
    Střední škola technická Vysoké Mýto 
Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto 

 
 

                         Základní informace pro žáky nastupující do 1. ročníku 
                         ve školním roce 2022/2023 
 

 
Zahájení výuky: 1. 9. 2022 od 9.30 h zakoupení učebnic na anglický jazyk v ceně cca 750,-- Kč. 

V 10.00 h zahájení v tělocvičně SŠT.  
 
Učební obor: A u t o l a k ý r n í k  23-61-H/01 
 
Organizace výuky: Týden škola:  8.00 – 14.30 h 

Časové rozložení od 8.00 h do 14.30 h s možností předsunuté hodiny od 7.10 h 
nebo následné hodiny do 15.20 h. 

 Týden dílny :  7.00 – 13.55 h 
 
Pomůcky pro výuku: psací potřeby, rýsovací potřeby, kalkulačka (obsahující goniometrické funkce, 

logaritmické funkce), přezůvky, sportovní obuv a oblečení na TV. 
 Učebnice budou žákům částečně zapůjčeny za poplatek 50,- Kč/rok/kus, 

zbývající učebnice si žáci zakoupí podle informace třídního učitele na začátku 
školního roku. 

 
Pomůcky pro odborný výcvik:  pracovní oděv a obuv obdrží žák při zahájení výuky od SŠT. 
  Samostatně si žák zakoupí: štětec plochý l“ 
     štětec kulatý k emailování č. 24 
     štětec kulatý k emailování č. 20 
     sada planžet na tmelení (cca 50,- Kč) 
 
Další pomůcky: 2 ks visací zámek FAB 
 
Ubytování žáků: na domově mládeže SŠT 
 Poplatek za ubytování 900,- Kč 
 
Stravování žáků: celodenní stravování zajištěno v jídelně SŠT, nutné zakoupení čipu v hodnotě 

100,-- Kč u vedoucí školní jídelny, slouží i ke vstupu do budovy. 
 Současná cena stravného: snídaně    21,-- Kč   přesnídávka      15,-- Kč 

  oběd          38,-- Kč   svačina        14,-- Kč    
   večeře       34,-- Kč   
 

Úhrada stravování a ubytování: bezhotovostním převodem na účet školy: č. ú. 107284074/0300, ČSOB a.s. 
Vysoké Mýto, variabilní symbol platby je osobní číslo žáka, které mu bude přiděleno po nástupu do školy, 
v případě platby před zahájením školního roku uveďte do poznámky pro příjemce jméno a příjmení studenta. 
 
Žáci, kteří jsou v evidenci pedagogicko-psychologické poradny, si přinesou zprávu o výsledku aktuálního 
vyšetření. 
 
Všichni žáci přinesou vysvědčení z posledního ročníku ZŠ a vyplněný osobní dotazník. 
 
            
 
 


