
Vážení rodiče, milí žáci,  

školní rok se pomalu překlápí do posledního čtvrtletí. Tato část roku je zpravidla velmi bohatá na 

události a školní akce, proto mi dovolte, abych Vás o těch nejdůležitějších, které se udály v posledních 

dvou měsících, a které nás čekají v měsíci dubnu, nyní krátce informoval. 

Nejprve několik důležitých organizačních sdělení: 

 Bakaláři – evidence školného:  

Rád bych Vás upozornil na spuštění nové funkce v systému Bakaláři, a to evidence plateb 

školného. Ikonka pro vstup do přehledu má podobu žlutých mincí. V systému uvidíte Váš 

platební předpis, Vaše realizované platby, současný stav Vašeho konta a případnou dlužnou 

částku. Systém sleduje historii plateb pouze za stávající školní rok. Bohužel však evidujeme 

značný počet nedoplatků školného z minulého a dokonce předminulého školního roku. 

V těchto případech si Vás dovolíme v nejbližších dnech emailem informovat o výši dlužné 

částky. Všechny obeslané rodiče tímto prosím o součinnost. Případné dotazy a nejasnosti 

ohledně evidence školného směřujte písemně na paní asistentku Klausovou 

klausova@trojskegymnazium.cz. Věříme, že nová evidence výrazně přispěje k zpřehlednění 

plateb školného a eliminaci nedoplatků. 

 

 Realizace plateb na účet Trojského gymnázia:  

Pro zkvalitnění evidence plateb školného, plateb za akce pořádané školou (výjezdy, kurzy, 

KMD, apod.) a ostatních plateb škole bychom Vás tímto rádi požádali, abyste pokud možno 

veškeré Vaše platby realizovali bezhotovostně, tedy bankovním převodem na účet školy  

číslo 11 26 77 286 / 0300.  

Při platbě prosím vždy uvádějte variabilní symbol: 

PRO PLATBU ŠKOLNÉHO: VS = IČŽ (identifikační číslo žáka uvedené na Vaší smlouvě o studiu 

PRO ŠKOLNÍ VÝJEZDY a jiné: VS se generuje individuálně a je vždy uveden na přihlášce k akci 

Zároveň doporučujeme k platbě do poznámky připojit jméno žáka, případně o jakou 

akci/platbu se jedná. 

I v tomto případě nám jde o zpřehlednění plateb jak pro naši účetní, tak i pro Vaši vlastní 

kontrolu. 

 

 Bezpečnostní schránky:  

Jak jsem Vás již informoval v minulém dopise, z důvodu několika nedávných případů ztrát 

finanční hotovosti studentů škola zakoupila bezpečnostní skříňku s uzamykatelnými 

schránkami. V případě, že Váš syn/dcera u sebe budou mít větší hotovost nebo jinou cennost, 

mají možnost si po dobu jednoho dne tuto cennost uzamknout. Schránky jsou umístěné 

v zadní části auly naproti třídě prima, o přesném režimu užití se studenti mohou informovat 

v sekretariátu, podrobný popis je umístěn rovněž přímo na skříňce. 

 

POZVÁNKA – Výroční shromáždění a poslední třídní schůzky školního roku 2018/19: 

Dovolte mi, abych Vám připomněl blížící se termín letošních posledních třídních schůzek, které 

jsou tradičně spojeny s výročním shromážděním.  Tímto Vás zveme ve čtvrtek 11. dubna v 16:30 

do auly školy, kde Vás seznámíme s činností a hospodařením školy za uplynulý rok, a následně na 

třídní schůzky, které proběhnou v kmenových třídách od 18:00.  
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Stalo se: 

 Začátkem února jsme se s některými z Vás setkali na jedné z hlavních společenských událostí 

školního roku, kterou je bezesporu maturitní ples. Ten letošní se konal v Radiopaláci a my, kteří 

jsme byli při tom, jsme si slavnostní večer náležitě užili, děkujeme organizátorům – studentům 

oktávy. 

 

 Mezi pravidelné kulturní akce patří návštěvy divadelních představení Klubu mladého diváka. 

V únoru se naši studenti společně s paní zástupkyní Magdou Hausdorovou vypravili do divadla 

D21 na adaptaci legendárního románu George Orwella 1984. 

 

 V únoru také proběhl druhý Den otevřených dveří na naší škole. V této souvislosti bych rád 

zmínil, že za každoročně se zvyšující počet podaných přihlášek uchazečů o studium na naší 

škole vděčíme mimo jiné i aktivnímu přístupu našich studentů, kteří se ochotně podíleli na 

zdárném průběhu obou dnů otevřených dveří a všem, kteří šíří dobré jméno Trojského 

gymnázia. Vám, kteří jste naši školu doporučili svým známým, děkujeme. 

 

 V březnu navštívili studenti Trojského gymnázia Galerii u zřícené lávky. V pátek 8. 3. se 

zúčastnili septimáni komentované prohlídky Výstavy Trojské plány s místostarostou MČ Praha 

– Troja Ing. Arch. Tomášem Drdáckým. Dozvěděli se mimo jiné, kdy a v jaké podobě by měla 

stát nová lávka přes řeku ze Stromovky do Troje a jaké jsou představy o přístavbě naší školy. 

V závěru měsíce zavítali do Galerie kvintáni spolu s vyučující estetické výchovy. Shlédli výstavu 

realisticky malovaných obrazů s nádechem satiry a humoru výtvarníka Adama Jílka „O nás bez 

nás“. 

 

 Mezi zajímavými akcemi na půdě školy bych rád zmínil prezentaci 6 zástupců Metropolitní 

univerzity Praha, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje na projektu „Mediální škola“. 

V pátek 22. března představili studentům septimy a oktávy své studijní programy. Během 

bezmála dvouhodinové besedy byl prostor i na zodpovězení dotazů našich studentů, pro něž 

bylo posezení s představiteli MUP velkým přínosem. 

 

 Od 10. do 15. března proběhl tradiční výběrový lyžařský kurz s lyžováním na rakouské straně 

Šumavy - Hochfichtu s ubytováním na Lipně. Sněhové podmínky byly překvapivě dobré, i když 

počasí občas zkoušelo houževnatost všech účastníků. I přes jedno méně vážné zranění a 

několik drobných kázeňských škobrtnutí hodnotíme akci velmi pozitivně. Především bych rád 

konstatoval pozitivní zjištění v podobě přístupu našich nejmladších studentů – primánů, kteří 

nás svým zodpovědným chováním po celou dobu kurzu příjemně překvapili. Totéž lze napsat i 

o dívkách třídy 6 alfa, jejich zapálení pro sportovní činnost je obdivuhodná. Také ony platí jako 

příklad dobré praxe.  

 

 V únoru a březnu proběhlo několik olympiád a meziškolních soutěží. V obvodním kole 

olympiády v anglickém jazyce, které již několik let probíhá na naší škole, ovládl kategorii 

studentů nižšího gymnázia (prima-kvarta) náš Kryštof Smetana ze sekundy. Gratulujeme! Naši 

studenti se také účastnili několika sportovních klání. Kombinovaný tým chlapců a dívek se 

v doprovodu pana učitele Turáka zúčastnil dalšího florbalového turnaje středních škol, z něhož 

vyšli s hezkým 6. místem z 12 zúčastněných týmů. V posledním březnovém týdnu se pak 

skupina 16 studentů s paní učitelkou Musilovou účastnila okresního kola Soutěže odznaku 

všestrannosti. Zde naši studenti bodovali ve všech kategoriích a senzačně postupují do 



krajského kola (1. místo Vojta Zoubek a Andrea Sabolová, 2. místo Tomas Wetzstein, Anička 

Kymlová a Anežka Zuzáková, 2. místo družstvo ve složení Aneta Skoumalová, Andrea Sabolová, 

Karolína Strieborná a Anežka Zuzáková, Vojta Nantl, Vojta Zoubek, Vojta Wasserbauer a Vojta 

Veselský, a další skvělá umístění, mezi nimi i 1. místo v soutěži učitelů…). Taktéž moc 

gratulujeme! 

Čeká nás: 

 Hned v prvním dubnovém týdnu je pro studenty sexty připravena beseda s historikem ČNB, 

který nás navštíví ve čtvrtek 4. dubna. V pátek pak na tuto besedu naváže návštěva Císařské 

konírny Pražského hradu, kde ČNB zahájila výstavu ke 100 letům česko-slovenské koruny. 

 

 Ve dnech 10. a 11. dubna proběhne I. část společné maturitní zkoušky v podobě písemných 

prací z českého a cizího jazyka. Ve středu 10. 4. se všichni studenti s výjimkou maturitního 

ročníku budou učit do 11:15 hodin a po obědě se zúčastní tradičního jarního úklidu v Troji. 

Podrobnosti se žáci dozvědí včas od svých třídních učitelů. Alternativní výuka proběhne i 

následující den 11. 4.  

  

 Na úterý a středu 16. a 17. dubna připadá I. a II. termín jednotné přijímací zkoušky na osmiletá 

gymnázia. Výuka v těchto dnech neodpadá, třídní učitelé se nicméně budou snažit zajistit pro  

své třídy alternativní program mimo budovu školy. 

 

 V dubnu naši studenti zavítají s Klubem mladého diváka na další představení, tentokrát do 

Divadla na Vinohradech na slavnou hru klasika moderního dramatu Arthura Millera Čarodějky 

ze Salemu. 

 

 V pátek 19. dubna odlétá početná skupina našich studentů na týdenní poznávací exkurzi do 

New Yorku. Reportáže přímo z centra dění budou po dobu jejich pobytu pravidelně umísťovány 

na naše webové a FB stránky. 

 

 Velikonoční prázdniny letos připadají na třetí dubnový víkend, studenti budou mít volno od 

čtvrtka 18. dubna do pondělí 22. dubna. 

 

 V souvislosti s maturitními zkouškami i jinými akcemi dojde k četným změnám oproti 

standardnímu režimu i v průběhu měsíce května. Vše sdělí včas třídní učitelé. 

 

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 a přáním krásných jarních dní 

 

 

 

         Mgr. Radim Jendřejas 
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