíte na začátku školního roku. 
 

Adaptační kurz 
V rámci adaptačního kurzu je hlavní důraz kladen na vytvoření kolektivu, dobré vztahy, rozvoj komunikace, 
poznání ostatních i sebe. Cílem je poskytnutí jedinečné možnosti hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy. 
Procesy vzájemného poznávání a sbližování, které ve škole trvají většinou měsíce, je zde možné nastartovat 
a významně urychlit během několika dní. Jedná se o vícedenní zážitkový program, který se koná mimo školu 
a který využívá především kooperativních a komunikačních aktivit s cílem nastartovat (iniciovat, navodit) 
dobré mezilidské vztahy ve třídě a pocit stmelení. 
 

Termín:  1. 9. - 3. 9. 2021 třídy 1. A, 1. B, 1. C, 1. D 
Plánujeme uskutečnit adaptační kurz v závislosti na vývoji epidemiologických opatření 
ve dvou variantách: 
1. Výjezd do chatové osady Lažánky – viz přiložený leták. 
2. Adaptační kurz se uskuteční v daném termínu v Praze. 
Bližší a podrobnější informace k adaptačnímu kurzu sledujte na webových stránkách školy. 



 
 

Stravování 
a) do školní jídelny dodává obědy firma  ERTUS – školní jídelny, s. r. o. (www.ertus.cz), 
b) výběr z 3 jídel (třetí nabídka je vegetariánská), 
c) současná cena oběda je Kč 36 včetně polévky, 
d) placení obědů – kdykoliv během školního roku u vedoucí školní jídelny hotově nebo převodem na 

účet, 
e) objednávky obědů se provádí přes internet na webových stránkách školy v záložce „školní stravování“ 

(přihlašovací údaje obdržíte v kanceláři školní jídelny) nebo v kanceláři u vedoucí školní jídelny, 
f) objednávání a odhlašování obědů je možné nejpozději do 13.00 hodin předchozího dne, 
g) doba výdeje obědů 11.30 -14.30 hodin, 
h) číslo účtu školní jídelny: 43-6072560207/0100 (každý žák obdrží variabilní symbol), 
i) telefonní číslo: 222 119 215, 773 826 131 (Karolína Hostašová), 
j) email: skolni.jidelna@oa-kubelikova.cz, 
k) kancelář školní jídelny otevřena 9.00 – 14.00 hodin v přízemí budovy, 
l) v prostorách školy je v provozu bufet, který nabízí bagety, párky, tousty, cukrovinky a nápoje,  
m) v prostorách školy jsou automaty na nápoje a vybrané delikatesy. 

 

Ostatní informace 
a) karty ISIC – povinně, samostatné dispozice při přijetí uchazeče, Částku Kč 290 zašlete bankovním 

převodem na účet 2002100004/6000, variabilní symbol je registrační číslo žáka z přijímacího řízení, 
do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, platbu proveďte do 15. 8. 2021 

b) šatní skříňky – každý žák vlastní skříňku i má vlastní zámek, doporučený typ zámku FAB 30H/38, 
c) pokud má žák zprávu z pedagogicko - psychologické poradny, musí ji přinést na začátku školního roku 

výchovné poradkyni, 
d) uvolnění žáků z tělesné výchovy odevzdat do 15. 9. 2021 na studijní oddělení, 
e) nepovinné, zájmové kroužky - nabídka bude zveřejněna na webových stránkách v září 2021, minimální 

počet 10 žáků pro otevření kroužku, 
f) „Klub mladého diváka“ - nabídka bude upřesněna v září 2021, 
g) „Sdružení rodičů“ - členský příspěvek ve školním roce 2021/2022 Kč 500, splatný listopad 2021, 
h) imatrikulační ples prvních ročníků - Velký sál Lucerny, pátek 28. 1. 2022, 
i) lyžařský a snowboardový kurz v Rakousku únor 2022 – březen 2022, 
j) zapojení žáků do studentské rady, 
k) www.novamaturita.cz – informace k maturitním zkouškám. 

 

Zvonění 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budova školy otevřena od 7:30 do 16:45 hodin. 
 
 

Vyučovací  
hodina Čas 

 od do 

1. 8:00 8:45 

2. 8:50 9:35 

3. 9:45 10:30 

4. 10:50 11:35 

5. 11:40 12:25 

6. 12:35 13:20 

7. 13:25 14:10 


