
Vážení rodiče, milí studenti, 

školní rok je v plném proudu a proto mi dovolte Vás opět informovat o událostech a akcích, které 

proběhly v uplynulém měsíci a o akcích, které nás v nejbližší době čekají.  

Nejprve provozní informace: 

 Rozšíření kapacity učeben: 

O nové učebně, která vznikla na místě bývalé šatny, jsem Vás již informoval v minulém dopise. 

Nyní byla dokončena rekonstrukce prostor v budově naproti školy (prostory nad pizzerií), se 

třemi novými učebnami. Ty se stanou kmenovými pro třídy našich žáků-cizinců a Euroškolu 

Praha. Z nové třídy v přízemí hlavní budovy gymnázia byla vytvořena jazyková učebna, čímž 

odpadá problematické vyučování půlených hodin v aule.  

 

 Šatní skříňky: 

S dořešením učebních prostor souvisí také zprovoznění šatních skříněk. Jazyková učebna byla 

přepažena – vzniknul tak samostatný prostor, do něhož se vrátily skříňky, které byly dočasně 

umístěny v chodbách. Studenti budou v nejbližší době informováni svými třídními učiteli o 

přidělení nových skříněk tak, aby je s nadcházejícím zimním obdobím měli k dispozici všichni. 

Tímto děkuji za pochopení a trpělivost. 

 

Co se událo v měsících září a říjnu: 

 Evropský den jazyků: 

V posledním zářijovém týdnu proběhl v rámci Evropského dne jazyků celodenní interaktivní 

workshop s pojícím tématem „In Memoriam“, v rámci něhož jsme oživili vzpomínku na 

osobnosti, které byly přínosem evropské kultuře. Studenti pracovali napříč třídami na 

společných prezentacích v několika jazycích. Vyvrcholením dne byly veřejné prezentace 

v prostorách auly. Výsledné hodnocení (na základě bodování porotou z řad učitelského sboru), 

jakož i některé prezentace, jsou zveřejněny na školní nástěnce.  

 

 Buddy program: 
Jak asi víte, kromě osmi ročníků gymnázia je Trojské gymnázium také domovem dvou tříd pro 
studenty s odlišným mateřským jazykem (sexta beta, septima beta). Systematicky a cíleně se 
snažíme o začlenění těchto žáků do běžného chodu školy tak, aby se ti nejšikovnější z nich 
nakonec mohli zařadit do kmenových tříd, které navštěvují převážně čeští studenti. S tímto 
cílem jsme v letošním školním roce odstartovali tzv. Buddy program – podporu cizinců na 
střední škole. Program je postaven na roli našich studentů jako „buddyho“ neboli kamaráda, 
jehož úkolem je pomoc cizincům s orientací v novém prostředí a začlenění do kolektivu. 
V rámci Buddy programu vyrazili žáci obou sext (sexta alfa a třída s cizinci - sexta beta) společně 
na pětidenní výpravu do okolí Železné Rudy. Záměr se vydařil a studenti mezi sebou navázali 
nové kamarádské vztahy, které jim, jak věříme, vydrží do budoucna. 

 

 Fotbalový turnaj Minifotbal 2019: 

Každoročně se naši sportovně nadaní žáci účastní nejrůznějších sportovních klání mezi 

středními školami. V září se konal fotbalový turnaj, v němž naši studenti nižšího gymnázia 

vybojovali hezké třetí místo. 

 

 



 Adaptační kurz: 

V září se uskutečnil tradiční stmelovací kurz, který se tentokrát konal v Josefově Dole. Program 

zaměřený na utužení kolektivu zajišťovala pro primu, sekundu a tercii jako každoročně 

agentura Jules a Jim. Kvarta kromě společných aktivit navíc navštívila IQLandii v nedalekém 

Liberci. Volba ubytování bohužel nebyla nejšťastnější, studenti byli rozděleni do dvou objektů, 

které se nenacházejí v bezprostřední blízkosti. Konstatuji, že chutná nebyla ani strava, proto 

budeme pro příští roky hledat vhodnější alternativu. Naše smíšené pocity jsme provozovateli 

areálu tlumočili. Zaznamenali jsme i další negativní jev v podobě nevhodného chování 

některých studentů a studentek třídy kvarta, o čemž se zmiňuji níže. 

 

 Poznávací exkurze do Andalusie: 

Třetí říjnový týden patřil velké poznávací cestě po španělské Andalusii, kterou pro nás na míru 

připravila spřátelená CK Rubikon. Zúčastnění studenti (převážně z ročníků nižšího gymnázia) 

měli možnost seznámit se s poklady Andalusie, když postupně navštívili Granadu na úpatí 

mocné Sierra Nevady, Sevillu – srdce Andalusie, přímořskou Malagu, Gibraltar, typické 

španělské bílé vesnice včetně „Balkonu Evropy“ ve městě Nerja, nebo skalní cestu Caminito del 

Rey – dříve nejnebezpečnější stezku na světě vedoucí divokým přírodním kaňonem. I přes takto 

bohatý a intenzivní program byl prostor na odpočinek na plážích nádherného Costa del Sol. Po 

exkurzi do New Yorku byla tato španělská exkurze další velmi úspěšnou „velkou“ cestou. 

Kromě pozitivních zážitků, které bezesporu převažovaly, došlo bohužel při obou výjezdech i ke 

kázeňským přestupkům v podobě konzumace většího množství alkoholu u několika studentů, některým 

navíc ještě nebylo ani 15 let. Problematika byla řešena v rámci jednání Školské rady Trojského 

gymnázia, Pedagogické rady a Výchovné komise (vše proběhlo v průběhu měsíce října). V souvislosti 

s přestupky proti školnímu řádu jsme přijali některá opatření, která přispějí k eliminaci těchto incidentů 

do budoucna – kromě tvrdých postihů v podobě snížených stupňů z chování a následného vyloučení ze 

všech školních akcí (vyloučení ze studia nevyjímaje) se budeme problematice požívání alkoholu či jiných 

návykových látek a především jejich dopadům intenzivně věnovat. Do vzdělávacích programů zařadíme 

ve větší míře prevenci. Na příštích výjezdech bude také součástí výbavy pedagogického dozoru i alkohol-

tester, který již máme k dispozici. Na skutečnost postihu v podobě okamžitého opuštění školní akce ještě 

v jejím průběhu upozorníme v rámci pokynů, které před každým výjezdem obdržíte. 

Co nás čeká aneb výhled na listopad: 

 Projektový týden: 

Na druhý týden v listopadu je naplánována projektová výuka, která má na Trojském gymnáziu 

již mnohaletou tradici. Letošní téma zní Věda kolem nás. Studenti jsou již přihlášeni do 

jednotlivých projektů, z nichž mnohé proběhnou mimo půdu školy. Jako každý rok završíme 

projektový týden čtvrteční odpolední prezentací, na kterou jsou srdečně zváni i rodiče. 

S ohledem na výrazně vyšší počet studentů Trojského gymnázia a Euroškoly Praha (projektová 

výuka probíhá tradičně společně) budou jednotlivé skupiny prezentovat své výsledky v obou 

objektech, které máme pro naši výuku k dispozici – tedy v hlavní budově školy a protilehlém 

diplomatickém komplexu – nad pizzerií. 

 

 Kulturně-hudební festival: 
 
Projektový týden uzavřeme v pátek dopolední kulturní a hudební projekcí, jejíž tradici byly 
položeny základy v minulém školním roce. V rámci tohoto dopoledne se představí samotní 
studenti Trojského gymnázia a Euroškoly Praha, kteří mají hudební, pěvecké, dramatické či 



pohybové nadání. Věříme, že možnost prezentovat své dovednosti před vrstevníky je přínosem 
jak pro účinkující studenty, tak i pro ty v roli diváků. Profesionální ozvučení a pódium, které 
bude pro tento den nainstalováno ve školní tělocvičně, dodá této akci potřebnou 
profesionalitu. 

 

 KMD: 
V rámci tradičního Klubu mladého diváka navštíví studenti na konci listopadu první z pěti 
plánovaných představení, tentokrát inscenaci Dokonalá svatba v divadle Pod Palmovkou.  
 
 

Pozvánka na konzultační třídní schůzky: 

Dovolte mi, abych Vás závěrem upozornil na nadcházející třídní schůzky, které proběhnou formou 

konzultací s jednotlivými vyučujícími. Máte-li potřebu konzultovat prospěch Vašeho dítěte nebo 

jakýkoliv problém či nejasnost v rámci jednotlivých předmětů, jste srdečně zváni ve čtvrtek 21. 

listopadu v 18:00. Vyučující Vám budou k dispozici ve svých kabinetech, třídní pak v kmenových 

učebnách. 

 

Přeji Vám příjemné podzimní dny! 

 

 

 

         Mgr. Radim Jendřejas 

                 ředitel TG 


