Informace pro I. ročníky k začátku školního roku 2020/2021

1) Vstup do budovy 1. 9. 2020:
✓ Kovovou bránou z České ulice přes školní dvůr

2) Rozmístění tříd:
✓ 1.E

(prima)

č. 108 (1. patro vlevo), třídní učitel Mgr. Vladislava Štoudková

(vstoudkova@gymceska.cz), kabinet č. 113 (1. patro vpravo)
✓ 1.A

č. 106 (1. patro vlevo), třídní učitel Mgr. Michala Pfefrčková

(mpfefrckova@gymceska.cz) kabinet č. 112 (1. patro vpravo)
✓ 1.S

č. 015 (přízemí vpravo), třídní učitelka Mgr. Jaroslava Petřeková

(jpetrekova@gymceska.cz), kabinet č. 113 (1. patro vpravo)
✓ Plán školy: https://www.gymceska.cz/download/4584/plnek-koly.pdf

3) První den ve škole:
✓ 8.25 – 11.00 (rodiče žáků 1.E si mohou své děti vyzvednout po zvonění v 11h na školním
dvoře (bezpečné rozestupy)
✓ Rouška nepovinná (stav k 27. 8. 2020)
✓ Žáci 1.E obdrží učebnice, tzn. větší tašku s sebou
✓ Vratná záloha na čip 170 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 (1. 9. 1.E, 1.A.,

4. 9. 1.S)

✓ Rozdělení do skupin
✓ a další (2.-3. 9.: 1.E, 1.A, 1.S Adaptační kurz)

Vstup do budovy - čip:
✓ Čip – nákup koordinuje TU 1. 9., 4. 9., cena 170 Kč, po ukončení studia se částka vrací
✓ 1.E

1. 9.

9.00 – 10.00

✓ 1.A

1. 9.

10.00 – 11.00

✓ 1.S

4. 9.

8.25 – 9.10

4) Šatní skříňky:
✓ Přidělení v prvních dnech šk. roku, šatní skříňka pro dvojici, která se spolu domluví, jeden
z dvojice zajistí zámek
✓ Po převzetí šatní skříňky povinnost přezouvání

5) Úřední hodiny pro žáky:
✓ 11.00 – 11.20
✓ Sekretariát, 1. p., č. dveří 101 (potvrzení o studiu, potvrzení na slevy MHD apod. – koordinuje
TU, možno již v přípravném týdnu 24.-27. 8. , 8.00 – 14.30., 28. 8.: 8.00-11.00)

6) Termíny (harmonogram celého šk. roku na našem webu):
https://www.gymceska.cz/download/4550/2020-2021-06-24-harmonogram-web-1.pdf

1. 9. (út)

zahájení nového školního roku 8.25 – 10.05, 1. roč. 8.25 – 11.00

2.-3. 9. (st-čt)
4. 9. (pá)

adaptační kurz třídy 1.E, 1.A, 1.S, Doubí u Třeboně
1. roč.: 1. -3. hod.: třídnické práce, výuka pro 1. roč. podle rozvrhu
od 4. hodiny

Přejeme všem vydařený start do nového školního roku
.

Antonín Sekyrka
ředitel školy

