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Vážení rodiče, 
v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z konce roku 2015, důležité informace týkající se 
nejbližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na začátek roku 2016.  
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Ohlédnutí za koncem roku 
 

Konec roku v klíčových slovech 

Všechny naše akce a aktivity najdete na našich webových stránkách:  

 Články si můžete přečíst zde: http://gymnaziumtm.cz/clanky/ 

 Fotky si můžete prohlédnout zde: http://gymnaziumtm.cz/fotogalerie/ 
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Adventní čas na GTM 

Ohlédnutí za koncem roku 

Advent na GTM 
Adventní čas jsme si zpříjemnili výletem na vánoční trhy do Drážďan a také čertovským dnem přímo v naší škole. Děkujeme 

tercii za přípravu mikulášské a čertovské nadílky.    
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Ohlédnutí za koncem roku 

 Vánoční výuka :-) 

Vánoční zpívání koled 

Vánoční výuka probíhala kreativně…  

V posledním předvánoční týdnu jsme si našli 
čas na společné zpívání koled.  
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Gratulujeme :-) 

 

Prostor pro gratulace :-):  

 

 Gratulujeme Ellen Gröning a Gabriele Klemové za vítězství v naší literární soutěži 
 Gratulujeme Anně Balounové za úžasný úspěch v dějepisné olympiádě, kde se jí podařilo dosáhnout 

79 bodů z maximálních 80.  Gratulujeme i ostatním úspěšným účastníkům dějepisné olympiády (M. 
Kellenberger, M. Chudada, V. Štěpánek, T.A. Pinkwart, M. Švábenická, J. Fixová).  

 Gratulujeme Martinu Chudadovi za soustavnou výbornou reprezentaci naší školy 
 Gratulujeme Anežce Floriánkové za  další plavecký úspěch ve Strahov Cupu 
 Gratulujeme postupujícím v olympiádě z českého jazyka  (M. Chudada, M. Lerlová, A. Perčuk, J. 

Čapková) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Držíme také palce… :-) 

 
 Držíme palce studentům v recitační soutěži v německém jazyce. 
 Držíme palce studentům v matematické olympiádě. 
 Držíme palce našim oktavánům u ústních DSD. 
 Držíme palce všem studentům u pololetních testů. 
 
 
Připomínáme, že v letošním roce budeme také udělovat Cenu Thomase Manna  
http://gymnaziumtm.cz/skola/cena-thomase-manna 
 
 

Děkujeme všem učitelům za podporu a motivaci studentů a těšíme se na další jejich úspěchy.  
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charitativní Sbírka brýlí 

Děkujeme všem, kdo nám už donesl brýle. Se sbírkou ale dále 
pokračujeme a těšíme se na další přírůstky. Děkujeme  
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pozvánky 

Koncert GTM 
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pozvánky 

soutěž knihovny pokračuje 

Pozvánka na DOD 
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Důležité nejbližší termíny  
 

 Datum         Akce 

5.1. 18.00 Koncert - kostel Sv. Martina ve zdi    

7.1.     Primární prevence sekunda A—pí Nováková   

8.1.   Primární prevence kvinta—pí Nováková 

13.1.-
14.1.   DSD II - ústní část 

25.1. 14.30 Pedagogická rada, zrušené odpolední vyučování 

27.1.   hovory o historii 

28.1.   Primární prevence sekunda B—pí Nováková   

28.1.   pololetní vysvědčení 

29.1.   pololetní prázdniny 

4.2.   Primární prevence prima—pí Nováková   

3.2. 8.15-16 Den otevřených dveří: ukázky naší práce, vstup do tříd 

9.2.   masopustní úterý 

20.2.   maturitní a imatrikulační ples, Belveder  
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Důležité informace  

 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 

Platba školného — prosíme Vás o úhradu další splátky školného. 

Částku 17500,-  prosíme uhradit na účet: 2000001731/8040    

s Vaším platným variabilním symbolem. V případě, že ho nezná-

te, kontaktujte paní V. Koubovou: koubova.v@gtmskola.cz 

 
 
 Spolupráce s autoškolou: navázali jsme spolupráci s autoškolou Telos (www.autoskolatelos.cz), naši 

studenti se tedy budou moci naučit řídit za zvýhodněných podmínek :-) a to přímo v budově GTM 
(tedy jízdy budou samozřejmě realizovat na silnici). Věříme, že budete spokojeni. Podrobnosti již  
brzy na webu. 

 Do školy jsme objednali další dva dataprojektory a katedry s PC, věříme, že to studenti ve výuce 
ocení.  

 Založili jsme školní blog a v průběhu ledna budeme hledat studenty, kteří se ujmou jeho skutečné 
realizace, věříme, že se nám tak podaří objevit mnoho kreativních studentů a literárních talentů. 
Podrobnosti brzy na webu.  

 Školní výlety— školní výlet do Anglie se bohužel nenaplnil, připravujeme pro Vás tedy jinou nabíd-
ku, věříme, že se nakonec podaří výlety zrealizovat.  

 Změna v pedagogickém sboru: paní Annika Range se musela vrátit zpět do Německa. Na její místo 
nastoupila paní Veronika Koszyk, kterou tímto vítáme zpět v našem kolektivu vyučujících.  

 Přezouvání: Po posledních třídních schůzkách se ozvalo několik rodičů s přáním zavést přezouvání. 
Přezouvání není v naší škole samozřejmě zakázáno a žáci se přezouvat mohou. Myslíme si a i z Va-
šich zpětných vazeb vyplývá, že příkazy a zákazy nejsou formou komunikace, která by Vám vyhovo-
vala. Proto nechceme stavět pedagogy do této přikazující role a proto je také ve školním řádu sta-
noven smysluplný požadavek na čistou obuv. Prosím, dohodněte se s  Vašimi dětmi na vhodné obuvi 
pro školní prostředí. Děkujeme za spolupráci  

 Kroužky: Rovněž zazněl požadavek na sportovní kroužky. Tyto kroužky byly v nabídce, bohužel se 
však nenaplnily, zkusíme je nabídnout opět od druhého pololetí. Od února bude potřeba potvrdit 
účast Vašich dětí ve zvolených kroužcích a uhradit další pololetí kroužkovného. Děkujeme. ¨ 

 Píší se pololetní testy, jejich termíny naleznete na webu.  
 Děkujeme za účast na zpětné vazbě od studentů. Jejich dotazníky jsou nyní zpracovány a jejich 

připomínky jsou diskutovány v rámci schůzek s učiteli, dále se jim budeme věnovat na pedagogické 
radě a také na poradách vedení školy. Ceníme si upřímnosti a konstruktivních poznámek studentů.  

 Vidličky — Děkujeme za poskytnuté vidličky a rádi uvítám další :-). 
 Děkujeme také firmě Skala a Curaprox za podporu naší školy.  
 Děkujeme také Česko-německému fondu budoucnosti, nadaci ČEZ a Praze 8 za finanční podporu na-

šich projektů.  
 
 Sledujte, prosím, pravidelně naše webové stránky, elektronickou žákovskou a pokud se k nám při-

pojíte i na Facebooku, jistě Vám neunikne nic důležitého.  
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Milí rodiče a studenti,   

možná jste si před pár dny dali v souvislosti se začátkem roku 2016 nějaká  novoroční předse-

vzetí, možná se obáváte, že je nedodržíte. Myslím, že toto je dobrý tip  :-) : 

 

„Sepsal jsem si jednou, co jsem v uplynulém roce udělal dobrého. Potom jsem položky přefor-

muloval jako předsevzetí a seznam jsem antedatoval. Byl to pěkný pocit.“  (Robert Fulghum) 

 

Přeji  Vám,  aby se  Vám všechna Vaše přání v tomto roce splnila tak,  jak   je  pro Vás nejlepší. 

Pěkný nový rok 2016. 

 

Zuzana Svobodová 

 


