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 Co jsme v září zažili: 

 

 

 

 

 

 

 

Takto vznikala pravidla ve třídách v prvním zářijovém týdnu  

 

Stmelovací pobyt primánů ve spolupráci 

s agenturou Odyssea 

 

Prima jela 

na stmelovák 

(1.9.-5.9.) 

 

 

 

Newsletter GTM 
říjen 2014  

 



2 
 

Na základní školeproběhla akce „ZAŽÍT 

MĚSTO JINAK“, za GTM se připojila paní 

Jitka Neradová a Hana Vaculná 

 

 

 

 

 

 

 

 

V týdnu od 8. do 12. září se 18 studentů z vyššího stupně 

gymnázia účastnilo již tradiční charitativní akce Světluška. 

GTM se sbírky účastní od roku 2011 a dohromady již přispělo 

na nevidomé a těžce zrakově postižené více než 70 000,-Kč. 

Doufáme, že i letošní akce byla stejně úspěšná.  

Mgr. Erika Studená 

 

 

Tercie se zúčastnila dílny Badatel v židovském  

vzdělávacím centru 
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Na konferenci ředitelů škol s právem DSD jsme 

dostali informace o možnostech studia pro naše 

absolventy… 

 Technische Universität Chemnitz (www.tu-chemnitz.de) 

 Siemens.de/ausbildung 

 www.daad.de 

 

 

Prima den s primou  

Všem rodičům moc děkujeme za 

pomoc při úpravách školy v rámci 

„prima dne“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodičům primánů také moc děkujeme za příspěvky na vybavení nové třídy, 

celkem se vybrala úžasná částka: 134 000,- CZK 

Pořídili jsme za ni vybavení do tříd a je objednaná i fyzikální laboratoř PASCO . 

Moc děkujeme 

Děkujeme také ostatním podporovatelům školy….  

 

 

 

http://www.tu-chemnitz.de/
http://www.daad.de/
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V době od 27.9. do 

11.10. jsou u nás na 

sociálním praktiku 

studenti 

z Hamburku. 

 

 

 

 

 

 

Držíme palce Ivanu Michňovi na soutěž 

Jugend debattiert international, která se 

koná 13.10.-18.10.2014 

 

 

 

 

 Zástupkyně ředitelky pro GTM 

 

Od 1.9.2014 je zástupkyní pro GTM paní Mgr. 

Michela Dvořáková (dvorakova@gtmskola.cz) 

 

mailto:dvorakova@gtmskola.cz
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 Další informace  
 Všichni absolventi 2014 jsou přijati na VŠ, dva studují v zahraničí – gratulujeme  

 Zkontrolujte si, prosím, zda máte uhrazené školné na první pololetí, děkujeme. 

 Děkujeme za trpělivost při spouštění webových stránek a omlouváme se za komplikace. 

 Děkujeme za trpělivost se spouštěním elektronické žákovské knížky…  

 Pro přístup do žákovské knížky je nutné si vyzvednout hesla v sekretariátu školy. 

V minulém týdnu jsme byli k dispozici celý den, nicméně řada s Vás hesla ještě nemá. Dále je 

možné je vyzvedávat vždy v pondělí 8-9h a 15-17h. (případně na základě tel. domluvy), 

děkujeme za pochopení. 

 V týdnu od 6.10. začínají kroužky. Veškeré informace Vám poskytne L. Smolková 

(smolkova@gtmskola.cz) 

 Podívejte se taky na naše nové stránky na facebooku:  

https://www.facebook.com/gtmskola 

 Prosba: sháníme někoho, kdo by byl ochoten / schopen přeložit web do německého 

jazyka – moc děkujeme za případnou pomoc. 

 Kontakt na předsedkyni správní rady a seznam členů správní rady naleznete zde: 

http://gymnaziumtm.cz/informace-o-spolecnosti  

 

 Plán na nejbližší dobu:  

3.10. 14.30 PORADA  

27.10.-29.10.   podzimní prázdniny 

30.10.-31.10.   ředitelské volno pro žáky 

18.11.-21.11.  9.00-13.35 projektový týden 

22.11.  14-16h prezentace projektů, Den otevřených dveří 

24.11. 17.30 
pedagogická rada, klasifikace 1.čtvrtletí. Třídní 
schůzky nebo konzultace 

 

 Zástupci rodičů GTM 
 Prima A:  pí Patáková 

 Prima B: pí Bradáčová                        

 Sekunda: p. Thiel 

 Tercie: p. Jankovec 

 Kvarta: pí Vávrová 

 Kvinta: p. Thiel 

 Sexta: pí Fexová 

 Septima: pí Melicharová 

 Oktáva: pí Hlavinková 

 

Přeji Vám všem krásné podzimní dny a posílám jeden inspirativní citát: 

„Nenechám se odradit, protože každý špatný pokus, který mám za 
sebou, je dalším krokem vpřed.“ - Thomas A. Edison 

 

Zuzana Svobodová 

mailto:smolkova@gtmskola.cz
https://www.facebook.com/gtmskola
http://gymnaziumtm.cz/informace-o-spolecnosti

