Milá studentko, milý studente, vážení rodiče
protože už je jasné, že se letos neuskuteční tradiční červnové setkání přijatých v Panské, dovolujeme si vám
informace k zahájení školního roku předat touto formou.
1. K zahájení školního roku se dostavte v úterý 1. 9. 2020 v 8:30 hod. do budovy v Praze 1, Malá
Štupartská 8.
Vezměte s sebou: vysvědčení za poslední ročník ZŠ, tužku a poznámkový blok a roušku..
2. Informace o ubytování pro mimopražské studenty:
Naše škola nemá vlastní internát, ale v Praze je dostatek internátů. Například: pro chlapce Na Třebešíně
(www.trebesin.cz, tel. 222 355 888) nebo v Lovosické ulici (www.dmlovosicka.cz, tel. 224 915 380) a pro děvčata
v Černé ulici (www.kds.op.cz, tel. 224 934 496, info@kds.op.cz) nebo Dittrichově ulici (www.dmlovosicka.cz, tel.
224 915 380) nebo v Pobřežní ulici (www.domovmladeze.unas.cz, 224 810 339)
Domov mládeže musí každý zájemce oslovit sám.
3. Pro slevu na jízdné v MHD není potřeba žádné potvrzení (jen je potřeba mít včas udělanou LÍTAČKU). Mimopražští
žáci si mohou nechat potvrdit žádanky na žákovské jízdenky (ČD, mimopražské autobusy) v kanceláři školy v posledním
týdnu prázdnin vždy od 9:00 do 13:00 hodin.
Potvrzení o studiu (kvůli daním apod.) potvrzujeme až v září.
4. Informace k výuce jazyků:
Výuka anglického jazyka na naší škole probíhá podle učebnic řady English File. Počítá se s navázáním na ZŠ. Je
nezbytné, aby studenti ovládali angličtinu minimálně na úrovni Elementary. Veškeré učebnice je možno nakoupit v září
hromadně se slevou prostřednictvím firmy Bohemia Ventures.
5. Abychom Vám usnadnili studium (nejen matematiky) na Panské, připravili jsme pro Vás soubor příkladů k dobrovolnému
procvičování. Můžete tak získat cvik a znalosti, které se Vám určitě budou hodit. V září budete psát vstupní testy z
matematiky, ve kterých budou příklady z této sbírky nebo jim podobné, a tak můžete získat na začátku studia hezké známky.
Příklady jsou umístěny na serveru naší školy www.panska.cz/priklady.
6. Informace o učebnicích, pomůckách a školních potřebách:
S nákupem pomůcek a učebnic můžete počkat na září. Na prvních hodinách vyučující podrobně vysvětlí potřeby pro
konkrétní předměty. Budete-li si pořizovat nové pomůcky, obracejte se výhradně na specializované prodejny. O
prázdninách se můžete porozhlédnout u starších sourozenců či kamarádů po starších, ale zachovalých učebnicích a
pomůckách – proto na konci tohoto dopisu najdete i seznam některých učebnic a některých pomůcek. Uvádíme také
dražší potřeby, jejichž zajištění či nákup je potřeba naplánovat.
Základní školní potřeby a pomůcky obecné - pro všechny obory:
• rýsovací potřeby: technické kružítko, šablonka pro střední kolmé písmo výšky 5 mm, rádiusová nebo kružnicová
šablona (bublina), trojúhelník s ryskou, rýsovací prkno A3 (plastové)
• vědecký kalkulátor (vhodné typy – použitelné při maturitě z matematiky https://maturita.cermat.cz/menu/maturitnizkouska-2020/zkousky-spolecne-casti/matematika/povolene-pomucky
• počítač - předpokládá se možnost využití vlastního nebo rodinného (nikoliv firemního v zaměstnání nebo firmách rodičů)
PC s přístupem na internet a tiskárnou vybaveného textovým editorem (např. Word) a tabulkovým kalkulátorem (např.
Excel) s možností instalace dalších volně šiřitelných nebo studentských verzí programů + flashdisk (min. 8GB).
Seznam učebnic pro 1. ročník:
Předmět

Studijní obor

Název učebnice

Autor

Nakladatel.

Matematika
Fyzika
Chemie

GST, AVT, LYC,
GST,FTT
AVT, FTT,
LYC
GST, AVT, FTT
GST, AVT, FTT,
FTTLYC

Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Sbírka úloh z fyziky
Chemie pro střední školy
Chemie - sbírka příkladů
Elektronika

Janeček
Lepil a kol.
Banýr, Beneš
Mareček, Honza
Maťátko

Prometheus
Prometheus
SPN
Proton 2001
Idea servis
Praha 2008

Studiová
technika

Zkratky studijních oborů: GST
AVT

Globální síťové technologie
Audiovizuální technika

LYC
FTT

Technické lyceum
Filmová a televizní tvorba

