
Vážení rodiče, milí studenti, 

letní prázdniny jsou u konce a před námi je další školní rok. Doufejme, že proběhne lépe a radostněji 

než ten minulý a že se budeme ve škole setkávat skutečně a ne jen virtuálně. Rád bych Vás v novém 

školním roce 2020/21 pozdravil a zároveň Vám poslal základní informace k začátku a zběžnému 

harmonogramu celého školního roku.  

Organizace prvního týdne nového školního roku: 

 

Školní rok zahájíme v úterý 1. září, kdy se studenti sejdou ve svých kmenových učebnách 

v 8:25. Tradiční společné zahájení proběhne tentokrát na zahradě školy, a to v 9:20. 

 

Ve středu 2. září bude mít nižší stupeň (prima až kvarta) 4 vyučovací hodiny s třídním 

učitelem – proběhne seznámení se školním řádem a provozními záležitostmi, žáci obdrží 

informace k organizaci školního roku a k adaptačnímu kurzu atp. Vyšší stupeň stráví s třídním 

učitelem první dvě vyučovací hodiny, po velké přestávce pak bude následovat výuka dle 

rozvrhu. Třída kvinta bude obeznámena s programem na svůj seznamovací kurz (ve třídě je 

po odchodu 12 studentů 10 nových tváří). V tento den končí vyučování po 6. vyučovací 

hodině. 

 

Ve čtvrtek 3. září a v pátek 4. září bude výuka probíhat dle rozvrhu jednotlivých tříd. 

 

Pozvánka na zahradní slavnost: 

 Vzhledem k epidemiologické situaci byla tradiční zahradní slavnost přeložena z konce 

minulého školního roku na září. Tímto srdečně zvu rodiče i studenty, současné i bývalé, a 

všechny přátele a spřízněné duše Trojského gymnázia na zahradní slavnost, která se 

uskuteční v pátek 4. září od 17 hodin na zahradě školy. Těšíme se na Vás! 

 

Nyní několik obecných informací: 

 Nové tváře v řadách učitelského sboru: 

K červnu 2020 opustili řady učitelského sboru Mgr. Michaela Narwová (NJ, dějepis) a Mgr. 

Tomáš Žilinčár (externí vyučující fyziky). Se začátkem tohoto školního roku naopak přivítáme 

novou němčinářku Mgr. Martinu Kortánkovou. Ze zdravotních důvodů letos zatím bohužel 

nenastoupí Petra Březinová, třídní kvarty. Třídnictví za ni převezme Mgr. Petra Průchová. Na 

dobré cestě je jednání o nástupu nové psycholožky, která by zahájila svou aktivitu v průběhu 

měsíce září. 

 

 Rozmístění tříd do učeben: 

S novým školním rokem se některé třídy přestěhují do jiných učeben, rozmístění je 

následující: 

Prima -  v 1. patře vedle kabinetu výchov  

Sekunda – zůstává v 1. patře vedle knihovny 

Tercie – v přízemí vpravo vedle ŠJ (změna) 

Kvarta – zůstává v přízemí vpravo (před laboratoří) 

Kvinta – v přízemí u kanceláře ŠJ (změna) 

Sexta – zůstává v 1. patře vlevo za aulou 



Septima – zůstává v přízemí vedle kabinetu jazyků  

Oktáva – 1. patro vedle schodů vlevo (největší učebna) 

Septima beta – v prostoru nové školy – Euroškola Praha 

Oktáva beta – nad poštou, učebna při administrativě zřizovatele 

 

 Hlavní prázdninové aktivity: 

V průběhu letních prázdnin došlo k vymalování některých učeben (částečně již v době 

uzavření škol na jaře 2020). Dále proběhla pravidelná údržba PC a obnova komponentů IT. 

Zakoupili jsme novou interaktivní tabuli do nové primy. V neposlední řadě proběhl generální 

úklid v celé budově gymnázia. Byly rovněž rekonstruovány – kabinet přírodních věd, 

sekretariát a ředitelna. 

Důležitá upozornění týkající se plateb: 

 Prosím Vás o kontrolu plateb školného -  první splátka je splatná nejpozději k datu zahájení 

školního roku.  

 Upozorňuji také na termín platby za adaptační kurz (prima-kvarta) s datem splatnosti  

24. 8. 2020. 

Adaptační kurz: 

 Letošní adaptační kurz pro třídy nižšího gymnázia (prima až kvarta) proběhne ve dnech 7. – 

11. září, tentokrát se po loňské odmlce vracíme na Orlík. Již výše bylo zmíněno, že svůj 

seznamovací kurz bude mít i třída kvinta. 

Harmonogram školního roku: 

 Základní harmonogram pro školní rok 2020/21 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/ 

 Dne 10. 9. 2020 budou mít šanci na svůj reparát ústní maturitní zkoušky studenti loňské 

oktávy 

 První třídní schůzky proběhnou tentokrát v úterý 22. 9. 2020 

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 všem úspěšný školní rok 2020/21! 

 

 

      Mgr. Radim Jendřejas 

                               ředitel TG 
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