Důležité údaje:
Adresa školy:
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí
Kancelář školy (telefonické hlášení nepřítomnosti, řešení žádostí a požadavků):
Bc. Bačíková:
381 407 201 email: bacikova@copsu.cz
Ing. Kotková:
381 407 202 email: kotkova@copsu.cz
Výchovný poradce (ZŘ):
Mgr. Blecha Miloš:
381 407 200

email: blecha@copsu.cz

Poradenské pracoviště – školní psycholožka:
Mgr. Müllerová
381 407 408 email: mullerova@copsu.cz
Ekonomický úsek: - pokladna a stravovna:
p. Nováková Denisa: 381 407 108 email: novakova2@copsu.cz
Kontakty na vyučující najdete na adrese:
http://www.copsu.cz/cs/kontakt/pracovnici-skoly.html
Rozvrh třídy, suplování, zrušené hodiny apod. najdete na:
http://www.copsu.cz/cs/zaci-a-rodice.html
Kontrola klasifikace a absence na hodinách apod.:
POZOR ZMĚNA!!!!!!! už se nepřihlašujete přes rodné číslo, ale:
O Adresa pro připojení: www.copsu.cz
O Na titulní straně záložka „Žáci a rodiče“ a v ní nabídka „Klasifikace on-line“
O Okno „Přihlašovací jméno“ – bude generováno programem Bakaláři (předá žákům třídní učitel)
O Okno „Heslo“ – bude generováno programem Bakaláři (předá žákům třídní učitel)
O Nabídka „Přihlásit“
O Při změně hesla (nebo ztrátě) je nutno použít na titulní straně přihlášení „Zapomenuté heslo“
O V dalším okně postupovat podle nabídky
Kontrola docházky (podle docházkového systému):
O Adresa pro připojení: www.copsu.cz
O Na titulní straně záložka „Žáci a rodiče“ a v ní nabídka „Docházka on – line“
O Do okna „Os. číslo“ uvést číslo čipové karty COP žáka (bez úvodních nul)
O Nabídka „Odešli“
Recepce školy:
Email:
www stránka školy:

381 407 109
cop@copsu.cz
www.copsu.cz

Oznamovací povinnost rodičů (zletilých žáků):
a) Změny údajů v matrice (změna adresy, tel. čísel atd.):
b) Nahlášení nepřítomnosti žáků ve výuce:

Bc. Bačíková, 381 407 201
e-mailem: bacikova@copsu.cz
telefonicky kancelář školy:
381 407 201, 381 407 202, 381 407 109
e-mailem: bacikova@copsu.cz

Ke kontrole údajů v matrice, kontrole klasifikace a docházky žáka – program BAKALÁŘ: www.copsu.cz.
Prosíme rodiče a zletilé žáky, aby do poznámek v Bakaláři nepsali vzkazy, které se např. týkají nahlášení
nepřítomnosti žáků a uvolnění z výuky, ale řešili to telefonátem či emailem do kanceláře školy či na recepci.

