
Vážení rodiče, milí studenti, 

 

rád bych Vás v adventním čase co nejsrdečněji pozdravil a seznámil Vás s nejdůležitějšími akcemi, 

které na Trojském gymnáziu proběhnou do Vánoc a se stručným výhledem na měsíc leden.  

 

Co nás čeká v prosinci: 

 Pozvánka na adventní bazar TG: 

Dovolte mi Vás srdečně pozvat na již tradiční adventní bazar Trojského gymnázia, který 

proběhne v posledním předvánočním týdnu, ve středu 18. prosince od 16 do 18 hodin. 

Můžete se těšit na vánoční punč a drobné občerstvení, zpívání koled a na bazar výrobků Vašich 

dětí, jehož výtěžek věnujeme na konto Dobrého anděla a částečně ve prospěch školy na další 

projektové aktivity. Letos okořeníme bazar i o malou aukci vybraných produktů. Přijďte s námi 

chvíli pobýt… 

 

 Vánoční bruslení: 

Ve čtvrtek 19. prosince od 9 hodin se studenti mohou těšit na každoroční bruslení, tentokrát 

nově na kluzišti Výstaviště Praha. Bruslení se účastní všechny třídy gymnázia, Euroškoly, 

učitelský sbor a tradičně i někteří naši absolventi. Následně se studenti odeberou zpět do školy, 

kde proběhnou vánoční besídky a posezení ve třídách. Pátek bude patřit alternativnímu 

programu s jednotlivými třídními učiteli, kteří Vás budou včas informovat. 

 

 Vánoční prázdniny začínají v pondělí 21. prosince, se studenty se pak znovu uvidíme ve škole 

až v pondělí 6. ledna 2020. 

 

 

Výhled na leden 2020: 

 Den otevřených dveří: 

V úterý 21. ledna nás čeká letošní první den otevřených dveří. Máte-li ve svém okolí případné 

zájemce o studium, dejte jim prosím o tomto datu vědět, začneme ve 13:00 hodin a budeme 

k dispozici až do 18:00 hodin. 

 

 Lyžařský kurz Hochficht: 

Každoročně vyjíždíme s našimi studenty na lyžařské kurzy a ani letošní školní rok nebude 

výjimkou. První kurz je naplánován na poslední týden v lednu (přesný termín 26. 1 – 31. 1) a je 

určen pro starší studenty. Lyžovat budeme v osvědčené destinaci Hochficht s ubytováním na 

Lipně v Černé v Pošumaví. Ani mladší studenti nepřijdou zkrátka – pro ně je připraven druhý 

termín lyžování na Hochfichtu, a to 8. – 13. března. 

 

 Uzavření pololetní klasifikace a pololetní vysvědčení: 

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 se uzavírá klasifikace za první pololetí, studenti dostanou svá pololetní 

vysvědčení ve čtvrtek 30. 1. Na pátek 31. 1. připadají pololetní prázdniny, studenti se tak 

mohou těšit na prodloužený víkend. 



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

minulých naleznete na stránkách naší školy www.trojskegymnazium.cz nebo na facebooku a 

instagramu Trojského gymnázia.  

 

Dovolte mi závěrem popřát Vám krásný adventní čas, příjemné prožití vánočních svátků a do nového 

roku dvou dvacítek hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

S pozdravem  

 

 

 

         Mgr. Radim Jendřejas 

                 ředitel TG 

 

V Praze – Troji 9. 12. 2019 

http://www.trojskegymnazium.cz/

