


Web: www.gymceska.cz 

Úřední hodiny pro žáky: 

8.00 – 8.20., 11.00 – 11.20

 Konzultační hodiny výchovné poradkyně (od 

září na webu) 

 https://www.gymceska.cz/gymnazium/preve

nce-a-vychovne-poradentsvi

https://www.gymceska.cz/gymnazium/prevence-a-vychovne-poradentsvi


 1.E (prima): Mgr. Radka Hrubešová

 1.A (4leté všeobecné): Mgr. Simona Týmalová

 1.S (čtyřleté sportovní): Mgr. Pavla Dřevikovská



Aktivace přístupových hesel: zač. nového šk. 

roku

 Informace o prospěchu, absenci, školních 

akcích, domácích úkolech



 absence, úkoly, přehled probírané látky 

 Kontrola prospěchu, docházky do školy: 25%





Viz školní řád: do 3 dnů



Neprodleně informovat školu (povinnost ze 

školského zákona)



 Školní jídelny

 Platba, cena oběda

 Předepsaná trasa (viz školní řád)

 Více viz:

Check list:



 přísný zákaz opuštění šk. budovy v průběhu 

vyučování bez vědomí učitele

 nenosit do školy cenné věci

 zákaz používání mobilních telefonů při výuce

 zákaz kouření



 1. vstup do budovy (čip)

 2. šatny (šatní skříňky po dvou), přezouvání

 3. začátek a konec vyučování

 4. přestávky, školní bufet



 První dny nového šk. roku v kanceláři školy, 

koordinují TU se svými třídami

Cena (vratná záloha na konci studia) 170  Kč



 Vratná záloha (na konci studia) 100 Kč



 Zač. vyučování: 8.25 (0.h: 7.30)

 Konec max. 15.30, GSP 16.20

 Pozdní příchody nebo dřívější odchody: 

pouze výjimečně po předchozí žádosti 

zákonných zástupců



 Informace poskytnou jednotliví vyučiující





 Jedná se o sponzorský dar pro Spolek 

věnovaný rodiči (zákonnými zástupci) 

především na vzdělávací, sportovní a kulturní 

aktivity studentů gymnázia

 Škola vydá potvrzení o zaplacení, smlouvu o 

sponzorském daru i prohlášení pro finanční 

úřad



 Příspěvky na kulturní, sportovní akce a exkurze 

(jízdné, registrační poplatky, sportovně – turistické 

kurzy apod.)

Nákup sportovního vybavení

Účast na soutěžích a výstavách (např. příspěvek na 

startovné)



 Příspěvek na tzv. zážitkové hry

 Přednášky a programy prevence negativních 
a rizikových jevů

 Příspěvek na aktivity environmentální 
výchovy

 Pořízení elektronických učebnic na 
interaktivní tabule

 Podpora mezinárodní spolupráce (partnerské 
školy v Německu, ve Francii, v Polsku)





 Příspěvky na maturitní plesy a slavnosti školy

 Knižní odměny žákům – reprezentace školy, 
prospěch, ocenění za výrazný projev 
občanské či školní iniciativy

 Příspěvek na kompenzační pomůcky pro 
zdravotně znevýhodněné

 Kopírování materiálů pro žáky

 Podpora nadaných a talentovaných žáků

 Příspěvek na zmírnění dopadů sociálního 
znevýhodnění žáků při školních a 
mimoškolních akcích

 Vedení účetnictví













Nejlepší školní časopis ČR 2017

Nejlepší školní časopis ČR 2018

 3. nejlepší školní časopis ČR 2019

Nejlepší školní časopis ČR 2020

 3. nejlepší školní časopis ČR 2021





 Pouze na základě lékařského doporučení –

odevzdat do 9.9 a následně ihned v průběhu 

šk. roku při změně zdravotního stavu

 Formulář na webu



 https://www.gymceska.cz/gymnazium/doku

menty/formulare-ke-stazeni

https://www.gymceska.cz/gymnazium/dokumenty/formulare-ke-stazeni


Na webu

Důležité termíny – rodičovské schůzky, 

klasifikační ped. rady (na webu od zač. září)



 Vysvědčení žáci přinesou do školy 5.9.



 Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení 

pátého ročníku základní školy, sedmého 

ročníku základní školy, ukončení základní 

školy před splněním povinné školní docházky, 

popřípadě řádného splnění povinné školní 

docházky, předloží uchazeč neprodleně po 

jeho vydání, pokud není vydáno v době 

podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se 

stane žákem školy 7a).



 Potvrzení o studiu (MHD apod. – přes TU 

hromadně od 5.9., možno již individuálně v 

přípravném týdnu 

VE ŠK. ROCE V PRAC. DNECH 

8.00 – 8.20

11.00 – 11.20





 Přihlášky do pátku 9. 9. (formulář dostanou 

žáci v prvních dnech výuky)



 V areálu školy + školní hřiště



AJ všichni

Dále volba NJ – FJ

 Žáci oboru GSP mají všichni Aj a Nj

Vyplněný formulář do dnešního dne odevzdat 

(nutné pro tvorbu úvazků a rozvrhu)



 Plánek ke 

stažení



www.gymceska.cz





1.-2. 9.

Místo konání: Sportcentrum Doubí u 

Třeboně

 Způsob dopravy: zájezdový autobus

Cena: 900 Kč (zahrnuje ubytování, stravu a 

dopravu, nezahrnuje případné vstupy)



 Formulář osobní údaje

Generální souhlas

 Seznámení se šk. řádem







16 tříd, cca 505 žáků



www.gymceska.cz


