
Vážení rodiče, milí studenti,  

letošní školní rok se pomalu blíží do svého finále, dovolte mi proto, abych Vás opět pozdravil 

a informoval o tom nejdůležitějším, co se v tomto rušném období událo, a zároveň připojil i výhled na 

dění v nadcházejícím, posledním měsíci školního roku.  

Všeobecně: 

 Květen patří k nejnáročnějším měsícům školního roku. Je tradičně měsícem maturit – po sérii 

písemných maturitních zkoušek úspěšně proběhly v třetím květnovém týdnu i maturity ústní. 

Na Trojském gymnáziu zároveň paralelně s oktavány každoročně zažívají ochutnávku 

zkouškového období i naši kvartáni, kteří skládají svou závěrečnou zkoušku prvního 

vzdělávacího stupně, jakousi malou maturitu, u nás pojmenovanou názvem Trojskok. Maturity 

a Trojskok slavnostně zakončíme v pondělí 4. června předáním maturitních vysvědčení a 

certifikátů v prostorách Trojského zámku, kam jsou zváni nejen rodiče a blízcí našich 

maturantů a kvartánů, ale i všichni ostatní přátelé školy. 

 

Stalo se: 

Duben 

  V první půli dubna se 13 žáků kvarty až septimy vydalo na historicko-kulturní výměnný pobyt 

do Francie. Po počáteční komplikaci na letišti, kde došlo k nedorozumění s počty povolených 

zavazadel, zaskočila po příletu do Paříže naši výpravu vlaková stávka. Přesto se nakonec 

překvapivě hladce podařilo zajistit přesun do cílové destinace, kterou bylo město Le Mans, kde 

se o naše trojské studenty po několik dní srdečně starali učitelé a žáci naší spřátelené školy 

Le Ronceray. I přes lehkou nepřízeň počasí byl pobyt v Le Mans pro naše studenty velkým 

zážitkem a následné loučení při odjezdu bylo dojemné a vřelé. Odměnou za deštivé dny 

v Le Mans pak naší skupině byla prosluněná Paříž a její jedinečné památky. 

 

 Dne 19. 4. proběhlo tradiční výroční shromáždění pro rodiče, které předcházelo třídním 

schůzkám. Děkujeme za hojnou účast. 

 

 Poslední dubnovou středu se v Praze 7 konal tradiční atletický mítink mladších a starších žáků. 

Trojské gymnázium zde mělo silné zastoupení. Naše 37členná výprava posbírala 4 zlaté 

medaile, 5 stříbrných a 1 bronzovou. Našim medailistům blahopřejeme a všem ostatním 

trojským sportovcům děkujeme za reprezentaci školy. Vybraným studentům kvinty a sexty pak 

patří dík za pomoc s organizací. 

 

 O dva dny později sport vystřídala kultura v podobě studenty velmi oblíbené Filmové půlnoci. 

Ačkoliv pro studenty má tato akce tradičně spíše společenský nežli kulturní význam, lze celý 

večer považovat za velmi zdařilý. Za organizaci děkujeme našim sextánům. 

Květen 

 Ve dnech 15. a 17. května se konal fotbalový turnaj studentů nižších gymnázií  a žáků druhého 

stupně ZŠ - Hobulet Cup, kde tým 15 studentů Trojského gymnázia exceloval. Vítězství uniklo 

našim borcům jen o kousíček, když ve finále podlehli favorizovanému týmu ZŠ Umělecká. 

Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen student Trojského gymnázia Marek Jarullin. 

Celému týmu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 



 Jak již bylo zmíněno v úvodu, květen patřil zkouškovému období, zejména maturitám a také 

Trojskoku – malé maturitě týkající se studentů kvarty. V prvním květnovém týdnu proběhla 

písemná část maturitní zkoušky, následovaly maturity ústní (16. - 18. května) a v těchto dnech 

(28. a 29. května) probíhá ústní část Trojskoku.  

Čeká nás: 

 V pondělí 4. června v 16 hodin proběhne v prostorách Trojského zámku slavnostní předání 

maturitních vysvědčení a certifikátů za Trojskok. Rodiče a blízcí našich maturantů a kvartánů, 

jakož i všichni ostatní, kteří by chtěli být svědky slavnostní ceremonie, jsou tímto srdečně zváni. 

 

 Ve středu 6. června vyrazí poměrně početná skupina pod vedením učitelů Hozy, Otta, Marka 

a s asistencí některých oktavánů – již absolventů TG - na vodácký kurz. Téměř 40 účastníků se 

bude plavit na řece Vltavě až do neděle 10.6. 

 

 Ve čtvrtek 7. června se sejdou poprvé rodiče budoucích primánů na organizační schůzce 

 

 Od 15. 6 čeká vybrané studenty desetidenní výprava do českých vesnic v rumunském Banátu 

s paní zástupkyní Motýlovou a paní učitelkou Hausdorovou. 

 

 Druhá půlka června bude patřit školním výletům jednotlivých tříd a samozřejmě i uzavření 

klasifikace. Termín závěrečné pedagogické rady je nově stanoven na 26. června (úterý). 

 

 V pondělí 25. června si celá škola užije sportovní den s raftováním na Trojském kanále, slunné 

počasí je objednáno. 

 

Pozvánka na Zahradní slavnost 2018: 

 Školní rok završíme v pátek 29. června předáním vysvědčení a již tradiční zahradní slavností, 

na kterou tímto srdečně zveme studenty, absolventy, rodiče a všechny naše příznivce. Budeme 

se na Vás těšit! 

Podrobnější informace a reportáže z uplynulých akcí, stejně jako pozvánky a výhledy na akce a projekty 

nadcházející, naleznete na stránkách naší školy www.trojskegymnazium.cz . Sledujte též náš školní 

facebook https://www.facebook.com/trojske.tg/. Budete-li mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, 

neváhejte prosím své podněty posílat na e-mailovou adresu tgsc@trojskegymnazium.cz nebo sdělit 

telefonicky na 739 406 147, případně 233 541 232. 

Přeji Vám příjemný zbytek školního roku. 
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