
Vážení rodiče, milí studenti, 

S blížícími se letními prázdninami bych Vás, naposledy v tomto školním roce, rád pozdravil a využil 

tuto příležitost ke stručnému ohlédnutí alespoň za tím nejdůležitějším, co se na Trojském gymnáziu 

v tomto roce událo. 

Nejprve však několik poznámek k organizaci posledního červnového týdne: 

 V pondělí proběhne tradiční Sportovní den v prostorách trojské Loděnice. Sraz studentů je ve 

škole v 8:40, zahájení akce pak proběhne v 8:50 u Trojského koně. 

 Úterní výuka bude pro všechny třídy ukončena po 4. vyučovací hodině, tedy ve 12:05. 

 Ve středu proběhne odevzdávání učebnic. 

 Čtvrteční odpoledne bude patřit tradiční zahradní slavnosti. Všichni jste tímto srdečně zváni 

na přátelské posezení na zahradě školy od 17 hodin.  

 V pátek v 8:25 se všichni sejdeme ve škole naposledy a studentům bude rozdáno vysvědčení.  

Upozornění: 

 Rád bych Vás upozornil na nutnost odevzdání podepsaného Dodatku ke Smlouvě o studiu do 

konce školního roku, tedy nejpozději do pátku. 

 

A nyní slibované ohlédnutí za školním rokem 2017/18 na Trojském gymnáziu: 

Na začátku června jsme se při slavnostním ceremoniálu v prostorách Trojského zámku rozloučili se 14 

absolventy, kteří na našem gymnáziu završili studium úspěšně složenou maturitní zkouškou. Mnozí 

z nich jsou již nyní přijati na vysoké školy, což nás mimořádně těší. 

Uplynulý školní rok byl, kromě klasických výukových programů, nabitý mnoha dalšími aktivitami. 

Ostatně v tomto směru se od minulých let nijak nelišil. 

V září jsme jako každoročně organizovali pětidenní stmelovací adaptační kurz určený pro první čtyři 

ročníky gymnázia. Nově příchozí primáni se přirozeně seznámili mezi sebou i se staršími spolužáky, 

studenti upevnili své třídní kolektivy a lépe se nastartovali.  

Předepsané osnovy tradičně vždy na podzim obohacujeme projektovým týdnem, který svým 

programem spojuje studenty napříč ročníky. V letošním roce se nesl v duchu „Volání povolání“. Mezi 

další projekty, které na Trojském gymnáziu tradičně probíhají, patřil Evropský den jazyků a zejména 

pak mezinárodní jazykově-kulturní projekt Edison, letos za přítomnosti stážistů z Číny, Indonésie, 

Tuniska, Indie, Gruzie a Ázerbájdžánu. 

Samozřejmostí je každoroční Klub mladého diváka, s nímž skupina našich studentů během školního 

roku shlédla kolem sedmi vybraných divadelních inscenací, stejně jako i účast (velmi úspěšná) 

jednotlivých studentů na nejrůznějších olympiádách, soutěžích, výstavách a sportovních turnajích. 

Naši studenti v průběhu roku vyjeli za rozmanitými cíli v rámci výběrových školních akcí, ať už se 

jednalo o lyžařské kurzy – letos do rakouských středisek Ski Amade a Hochficht - nebo kulturně-

historické exkurze. Na podzim pobývali studenti týden u svých partnerů z Euroškoly Berlín, aby pak 

přivítali své německé protějšky na oplátku u nás ve škole. Na jaře se pak naši (nejen) francouzštináři 

vypravili na výměnný pobyt do naší spřátelené školy ve francouzském Le Mans. Při této příležitosti 

nechyběla ani dvoudenní návštěva Paříže. Začátkem června sjížděla početná skupina našich studentů 

Vltavu v oblasti jižních Čech a poslední letošní velkou výpravou byla desetidenní cesta do rumunského 

Banátu. 



Přímo ve škole jsme vedle samotné výuky rovněž nezaháleli. V letošním roce obnovil po tříleté odmlce 

činnost Studentský parlament, prostřednictvím něhož se naši studenti mohou vyjadřovat nejen 

k aktuálnímu dění na gymnáziu, nýbrž i společensko-politickým událostem, jež jim nejsou lhostejné. 

Pořádali jsme také různé akce a happeningy, jako např. filmovou půlnoc, sportovní den, vánoční 

jarmark a další. 

V neposlední řadě nás nyní čeká zahradní slavnost, kterou se jako každoročně symbolicky rozloučíme 

s uplynulým školním rokem. S tím letošním jsme spokojeni. Děkujeme všem, kdož jste přispěli k jeho 

zdárnému průběhu a velmi těšíme se na výzvy toho nadcházejícího.  

S přáním krásného a ničím nerušeného léta, 

Mgr. Radim Jendřejas 
Trojské gymnázium 


