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INFORMACE PRO ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ POJ≈FM,  

KTEŘÍ ZAHÁJÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2021 
 

▪ Zahájení školního roku 2021/2022 se uskuteční v úterý 1. září 2021 v 7.50 hod. 

v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Přehled tříd a rozmístění učeben bude 

vyvěšeno při vstupu do budovy školy. Vzhledem k přetrvávající pandemii nemoci  

covid-19 sledujte prosím webové stránky školy www.pojfm.cz, kde budou zveřejněny 

aktuální informace k nástupu do školy (testování apod.) 

 

▪ K identifikaci žáka, ke vstupu do školy, kopírování, objednávání a odběru stravy slouží 

ISIC karta, kterou žák obdrží během prvních školních dnů. Informace k ISIC kartě (účel, 

výhody, způsob objednání) je popsán na samostatném dokumentu. 

 

▪ Přihláška ke stravování a informace o bezhotovostních platbách jsou zveřejněny na 

webových stránkách školy, sekce škola->jídelna. Veškerá administrativa ke stravování 

(přihláška, bezhotovostní platby) se bude řešit v prvním zářijovém týdnu. Cena za oběd 

je 38,- Kč. 

 

▪ Informační systém školy - žáci, rodiče a zákonní zástupci nezletilých žáků mají přístup 

do informačního systému Bakaláři, v němž získají průběžné informace o prospěchu, 

absenci, rozvrhu hodin, aktuálních změnách v rozvrhu hodin, plánovaných školních 

akcích apod. 

Do informačního systému je možné vstoupit přes webovou stránku školy 

www.pojfm.cz (odkaz Bakaláři) prostřednictvím přístupového jména a hesla, které 

obdrží žáci od svých třídních učitelů na počátku školního roku. Zákonní zástupci 

vstupují do systému Bakaláři pod svým přístupovým účtem a pod svým heslem, které 

obdrží na třídních schůzkách, které se zpravidla konají ve druhém zářijovém týdnu. 

Datum třídních schůzek bude upřesněn na webových stránkách školy www.pojfm.cz 

 

▪ ECDL - European Computer Driving Licence, tzv. „řidičák na počítač“, mezinárodní 

standard pro digitální znalosti a dovednosti, cena 702,- Kč je za index, cena testu je 
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100,- Kč (celkem 7 testů v průběhu 1. -3. ročník) na konci získají ECDL certifikát. Testy 

ECDL jsou součástí Školního vzdělávacího programu, do ŠVP byly začleněny na základu 

požadavků firem. 

 

▪ Další aktivity školy 

• adaptační kurz - termín je v průběhu září, uskuteční se v objektech školy 

i s noclehem 

• lyžařský výcvik – lyžařský výcvik probíhá ve ski areálech Velké Karlovice a Bílá 

v průběhu ledna až března, v případě dostatečného zájmu Rakousko 

• odborné stáže v zahraničí – program Erasmus+ (Irsko, Portugalsko, Německo, 

Španělsko, Rakousko) 

• výměnné pobyty Holandsko, Německo 

• rodilý mluvčí v anglickém jazyce 

• Mezinárodní cena vévody z Edinburgu 

• Studentský StartUp v rámci projektu Velux  

 

 

▪ Vedení školy 

 

• Mgr. Martin Tobiáš - ředitel 

tel.: 558 406 211, e-mail: tobiasm@pojfm.cz, kancelář A103 (budova SPŠ) 

• Mgr. Petr Volník – statutární zástupce ředitele školy, oblast SPŠ 

tel.: 558 406 213, e-mail: volnikp@pojfm.cz, kancelář A102 (budova SPŠ) 

• Ing. Tamara Fajkusová – zástupce ředitele školy, oblast OA 

tel.: 558 406 320, e-mail: fajkusovat@pojfm.cz, kancelář G213 (budova OA) 

 

▪ Studijní oddělení – veškeré dotazy týkající se studijních záležitostí ekonomických  

i technických oborů 

Petra Jurásková, tel.: 558 406 321, e-mail: juraskovap@pojfm.cz, kancelář G212 

(sekretariát, budova OA) 

 

▪ Kancelář jídelny-prodej stravy 

Soňa Rusňáková, tel.: 558 406 291, e-mail: jidelna@pojfm.cz 
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▪ Školní pomůcky, učebnice, atd. – škola každoročně na začátku školního roku pořádá 

„burzu učebnic“, kde lze zakoupit potřebné učebnice. Sešity, šablony a další 

kancelářské věci potřebné pro výuku lze také zakoupit přímo ve škole. Není nutno 

učebnice a sešity zajišťovat dopředu, vše lze vyřešit na začátku školního roku přímo 

ve škole. 

 

Přehled učebnic dle oborů a hlavních předmětů: 

 

• Český jazyk a literatura 

➢ Ekonomické i technické obory 

Bláhová Renata: Literatura pro 1. ročník středních škol, nakladatelství 

Didaktis (zkrácená verze) 

Adámková Petra: Komunikace v českém jazyce pro střední školy, 

nakladatelství Didaktis   

• Dějepis 

➢ Ekonomické i technické obory 

Čornej Petr: Dějepis pro střední odborné školy, SPN - pedagogické 

nakladatelství 

• Geografie a mezinárodní vztahy 

➢ Ekonomické obory: EL, OA 

Baar Vratislav: Hospodářský zeměpis, 1. díl - Regionální aspekty 

světového hospodářství, nakladatelství Česká geografická společnost 

• Matematika 

➢ Ekonomické i technické obory  

Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ (růžová) 

Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a 

nástavbové studium (zelená) 

• Fyzika 

➢ Ekonomické obory a technické obory (mimo TL) 

Lepil, Bednařík: Fyzika pro střední školy I 

Lepil, Bednařík: Fyzika pro střední školy II 

➢ Technické lyceum 

Bednařík: Fyzika pro gymnázia, mechanika 

• Chemie 

➢ Technické lyceum 

Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl 

Mikulčák, Macháček, Zemánek: Matematické, fyzikální a chemické 

tabulky a vzorce prostřední školy (zelené) 

➢ Technické obory (IT, STR, TZB) 



 4 / 4 

Blažek, Fabini: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického 

zaměření 

➢ Ekonomické obory 

Banýr, Beneš: Chemie pro střední školy 

• Anglický jazyk 

➢ Ekonomické i technické obory 

Maturita Solutions Pre-Intermediate, 3rd edition, Tim Falla, Paul A. 

Davies, Oxford University Press, učebnice se objednávají hromadně na 

začátku školního roku 

• Ruský jazyk 

➢ Ekonomické i technické obory 

Snova klass! 1. díl, ruština pro SŠ, Natalia Orlova, M. Vagnerova, M. 

Kožuškova, nakladatelství Klett Praha, učebnice se objednávají 

hromadně na začátku školního roku 

• Německý jazyk 

➢ Ekonomické i technické obory 

➢ Beňová, Hladík, Milde: D Leicht 1., nakladatelství Klett. Učebnice se 

objednávají hromadně na začátku školního roku 

• Ekonomika 

➢ Ekonomické obory: 

učebnice Ekonomiky se objednávají v aktualizovaném vydání na 

začátku školního roku (vzhledem k neustálým změnám v legislativě se 

nedoporučuje kupovat starší vydání) 

• Technické předměty 

➢ Strojírenství, Strojírenská metalurgie 

Jaroslav Kletečka, Petr Fořt: Učebnice Technického kreslení (ISBN 80-

251-0498-2)  

• Praxe – školní dílny 

➢ Strojírenství, Strojírenská metalurgie, Technická zařízení budov 

- dvojdílný pracovní oděv (keprový), nebo výjimečně kombinéza bez 

pásku, libovolné barvy a označení 

- pracovní boty kotníkové, uzavřené (i pracovní polobotky), ne 

sportovní 

- čepice se štítkem, (kšiltovka) 

 

               Mgr. Martin Tobiáš 

       ředitel školy 

Frýdek-Místek, 18. 5. 2021  


