
Vážení rodiče, milí studenti, 

letní prázdniny jsou u konce a čeká nás další školní rok. Rád bych využil této příležitosti a v novém 

školním roce 2019/20 Vás pozdravil a zároveň Vám poslal základní informace k začátku a 

harmonogramu celého školního roku.  

 

Nejprve několik obecných informací: 

 Nové tváře v řadách učitelského sboru: 

K červnu 2019 opustili řady učitelského sboru Petr Krýda (fyzika), Lukáš Marek (IVT) a Radana 

Matoušová (český jazyk). Se začátkem tohoto školního roku naopak několik nových tváří 

přivítáme: 

Ing. Magdalena Koubová – německý a anglický jazyk 

Mgr. Lada Charvátová – český jazyk 

Mgr. Jiří Bubla – fyzika 

Mgr. Petr Hájek – IVT, fyzika, tělesná výchova 

Mgr. Tomáš Žilinčár - fyzika 

 Rozmístění tříd do učeben: 

S novým školním rokem se některé třídy přestěhují do jiných učeben, konkrétně se jedná o 

novou kvintu, sextu, septimu a oktávu. Nová prima bude mít kmenovou učebnu v prvním 

patře místo bývalé kvarty. 

 

 Hlavní prázdninové aktivity: 

- V průběhu letních prázdnin jsme nechali nově vymalovat několik učeben a společné 

prostory. 

- Byl pořízen nový páteřní server, čímž dojde ke zkvalitnění služeb v oblasti IT. 

- Zřídili jsme novou učebnu pro výuku cizích jazyků (bude postupně dovybavena). 

 

Organizace prvního týdne nového školního roku: 

 Zahájení školního roku: 

 

V pondělí 2. září se všichni sejdou ve svých kmenových učebnách v 8:25, kdy jednotliví třídní 

učitelé zahájí školní rok se svými třídami. Tradiční společné zahájení proběhne v 9:15 v aule 

školy. 

 

V úterý 3. září bude mít nižší stupeň (prima až kvarta) 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem 

– proběhne seznámení se školním řádem a provozními záležitostmi, rozdávání učebnic, 

informace k adaptačnímu kurzu atp. Vyšší stupeň stráví s třídním učitelem první dvě 

vyučovací hodiny, po velké přestávce pak bude následovat výuka dle rozvrhu. V tento den 

končí vyučování po 5. vyučovací hodině. 

 

Ve středu 4. září proběhne výuka dle rozvrhu jednotlivých tříd do 13:55, bez odpolední 

výuky. 

 

Ve čtvrtek a v pátek 5. a 6. září proběhne výuka standardně dle rozvrhu. 



Pozvánka na první letošní třídní schůzky: 

 Letošní první třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 12. září od 17:00. Všichni rodiče jsou 

srdečně zváni. 

 

Harmonogram školního roku: 

 Základní harmonogram pro školní rok 2019/20 včetně svátků, prázdnin a jiných důležitých 

dat Vám zasílám jako přílohu tohoto dopisu, podrobný harmonogram se ještě průběžně 

aktualizuje a můžete jej dohledat na webových stránkách školy: 

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

Adaptační kurz: 

 Připomínám, že letošní adaptační kurz pro třídy nižšího gymnázia (prima až kvarta) proběhne 

ve dnech 23. – 27. září, tentokrát vyrazíme do Josefova Dolu. Podrobné informace k odjezdu 

obdrží rodiče na třídních schůzkách v druhém zářijovém týdnu. 

 

 

Ostatní informace, pozvánky a výhledy na nadcházející akce a projekty, stejně jako reportáže z akcí 

minulých naleznete na stránkách naší školy www.trojskegymnazium.cz. Rád bych Vás též upozornil na 

existenci FB stránky Trojského gymnázia a instagramu trojskegymnazium.  

Budete-li mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte se na nás obrátit osobně, písemně či telefonicky 

na 739 406 147, případně 233 541 232. 

Přeji Vám všem úspěšný školní rok 2019/20! 

 

 

 

 

         Mgr. Radim Jendřejas 

                 ředitel TG 
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