
Vážení rodiče a milí žáci,  

první dva měsíce nového školního roku 2018/19 jsou úspěšně za námi. Opět Vás zdravím a posílám 

přehled toho nejdůležitějšího, co se ve škole událo, spolu s výhledem na měsíce listopad a prosinec. 

Nejprve mi dovolte několik slov obecně. Jak již bylo sděleno v úvodním dopise na začátku školního 

roku, pedagogický sbor dostál několika změn. Zejména v případě výuky jazyků přispěla výměna 

pedagogů k výraznému zkvalitnění výuky. Kolegyně Barbora Vítková (francouzský a španělský jazyk) i 

Howard Rokofsky (anglický a německý jazyk) jsou skutečně báječní vyučující a získali si patřičný respekt 

u studentů. Nebyl jsem však úspěšný při volbě učitele biologie – titul RNDr. i dosažené pedagogické 

vzdělání slibovaly, že výuka bude kvalitní. Nestalo se tak a byl jsem nucen ukončit působení vyučující 

ve zkušební době. Mrzí mne problémy, které nedostatečná výuka na začátku školního roku studentům 

přinesla. K 1. listopadu, tedy bezprostředně po podzimních prázdninách, dochází k posílení našeho 

týmu o nového učitele biologie, Mgr. Davida Goldsteina. Věřím, že jeho odborná výuka bude odpovídat 

očekávaným požadavkům. Obdobně problematická se jevila i výuka českého jazyka na nižším stupni, 

kdy mi pedagožka s titulem PhDr. oznámila po necelém prvním týdnu v září, že ze zdravotních důvodů 

je nucena své působení na Trojském gymnáziu ukončit. Možná to její rozhodnutí bylo prozíravé, 

protože by pravděpodobně nastaly obdobné potíže jako u biologie. Díky příhodným okolnostem a 

pomoci kolegyně Andrey Žiškové byla zajištěna kvalitní alternativa a výuka češtiny běží jaksepatří. 

Nadále se snažíme zpříjemnit našim studentům prostředí školního zázemí, a tak k novému sezení v aule 

přibylo i krásné piano, díky čemuž je nyní aula ještě útulnější. Za tento hodnotný dar vděčíme rodiči 

z letošní primy. Děkujeme! 

 

Co nás čeká v nejbližší době: 

 V pondělí 5. 11. pořádáme již 10. ročník turnaje OPEN florbal Troja 2018, Trojské gymnázium 

letos postaví hned 2 týmy, vítězství z loňského roku obhajují hráči z Gymnázia EDUCAnet. 

 

 Hlavní listopadovou akcí bude bezesporu projektový týden, který nás čeká v týdnu od 12. do 

16. 11. Studenti se již prostřednictvím Google Classroom přihlásili do jednotlivých skupin, v 

nichž budou pracovat na projektech s pojicím tématem „Identita“. Závěrečné představení 

jednotlivých projektů a krátká prezentace proběhne ve čtvrtek 15. 11. od 17 hodin v aule 

školy, rodiče a přátelé školy tímto srdečně zveme. 

 

 V pátek 16. 11. naváže na projektový týden kulturně-hudební akce Trojského gymnázia TG 

MUSIC FEST. V aule školy se představí talenty a kapely studentů TG. Tato akce se letos koná 

poprvé, a všichni se na její průběh těšíme. 

 

 V týdnu od 5. 11. obdrží studenti přihlášku na výběrový lyžařský kurz do zahraničí. 

 

 V listopadu začíná letošní série návštěv divadelních představení v rámci Klubu mladého diváka 

pod vedením p. zástupkyně Magdy Hausdorové (letos je 32 přihlášených studentů). Prvním 

představením bude Snímek 51 v Divadle v Celetné v pondělí 19. 11. 

 

 Na čtvrtek 22. 11. jsou naplánovány řádné třídní schůzky, na které Vás tímto srdečně zveme. 

Schůzky začínají v 18 hodin v kmenových třídách Vašich dětí.  



 V úterý 4. 12. podpoříme tradiční rozsvěcení Vánočního stromu v zahradě Úřadu MČ Praha-

Troja, kde vystoupíme s hudebním představením. 

 

 Následně se již dostaneme do předvánoční atmosféry, která vyvrcholí tradičním bruslením na 

Hase ve Vršovicích a besídkami ve třídách (čtvrtek a pátek 20. a 21.12.). Se závěrem 

kalendářního roku pro Vás připravíme další informační dopis. 

Stalo se: 

 Na začátku školního roku jsme uvítali novou primu, do které letos nastoupilo 24 studentů.  

 

 Nejen pro ně proběhl v druhém zářijovém týdnu tradiční adaptační kurz, kterého se účastnil 

celý nižší stupeň gymnázia (prima až kvarta). Stejně jako minulý školní rok kurz proběhl na 

březích Orlíku.  

 

 Adaptační kurz absolvovali i studenti – cizinci. Ti se začátkem října vydali utužit kolektiv do 

Modré u Děčína.  

 

 V září a říjnu se konalo několik sportovních akcí. Nejprve skupina studentů nižšího gymnázia 

pod vedením pana učitele Turáka hájila barvy Trojského gymnázia na tradičním turnaji 

v minifotbalu. Na začátku října pak proběhlo krajské finále středoškolského atletického 

poháru, kam se se skupinou studentů vypravila paní učitelka Musilová. Dívky v soutěži družstev 

vybojovaly hezké 7. místo, chlapci v oslabeném počtu skončili 10. 

 

 Od začátku školního roku proběhlo již několik zajímavých přednášek. Týkaly se především 

studentů maturitního ročníku a byly zaměřeny na výběr jejich budoucího vzdělávání. Navštívili 

nás tak absolventi a studenti všech třech lékařských fakult UK a Vysoké školy obchodní.  

  

 I studenti nižšího gymnázia si přišli na své, co se odborných přednášek týká. V říjnu nás navštívil 

ředitel Krokodýlí ZOO Praha se svou nesmírně zajímavou přednáškou o plazech, zejména 

krokodýlech, dokonce s živými exponáty mladého krokodýla a krajty.  

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

nadcházející včetně fotodokumentace naleznete na stránkách naší školy 

http://gymnazium.euroskola.cz/.   

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

dále pak ředitelská volna, termíny přijímacího řízení a jiné naleznete na našich webových stránkách 

http://gymnazium.euroskola.cz/pro-studenty/plan-na-skolni-rok/. 

Budete-li mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte nás prosím kontaktovat na e-mailové adrese 

tgsc@trojskegymnazium.cz nebo telefonicky na 739 406 147, případně 233 541 23. 

 

 

 

 

Mgr. Radim Jendřejas a tým Trojského gymnázia 
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