
Vážení rodiče a milí studenti,  

 

letní prázdniny jsou za námi a s blížícím se začátkem nového školního roku bych Vás rád pozdravil a 

seznámil Vás s organizací prvních poprázdninových dní a s novinkami pro letošní školní rok. 

Nejprve mi však dovolte několik informací o činnostech, které u nás na gymnáziu probíhaly během 

prázdnin: 

 V červenci jsme pořádali intenzivní jazykový kurz pro žáky-cizince. 

 V průběhu srpna jsme nechali nově vymalovat několik učeben a kabinetů, konkrétně budoucí 

primu, sextu, septimu a jazykový kabinet.  

 Zamysleli jsme se nad využitím prostor auly a přidali jsme zde další odpočinkovou zónu, 

kterou studenti ve svých volných hodinách a o přestávkách jistě ocení. 

 Najali jsme novou úklidovou firmu, která v celé škole provedla generální úklid. 

 Přijali jsme několik nových žáků do vyšších ročníků. 

 Provedli jsme pravidelnou údržbu PC a zakoupili několik nových potřebných komponentů. 

 Učinili jsme mnohá administrativní opatření v souvislosti s GDPR. 

Ke konci minulého školního roku došlo k několika personálním změnám. K 30. červnu ukončili svou 

činnost učitelé Mgr. Jan Otto, zástupkyně Mgr. Ivana Motýlová, Bc. Lucie Zinková a Isaac Arcia. Tým 

TG vstupuje do nového školního roku obohacen o nové posily: 

 PhDr. Natalie Fialková – český jazyk 

 RNDr. Vilma Rendeková – biologie, výtvarná výchova pro cizince 

 Mgr. Barbora Vítková – francouzský a španělský jazyk 

 Mgr. Erika Musilová – tělesná výchova - dívky 

Novou zástupkyní ředitele se stává Mgr. Magda Hausdorová, kterou nově najdete v bývalém kabinetu 

p. uč. Motýlové. 

Také v Euroškole Praha došlo k personálním změnám - paní ředitelku Mgr. Kateřinu Čížkovou nahradil 

k 1. srpnu nový ředitel Mgr. Martin Šmíd. 

K dalším změnám, které na studenty čekají, patří přestěhování některých učeben, ke kterému došlo v 

důsledku měnícího se počtu studentů v jednotlivých třídách a tedy jiným nárokům na prostory: 

 Prima - nově v 1. patře vedle kabinetu výchov 

 Sekunda – zůstává v přízemí vpravo vzadu 

 Tercie – zůstává v přízemí vpravo vedle ŠJ 

 Kvarta – zůstává v 1. patře  

 Kvinta – nově v 1. patře vedle toalet (v minulém roce kvinta) 

 Sexta – nově v přízemí vedle kabinetu jazyků (v minulém roce kvarta) 

 Septima – zůstává v přízemí u kanceláře ŠJ 

 Oktáva – nově v 1. patře vedle schodů vlevo (v minulém roce oktáva) 

 

  

       



Hlavní informace týkající se organizace začátku školního roku 2018/19: 

 Školní rok začíná v pondělí 3. září v 8:25 hodin. Studenti se sejdou ve svých kmenových 

třídách, poté bude v 9:30 následovat společné zahájení v aule. Konec prvního školního dne je 

naplánován na 10:00. 

 

 V úterý 4. 9. přijdou studenti do školy opět na 8:25, nižší stupeň stráví první čtyři vyučovací 

s třídním učitelem, vyšší stupeň pak první dvě vyučovací hodiny s třídním učitelem. Po čase 

s třídními učiteli následuje výuka dle rozvrhu, konec po 5. vyučovací hodině v 13.00 hodin. 

 

 Standardní výuka dle rozvrhu začíná ve středu 5. září v 8:25 hodin, výuka bude ve všech 

třídách končit nejpozději v 13:55, v prvním týdnu ještě bez nultých hodin. 

 

 V průběhu prvního týdne je nezbytné odevzdat Žádost o vystavení, případně prodloužení, 

karty ISIC (karta se vystavuje dobrovolně, má však mnoho výhod, naše škola zajistí pořízení). 

 

 Pro ročníky nižšího gymnázia (prima až kvarta) je od 10. do 14. září připraven tradiční 

adaptační kurz na Orlíku. Odjezd je 10. září v 9:30 autobusem od školy.  

 

 První třídní schůzky proběhnou 17. září od 18:00 hodin. 

 

 Dne 28. září (pátek) je státní svátek, veškerá výuka v tento den odpadá. 

 

 

Podrobný harmonogram celého školního roku včetně třídních schůzek, konzultačních hodin, 

prázdnin, dále pak ředitelská volna, uzávěrky hodnocení, termíny přijímacího řízení a jiné 

naleznete na našich webových stránkách http://gymnazium.euroskola.cz/pro-studenty/plan-na-

skolni-rok/. 

Připomínáme též změnu provozovatele školní jídelny, ke které došlo ke konci března v minulém 

školním roce. Nové kontaktní a platební údaje nového provozovatele naleznete na našich 

webových stránkách https://gymnazium.euroskola.cz/o-skole/skolni-jidelna/. 

 

 

Budete-li mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte nás prosím kontaktovat e-mailem v podobě 

prijmeni@trojskegymnazium.cz nebo telefonicky na 739 406 147, případně 233 541 232. 

Přejeme vám příjemné prožití zbývajících prázdninových dní a těšíme se na viděnou v novém školním 

roce 2018/19.  

 

 

 

 

Mgr. Radim Jendřejas a tým Trojského gymnázia 
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