Program třídních schůzek 20. 11. 2018
1. Zhodnocení dosavadního průběhu nového školního roku
a) Prospěch
b) Absence (elektronická třídní kniha, možnost kontroly rodiči, 25% apod.)
c) Úspěchy/neúspěchy
d) Další informace o škole, projekty atd. dle programu třídního učitele (možno využít i web
nebo výroční zprávu:
https://www.gymceska.cz/docs/documents/344-2018-07-10-Vyrocni-zprava-2017-20181.pdf
2. Školní řád
- Schválen Školskou radou v říjnu 2014, menší úpravy (říjen 2018)., školní řád na chodbě v 1.
patře, v každé kmenové třídě
- https://www.gymceska.cz/docs/documents/947-01-2018-06-27-SKOLNI-RAD-NOVY2018-2019-LAST-GDPR.pdf
- jednotný postup při omlouvání absence:
http://www.gymceska.cz/gymnazium/dokumenty/ (Postup školy při řešení absencí žáků)
Omlouvání žáků rodiči
-

Neuvádět důvod absence „rekreace“
Školský zákon: „Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit
žáka….“

3. Výchovná poradkyně a Školní metodička prevence
- VP: Mgr. Radka Hrubešová, č. dveří 323 (3. p., půdní vestavba)
- ŠMP: Mgr. Klára Ludvíková, č. dveří 010 (přízemí)
- Konzultační hodiny a další informace: http://www.gymceska.cz/gymnazium/prevencevychovneho-poradenstvi/
4. Bezpečnost ve školách
- Poučení žáků (rodičů na schůzkách) o nevpouštění cizích osob do školy, o dodržování šk.
řádu
- Další opatření školy: kamerový systém u všech vchodů do školy
-

Na základě doporučení MŠMT zpracován (dle vzoru)
A) Krizový plán
B) Bezpečnostní plán: http://www.gymceska.cz/docs/documents/530-2015-09-01-bezpplan.pdf

Seznámení s minimálním standardem
bezpečnosti žáky školy a jejich zákonné
zástupce

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a
studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální
standard bezpečnosti, Č j.: MSMT-1981/2015-1

Na www stránky školy umístěny základní Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a
informace k zajištění minimálního
studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální
standardu bezpečnosti
standard bezpečnosti, Č j.: MSMT-1981/2015-1

5. Informace o plánovaných akcích
- Adventní koncert gymnázia ve čtvrtek 14. 12. 2018 od 19.30h, katedrála sv. Mikuláše
- Den otevřených dveří 8. 1. 2019 od 16.30
- Harmonogram školního roku (termíny uzavírání klasifikace, třídních schůzek atd.) na webu
https://www.gymceska.cz/docs/documents/923-2018-07-01-harmonogram-sk-roku2018-19.pdf
14. 12. (pá)
18. – 19. 12.
22. 12. 2018 (so) – 2. 1.
2019 (st)

Adventní koncert gymnázia, katedrála sv. Mikuláše od 19.30
Projekt Podpořit nadané
Vánoční prázdniny. Vyučování začne 3. 1. 2019.

2019
8. 1. (út) od 16.30
14. – 15. 1.

Den otevřených dveří – všeobecné gymnázium
Talentové zkoušky na sportovní gymnázium

14. – 18. 1.
23. 1. (st)
24. 1. (čt)
26. 1. (so)
Ukončení I. pololetí
31. 1. (čt)

Lyžařský výcvikový kurz třídy 2.E (Hochficht)
do 16.30 uzavření klasifikace
klasifikační pedagogická rada od 14.45
Přijímací zkoušky nanečisto (pro uchazeče ze ZŠ)
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 31. ledna (předání
vysvědčení)

1. 2. (pá)
4. – 10. 2.

Jednodenní pololetní prázdniny
Jarní prázdniny

15. 2. (pá)

Noc mladých vědců a umělců 2019, 5. ročník

25. 2. – 1. 3.
19. 3.

26. 4. (pá)

Lyžařský výcvikový kurz tříd 1.A, 5.E (Rakousko)
Vyhlášení 22. ročníku Ankety o nejlepšího jihočeského sportovce do 15.
a 18. let, DK Metropol
Písemná práce z českého jazyka, společná část maturitní zkoušky
Písemná práce z cizího jazyka, společná část maturitní zkoušky
klasifikační pedagogická rada od 14.30
rodičovská schůzka od 16.30
přijímací zkoušky na všeobecné a sportovní gymnázium
1. termín čtyřletého studia: 12. dubna 2019
2. termín čtyřletého studia: 15. dubna 2019
1. termín osmiletého studia: 16. dubna 2019
2. termín osmiletého studia: 17. dubna 2019
Velikonoční prázdniny
klasifikační pedagogická rada pro maturitní ročníky,
ukončení klasifikace maturitních ročníků do 24. 4.
ukončení školní docházky pro maturitní ročníky

2. – 15. 5.
16. 5. – 10. 6.

Maturitní zkoušky: (viz. www.novamaturita.cz), jednotné zkušební
schéma stanoví MŠMT do 15. 1. 2019

10. 4.
11. 4.
11. 4. (čt)
12. – 26. 4.

18. – 19. 4. (čt – pá)
25. 4. (čt)

3. – 7. 6.
19. 6.
25. 6. (út)

Sportovně turistický kurz, Nová Pec, třídy 3.A, 7.E
Běh olympijského dne
do 15.00 uzavření klasifikace

26. 6. (st)

Klasifikační pedagogická rada od 14.00

Ukončení II. pololetí
28. 6.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
28. června. Vydání vysvědčení (8.25 – 9.10)
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle
1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020
začne v pondělí 2. září 2019.

www.gymceska.cz
Maturitní plesy:
4.S

28. 11. 2018, Metropol

8.E

8. 12. 2018, Metropol

4.A

23. 11. 2018, Metropol

6. Soupis hlavních plánovaných akcí, exkurzí: na webu
https://www.gymceska.cz/docs/documents/670-2018-10-04-Exkurze.pdf

7. Noc mladých vědců a umělců: 15. 2. 2019 (pá) od 18 hodin
8. Kroužky ve škole
- Možnost využívat žáky zcela zdarma, soupis na webu
https://www.gymceska.cz/docs/documents/352-2018-10-04-KROUZKY-2018-19AKTUALIZACE-VSE-.pdf
9. Z aktuálních plánovaných investic a oprav ve škole
-

Kabinety M, Aj (renovace nábytku)

-

Výmalba ve škole o vánočních prázdninách

-

Nové skříňky do další části šaten

-

Obměna dataprojektorů

Hlavní akce 2018
-

Nové technologie do auly (např. 3D atd., 4 mil. Kč)

-

Dokončena výměna oken a nová fasáda školy, 25 mil. Kč

10. Možnost prohlédnout si prostory v půdní vestavbě
- Čítárna (č. dv. 325), učebny Vv (401), cizích jazyků (313) dle zájmu

11. Specifické okruhy podle tříd:
a) I. ročníky: LVVK, adaptace na gymnáziu
Informace k lyžařskému kurzu žákům předány vyučujícími Tv
b) Maturitní ročníky: maturitní zkouška, její skladba zde:
http://www.gymceska.cz/studium/maturita/

Prezentace k MZ pro rodiče zde:
http://www.gymceska.cz/docs/documents/554-maturita-JARO-2018.pdf
Maturitní zpravodaje zde:
http://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-1404034090.html
(aktuální č. 47 se věnuje přihlašování k maturitní zkoušce, uzávěrka 3. 12. 2018)
12. Závěr z diskuze s rodiči:
(podněty, návrhy, pochvaly/kritika, doporučení apod.)

(možno pokračovat na další straně)
Zapsal(a):
…………………………………………………………………………………………………….. třída: ………………….
Příloha: Prezenční listina

