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Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. 



Průběh dnešního setkání 

• Představení  
• Složka + „papírování“ 
• Informace: 

 Stmelovací pobyt 
Harmonogram školního roku 
Výuka jazyků, zahraniční partnerství 
 Školní řád, ŠVP, učební plán 
Další informace  
Možná spolupráce s rodiči 
 Pozvánka na zahradní slavnost 
Učebnice pro primu  
 Příměstský tábor 

• Dotazy, diskuze 
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Nabídněte si kávu, bude to asi delší….. 
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Představení  

• Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.  ředitelka školy 

• Mgr. Michaela Dvořáková   zástupkyně ředitelky 

• Mgr. Lenka Vopařilová   třídní učitelka 

• Věra Koubová    ekonomka 

• Jitka Balcarová    asistentka 
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Složka 

• Postupně projdeme složku, kterou máte před 
sebou…..  

 Souhlasy 
 Přihláška na obědy a provozní řád 
 Přihláška do školního klubu 
 Dotazník 
 Informace o stmelovacím kurzu 
 Seznam učebnic 
 Předběžný plán školního roku 17/18 
 Příměstký tábor, pozvánka na slavnost 
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Vyplňování 

• Prosíme vyplnit to, co je k vyplnění ve složce 

• Prosíme vyplnit Vaše maily, děkujeme 

• Variabilní symbol pro platbu: nadepsán na 
smlouvě (případně více V.Koubová) 

• První splátka do 31.5.2017 - děkujeme 

• ISIC: M. Dvořáková 

• Rozhodnutí o přijetí, podpisy: J. Balcarová 
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Stmelovací pobyt  

• 5.9.-9.9.2017 

• Penzion U Zámku, Horní Maršov 

http://www.penzionuzamku84.cz/  

• Cena: 2800,- (strava 5x denně, ubytování, 
doprava, pedagogický dozor, metodik 
prevence) 

• Bližší informace – viz složka 

• Platba na účet, s platným v.s. do 31.7.2017 
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http://www.penzionuzamku84.cz/
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Harmonogram školního roku  

• Předběžný, finalizace v posledním srpnovém 
týdnu, změna programu vyhrazena  

• Třídní schůzky – 2x ročně 

• Elektronická žákovská knížka – veškeré info 
dostupné online 

• Webové stránky, Facebook 

• Newsletter 
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http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/newsletter-apod


Září 2017 
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Září 2017 

• Důležité informace – newsletter září 2017 

• Zahájení školního roku, slavnostní přivítání 
primy, společná snídaně ve třídě: 4.9. v 10.00 

• Odjezd na stmelovák: 5.9. 

• Zástupce rodičů??? – schůzka 25.9. 

• Prima den s primou: neformální setkání 
rodičů, TU a vedení školy –  sobota 30.9. 
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Prima sobota s primou 
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Výuka jazyků  

• Rodilí mluvčí – němčina i angličtina 
• Výuka NJ na úrovni mateřského jazyka (prima-oktáva)  
• Částečně bilingvní výuka 
• Metoda CLIL – částečné zavádění cizího jazyka do dalších předmětů 
• Jazykové olympiády, soutěže a JDI 
• Německé zkoušky: Fit A2 (prima, sekunda), DSD I (tercie), DSD II (oktáva) 
• Anglické zkoušky: FCE na vyšším stupni 
• Nabídka kroužků dalších jazyků a konverzace (podrobnosti v průběhu léta), 

zápis do kroužků do poloviny září – viz přihláška do školního klubu 
• Francouzština nově od Francouzského institutu 
• Pro „začátečníky“ v NJ nabízíme jazykový kurz na GTM od 1.6. – viz letáček 
• Minimální požadavky na NJ od září – vstupní „test“ ke stažení na webu - 

doporučujeme 
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http://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/ruzne/vstupni-test-prima.pdf


Francouzština 
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Zahraniční partnerství, mobilita 

• Výměnné pobyty a zahraniční aktivity 2017/18 

Neumarkt   tercie 

Bavorský les  tercie 

Drážďany   kvarta 

Höxter   kvarta 

Freiburg   kvinta 

Hamburg   sexta 

• Finanční spoluúčast rodičů, dotace z Fondu 
budoucnosti  
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Školní řád, ŠVP, učební plán 

• Vše ke stažení na webu  

• Rozvrh bude hotov do 31.8.2017 

• Pravděpodobně jedna „odpoledka“ 
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http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/rozvrhy


Další informace….. 

• Výlety: cena za mimoškolní akce zahrnuje zpravidla cestu, vstupy, 
ubytování a přesčasovou mzdu pedagogického dozoru 

• Lyžák: nabídka v září, termín v týdnu pololetních prázdnin, 
pravděpodobně Rakousko 

• Web: veškeré novinky, info atd.  
• Uvolňování žáků  
• Budeme rádi, když se připojíte na Facebooku  
• Vlastní hodnocení školy, dotazníková šetření – výstup za školní rok 

16/17 ke stažení na webu 
• Google Classroom, kopírování na ISIC 
• Pravidelný newsletter školy 
• Školní klub, ranní provoz od 7.30 od 6.9. 
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http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/rozvrhy
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Komunikace Ž-R-U-Ř 

• Rodič potřebuje něco řešit:  

 Rodič osloví konkrétního vyučujícího, v případě, že 
se nepodaří nalézt dohoda, rodič osloví vedení 
školy  

• Dítě potřebuje něco řešit:  

 Dítě osloví konkrétního vyučujícího, v případě, že 
se nepodaří nalézt dohoda, dítě osloví třídního 
učitele, v případě, že se nepodaří nalézt dohoda, 
dítě (nebo rodiče) osloví vedení školy.  

• Rodiče si přejí pochválit konkrétního vyučujícího či 
školu – vždy dají do kopie vedení školy  . Děkuji  
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Propustka ze školy 

• Takto vypadá   
• Pošleme mailem (J. Balcarová) 
• Vyplníte, vložíte podpis, pošlete 

mailem zpět (1.týden v září) 
• My zalisujeme 
• Děti ukazují u branky  
• Děkujeme za spolupráci 
• Při ztrátě – administrativní 

poplatek 20,-  

18 



Možná spolupráce s rodiči  

• Budeme rádi za každou podporu 
• Například:  

 Vybavení školy 
 Drobné dárky 
 Sponzorské dary 
 Besedy, diskuze se studenty 
 Exkurze 
 Praktikantská místa 
 Něco dalšího? Uvítáme Vaše náměty  
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Zahradní slavnost GTM 
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Burza učebnic  

• Seznam učebnic najdete ve složce 

• V posledním týdnu můžete zakoupit použité 
učebnice v kanceláři školy – 26.6.2017 

• Seznam dalších pomůcek dostanou děti na 
začátku školního roku od konkrétních 
vyučujících – netřeba se „předzásobovat“ 
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Příměstské tábory – dotace ESF 
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Dotazy, diskuze 

• Prosíme, ptejte se  

• Pokud se dnes zapomenete zeptat, pište na 
mail: svobodova@gtmskola.cz 
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Děkujeme za pozornost 
 

příjemný konec školního roku  
a hezké prázdniny 
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