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Vážení a milí rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete malé ohlédnutí za dubnem na GTM, důležité informace týkající se nej-

bližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na květen.  
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OHLÉDNUTÍ ZA DUBNEM 
 

DUBEN 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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OHLÉDNUTÍ ZA DUBNEM 

PRAKTIKUM V TANZÁNII 
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OHLÉDNUTÍ ZA DUBNEM —HAMBURG 

PRACOVNÍ PRAKTIKUM V HAMBURKU  
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KROUŽEK „PUŤÁK“ 

VÝLET DO OSTRAVY 
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OHLÉDNUTÍ ZA DUBNEM 

AKCE UKLIĎME ČESKO  

VÝSTAVA KAMILA LHOTÁKA 
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OHLÉDNUTÍ ZA DUBNEM 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ  
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VÝUKA NETRADIČNĚ 

PRIMA A PROJEKT NOVÉHO MĚSTA…... 

…..A BESEDA O PLÁNOVÁNÍ VZHLEDU MĚSTA 
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VÝUKA NETRADIČNĚ 

WANDERTAG 
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HUDEBNÍ OBOR V POHYBU 

VÝUKA NETRADIČNĚ 

HOVORY O HISTORII—ROK 1618 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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DŮLEŽITÉ INFO, PODĚKOVÁNÍ, GRATULACE 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 Nejbližší ředitelské volno: 30.4.2018 

 

 Gratulujeme našim úspěšným uchazečům o studium a těšíme se na nové primá-

ny. Výsledky přijímacích zkoušek jsou již na našem webu.  

 

BUFET už brzy otevírá— můžete se těšit na zrekonstruované prostory a novou 

nabídku 

 

 Děkujeme paní Červinkové za besedu se studenty o metropolitním plánování a 

dalším rodičům, kteří se aktivně zapojují do naší výuky.  

 Děkujeme našim studentům za účast v dějepisné soutěži: 

http://gymnaziumtm.cz/clanky/skola/9-4-2018-v-chebu-na-pivu-s-karlem-

velikym 

 V květnu vstoupí v platnost nařízení GDPR—informace k 

ochraně osobních údajů naleznete v této části školního we-

bu: http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/ochrana-

osobnich-udaju-gdpr 

  

 

Děkujeme našim učitelům  a ostatním kolegům za nadstandardní nasazení nejen 

ve výuce ve školní budově, ale i za realizaci zajímavých poznávacích a projek-

tových aktivit—Tanzánie, Wandertag, Hamburg, Puťák…  

Děkujeme také dalším rodičům, kteří podporují naše aktivity ! 



 

14 

DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM       AKCE 

30.4. Ředitelské volno 

1.5. Státní svátek 

2.5. Kafkatag 

2.5.-7.5. Písemné maturity 

7.5.-11.5. Bavorský les 

8.5. Státní svátek 

16.5.-17.5. Maturity ústní 

23.5. Hovory o historii 

25.5. Porada  

květen Charitativní akce   žluté kytky 

28.5. Slavnostní předání maturitního vysvědčení a DSD II 

7.6. Prezentace praktika v Hamburku 
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Milí rodiče a studenti,   

Květnové dny, které nás čekají, budou pro naše maturanty náročným obdobím, moc 

jim držíme palce a věříme, že jsou dobře připraveni. 

Také  nás čeká začátek platnosti nařízení GDPR—věřím, že v tomto směru budeme k 

sobě navzájem vstřícní a budeme vycházet hlavně ze zdravého rozumu :-) 

 

Tentokrát mě oslovil citát o štěstí od Thomase Manna—myslím, že je v něm mnoho 

pravdy:  

„Štěstí přichází k těm, kdo je očekávají. Musejí však nechat otevřeno.“ (T.Mann)  

Přeji Vám všem krásný květen.  


