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INFORMACE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU 8LETÉHO STUDIA 

Školní docházka začíná v pondělí 3. září 2018, kdy se žáci dostaví do budovy gymnázia v 7:45 hlavním vchodem 

z Masarykova náměstí.  V přízemí školy budou informováni o umístění své třídy. 

 
Program 1. dne ve škole řízený třídním učitelem 

• úvodní seznámení (můžete se také zúčastnit) 

• informace o rozvrhu a způsobu výuky 

• vydání učebnic pro 1. ročník osmiletého studia 

• seznámení se školním řádem Gymnázia Třebíč 

• orientace po budově 

• přidělení šatních skříněk

Žáci si s sebou přinesou: 

• potvrzení, průkazky a jiné formuláře, které můžeme potvrzovat až od 1. září 2018 

• tašku na učebnice 

Předpokládané ukončení prvního dne je po 4. vyučovací hodině, tj. v 11:35. 
 
Adaptační kurz 

Od středy 5. 9. do pátku 7. 9. 2018 se uskuteční třídenní adaptační kurz v  Nesměři u Velkého Meziříčí.  Zálohu 

1200,- Kč uhraďte prosím do 3. 9. 2018 na účet školy 35-2898440297/0100. Podrobné instrukce dostanou žáci 

během prvních dvou dnů školní docházky. 

 

Stravování ve školní jídelně 

Ke stravování ve školní jídelně v Sirotčí ul. č. 3 se můžete přihlásit koncem srpna nebo během prvního zářijového 

týdne v kanceláři této jídelny. Gymnázium dodá jídelně seznamy přijatých studentů. Místo čipů mohou žáci naší 

školy využívat vlastní průkaz žáka Gymnázia Třebíč. 

 

Třídní schůzky pro rodiče 

V druhé polovině září se uskuteční třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku. Termín schůzky bude sdělen 

s dostatečným předstihem. Pravidelné třídní schůzky se konají 2x ročně, a to v listopadu a v dubnu. 

Školské poradenské pracoviště 

Na škole pracuje výchovný poradce, preventistka rizikového chování a psycholožka. Kontakty na tyto pracovníky 

naleznete na webových stránkách školy. 

Mimoškolní aktivity pro žáky 

Žáci mohou využít širokou nabídku zájmových aktivit (kroužky zaměřené na sport, cizí jazyky a zpěv, studentský 

parlament, školní časopis), s jejichž nabídkou budou seznámeni na začátku školního roku.   

Gymnázium na sociálních sítích 

Informace o dění ve škole můžete sledovat na webových stránkách www.gtr.cz; Facebooku 

https://www.facebook.com/GymTr/?fref=ts;  

Instagramu https://www.instagram.com/gymnaziumtrebic/; Twitteru https://twitter.com/gtr_trebic a YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCqT34CeqwqsvJjvJMbDx4iA  
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