Gymnázium Třebíč Masarykovo nám. 116/9, Třebíč

INFORMACE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU 4LETÉHO STUDIA
Vysvědčení o splnění povinné školní docházky
Podle § 1 odst. 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách, musí uchazeč předložit k nahlédnutí vysvědčení o řádném splnění povinné školní
docházky neprodleně po vydání, nejpozději však do konce srpna. Můžete tak učinit od pondělí 25. 6. 2018 do
pátku 29. 6. 2018 nebo od pondělí 27. 8. do pátku 31. 8 2018 vždy v době od 9:00 do 14:30 ve vrátnici školy,
vchod z Masarykova náměstí.
Zařazení do tříd a 1. den studia
Rozdělení do tříd bylo zasláno na mailové adresy zákonných zástupců žáků. Školní docházka začíná v pondělí
3. září 2018, kdy se žáci dostaví do budovy školy v 7:45 hlavním vchodem z Masarykova náměstí. S sebou si
přinesou potvrzení, průkazky a jiné formuláře, které můžeme potvrzovat až od 1. září 2018. Není nutné předem
nakupovat žádné učebnice, informace o studijních materiálech dostanou žáci až během prvních vyučovacích
hodin.
Školní jídelna
Ke stravování ve školní jídelně v Sirotčí ul. č. 3 se můžete přihlásit koncem srpna v kanceláři této jídelny.
Gymnázium dodá jídelně seznamy přijatých studentů. Místo čipů mohou žáci naší školy využívat vlastní průkaz
žáka Gymnázia Třebíč.
Adaptační kurz
Ve dnech 3. – 5. 9. 2018 nebo 5. – 7. 9. 2018 se uskuteční třídenní adaptační kurzy v Nesměři u Velkého Meziříčí.
Zálohu 1200,- Kč uhraďte prosím do 3. 9. 2018 na účet školy 35-2898440297/0100. Podrobné informace
naleznete na webových stránkách školy v průběhu srpna.
Učebnice
Není nutné předem nakupovat žádné učebnice, informace o studijních materiálech dostanou žáci až během
prvních vyučovacích hodin. V září proběhne burza učebnic, kde si budou moci zakoupit učebnice od svých
starších spolužáků. Učebnice cizích jazyků objednává škola.
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
https://www.facebook.com/GymTr/?fref=ts;

na

webových

stránkách

www.gtr.cz;

Facebooku

Instagramu https://www.instagram.com/gymnaziumtrebic/; Twitteru https://twitter.com/gtr_trebic a YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCqT34CeqwqsvJjvJMbDx4iA
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