
Vážení rodiče, milí žáci,  

dovolte mi, abych Vás pozdravil v novém roce a ještě jednou Vám popřál dobrý a úspěšný rok. Zároveň 

bych Vás rád ve stručnosti seznámil s událostmi, které v poslední době proběhly a s výhledem na akce, 

které proběhnou v nejbližších týdnech. 

 

Pozvánky a důležité termíny: 

 Maturitní ples Trojského gymnázia  

V první řadě bych Vás rád za celý tým TG a jménem našich letošních maturantů co nejsrdečněji 

pozval na letošní maturitní ples Trojského gymnázia, který se koná již ve čtvrtek 7. 2. v 

Radiopaláci. Přijďte se rozloučit s maturanty a přivítat primány. Kromě tradičního šerpování 

oktávy a imatrikulace našich nových primánů se můžete těšit na večer plný tance, zábavy a 

smíchu, jak slibují samotní oktaváni. Brány Radiopaláce se pro nás otevřou v 18:30, program 

začíná v 19:00 (událost je na FB vytvořena pod názvem „Maturitní ples TG 2019“). Těšíme se 

na Vás. Naši studenti jistě uvítají informaci o posunutí začátku páteční výuky dne 8. 2. po 

plese, kdy všechny třídy začnou výuku až třetí vyučovací hodinu, tedy v 10:25. Oktávě pak 

páteční výuka odpadá úplně. 

 

 Trojský bál:  

Další taneční upoutávkou je pozvánka na Trojský bál. Již počtvrté proběhne v tělocvičně naší 

školy, která bývá pro tuto akci netradičně, ale velice vkusně vyzdobena. Zázemí poskytuje i 

Trojské gymnázium v podobě auly a učeben pro šatny. Z pozice ředitele školy se podílím na 

přípravě akce a dohlížím osobně na to, aby nedošlo k žádnému poškození na majetku TG. Celou 

akci vnímám pozitivně, podtrhuje velice dobrou spolupráci naší instituce s městskou částí 

Praha – Troja. Trojský bál proběhne v sobotu 10. 3. 2019 a vstupenky je možné zakoupit na 

úřadě (Trojská 96) u paní Renaty Zajícové. 

 

 DOD:  

V úterý 26. 2. se koná na škole již druhý Den otevřených dveří, opět od 13 do 17 hodin. Máte-

li ve Vašem okolí zájemce o studium, kteří nás ještě nenavštívili, dejte jim prosím o této 

možnosti vědět. 

 

 Termín letošních jarních prázdnin je 18. – 24. únor. V tomto čase proběhne hospodářský audit 

Trojského gymnázia, který zajišťuje auditorská firma SAUL. Bez doložení zprávy auditora nelze 

žádat o navýšenou dotaci pro následující období, tedy kalendářní rok 2020. 

Stalo se: 

 V úterý 22. ledna jsme uspořádali letošní první Den otevřených dveří Trojského gymnázia. 

Počet zájemců, kteří v rámci tohoto dne naši školu navštívili, byl velmi vysoký a nás těší, že i 

díky Vám je o studium na Trojském gymnáziu stále větší zájem. Tímto bych rád velmi poděkoval 

všem studentům, kteří se ve svém volném čase na úspěšném průběhu celého dne až do 

pozdních odpoledních hodin podíleli a pomohli nám dotvářet přátelskou a vstřícnou 

atmosféru. Děkujeme! 

 

 V minulém týdnu proběhl tradiční zahraniční lyžařský kurz. Letos jsme se oproti minulým 

rokům vydali až do Itálie, konkrétně do oblasti Aprica. Přestože zbytek Evropy včetně českých 



hor má sněhu nadbytek, italská Aprica se potýkala s jeho nedostatkem. Prvních několik dní se 

tak lyžovalo spíše na technickém sněhu, poslední dva dny pak naopak nasněžilo až příliš. 

Účastníci kurzu nicméně přijeli pozitivně naladěni a celý zájezd hodnotili s nadšením. 

 

 V lednu organizovali jazykáři školní kolo Olympiády v AJ pro nižší stupeň gymnázia, kterého se 

zúčastnilo 9 studentů. Obvodní kolo se koná ke konci února na naší škole. 

 

 V průběhu ledna reprezentovali vybraní studenti naši školu v pingpongovém turnaji 

organizovaném MČ Praha 7. V kategorii dívek získaly naše studentky zlatou a bronzovou 

medaili, chlapci pak vybojovali stříbrnou a bronzovou medaili. Gratulujeme a zúčastněným 

studentům děkujeme za parádní propagaci školy. 

 

 Poslední lednový den jsme rozdali pololetní vysvědčení, po kterém následovaly v pátek  

1. února pololetní prázdniny. 

 

Upozornění: 

 V rámci zpřehlednění plateb školného bych Vás rád upozornil na připravovanou novinku 

v rámci systému Bakaláři, kde zavádíme novou funkci sledování plateb školného. Díky této 

službě tak Vy i Vaše děti po přihlášení do systému snadno uvidíte Vámi zrealizované platby a 

získáte tak přesnou kontrolu nad případnými nedoplatky/přeplatky na školném. V současnosti 

celou databázi připravujeme, o jejím spuštění Vás budu informovat. 

 

 Další upozornění se bohužel týká nepříjemné situace na škole – poslední dobou došlo 

k několika krádežím menších i větších finančních obnosů ze studentských batohů ve třídě i 

v šatně u tělocvičny. Obecně studentům doporučujeme s sebou do školy větší finanční 

hotovost nenosit, nicméně jsme se rozhodli pro zakoupení bezpečnostních schránek, které 

budou umístěné v prostorách auly a do kterých si studenti v době vyučování budou moci 

uzamknout své cennosti. O režimu používání schránek budeme studenty informovat.  

 

 Poslední organizační připomínkou je prosba z účtárny, kterou bych zde rád přetlumočil – 

prosíme rodiče, aby u všech svých plateb na školní účet uváděli účel platby a jméno studenta. 

Vzhledem k tomu, že se veškeré platby hradí na jediný účet školy, bývá při množství transakcí 

problematické identifikovat za koho a za co konkrétní platba je. 

Informace a reportáže z uplynulých akcí, stejně jako pozvánky a výhledy na akce a projekty nadcházející 

naleznete na stránkách naší školy www.trojskegymnazium.cz. 

Budete-li mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte prosím své podněty poslat na e-mailovou adresu 

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

S pozdravem   

 

 

 

         Mgr. Radim Jendřejas 
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