CHECK LIST, ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU PRO I. ROČNÍKY 2018/2019

Elektronická třídní kniha:
✓ Přístupové heslo:

první dny v září

✓ Kontrola absence (25%), klasifikace, probíraná látka, dom. úkoly, akce školy apod.
Stravování:
✓ Šk. jídelna Biskupského gymnázia: tel.: 386 359 583., jidelna@bigy-cb.cz
✓ Více informací (platba, objednávání stravy apod.): www.bigy-cb.cz/bigy/jidelna
✓ Cena oběda: 26 Kč nižší gy., 28 Kč vyšší gy.,(čip 120 Kč, nevratná částka, stav k 5. 4. 2018)
✓ Šk. jídelna U Tří lvů: tel.: 386 358 061., info@jidelnautrilvu.cz
✓ Více informací (platba, objednávání stravy apod.): www.jidelnautrilvu.cz
✓ Cena oběda: 28 Kč nižší gy., 30 Kč vyšší gy., (+ jednorázová kartička 40 Kč nebo vratná záloha čip
120 Kč, stav k 5. 4. 2018)
✓ Šk. řád: předepsaná trasa do šk. jídelny
✓ Školní bufet: 8.25 – 12.15
Šatní skříňky:
✓ V prvních dnech šk. roku, šatní skříňka pro dvojici, klíče rozdělí TU, 100 Kč vratná záloha
✓ Přezouvání
Vstup do budovy:
✓ Čip – nákup koordinuje TU 3. - 4. 9., cena 170 Kč, po ukončení studia se částka vrací
✓ 1.E

3. 9.

9.00 – 10.00

✓ 1.A

3. 9.

10.00 – 11.00

✓ 1.S

4. 9.

8.25 – 9.10

Učebnice a další pomůcky:
✓ Viz seznam na webu http://www.gymceska.cz/studium/pro-studenty-1-rocniku-1-n-1-a-1-e/
✓ dále případně upřesněno v prvních dnech nového šk. roku jednotlivými vyučujícími
✓ 22. 6. (PÁ) Burza učebnic (7.30 – 9.00), přízemí školy
✓ Prima: učebnice zdarma kromě prac. sešitů
Spolek (Občanské sdružení):
✓ Příspěvek ve výši od 350 Kč/šk. rok
✓ Využití finančních příspěvků Spolku: viz informační materiál v deskách, dále web

Formuláře na webu:
✓ Uvolnění z TV, z vyučování atd.
3. 9., první den na gymnáziu, rámcový program:
✓ 8.25 – 11.00
✓ Vratná záloha na čip 170 Kč
✓ Vratná záloha na šatnu: 100 Kč
✓ Přinést vysvědčení za poslední uzavřený ročník na ZŠ (TU zkontroluje a vrátí žákovi)
✓ Školní řád, řády odborných učeben, BOZ, evakuační plán
✓ Seznámení s budovou
✓ Aktivace čipů
✓ Rozdělení do skupin (HV/VV: platí pro I. roč., prima má oba předměty)
✓ a další (3. – 4. 9. třídnické práce, 4. 9. zahájení výuky dle rozvrhu od 3. vyuč. hodiny)
Volnočasové aktivity, kluby, kroužky:
✓ Nabídka zveřejněna od zač. září – nástěnky školy
✓ Přihlášky do 14. 9. (u garantů jednotlivých aktivit)
✓ Možnost zapojit se do řady celoškolních projektů (viz web, dále např. výroční zpráva)
✓ Podpora nadaných a talentovaných žáků (spolupráce s Mensou ČR, Talentcentrem, SOČ, AV ČR,
JČU, Microsoft)
✓ Školní parlament
Úřední hodiny pro žáky:
✓ 11.00 – 11.20
✓ Sekretariát, 1. p.: (potvrzení o studiu, potvrzení na slevy MHD apod. – koordinuje TU, možno již
v přípravném týdnu 29. 8. – 31. 8., 8.00 – 14.30)
Kontakty a konzultační hodiny výchovné poradkyně
✓ Web: http://www.gymceska.cz/gymnazium/prevence-vychovneho-poradenstvi/
Termíny:
✓ 22. 6. Burza učebnic (7.30 – 9.00), přízemí školy
✓ 5.-6. 9. Seznamovací kurz, Sportcentrum Doubí u Třeboně, cena 700 Kč
✓ Harmonogram šk. roku od září na webu
Ostatní:
✓ Orientace ve škole (plánek ke stažení na webu)
✓ Vyplnění a okamžitá aktualizace os. údajů žáka, kontakty na zákonné zástupce (TELEFON)
✓ Povinnost zákonných zástupců dle školského zákona do 3 dnů omluvit nepřítomnost svého dítěte
ve škole (podrobně na webu) http://www.gymceska.cz/gymnazium/dokumenty/
✓ další pomůcky: informace od jednotlivých vyučujících v prvních dnech šk. roku

✓ Více na: www.gymceska.cz

