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Vážení a milí rodiče, 
v dnešním newsletteru najdete malé ohlédnutí za únorem na GTM, důležité informace týkající se nej-
bližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na březen.  
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Ohlédnutí za únorem 
 

únor 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 únorem 

Maturitní a imatrikulační ples 

Předtančení oktávy 
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Ohlédnutí za únorem 

Hory 
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Ohlédnutí za Únorem 

Den otevřených dveří 
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Ohlédnutí za Únorem 

Hovory o historii 
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Batolecí období v kvintě 

Výuka netradičně 

Teorie a praxe :-) 



 

8 

Výuka netradičně 

Kulturní rozvoj—KMD 
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Pozvánky na zajímavé akce 
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Pozvánky na zajímavé akce 

Projektový týden—výchova 

ke zdraví 

19.3.– 23.3: 
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Důležité informace a poděkování 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 Nejbližší ředitelské volno: 30.4.2018 
 Odkaz na formulář „Souhlas s intervencí školního psychologa“: 

http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/poradenstvi  
 Připomínáme také úhradu školného na druhé pololetí, ještě máme stále ně-

kolik chybějících úhrad 
 Připomínáme také platby kroužků na druhé pololetí. 
 V sobotu 10.3. zveme uchazeče o studium na poslední možnost vyzkoušet si 

přijímací zkoušku na naše gymnázium 
 V týdnu od 12.3. spustíme zpětnou vazbu na ZŠ i GTM od 

rodičů. Prosíme o maximální možnou účast,  děkujeme za 
spolupráci. Podrobnosti dorazí mailem.  

 
 
 
 
Správní rada stanovila výši školného pro školní rok 18/19: 

věříme, že jsme Vás potěšili informací, že pro stávající studenty 
zůstávají podmínky stejné a školné pro ně nezvyšujeme.  

 
 

Děkujeme našim studentům za reprezentaci školy na dni otevřených dveří 
 
Děkujeme našim učitelům  a ostatním kolegům za nadstandardní nasazení při 
přípravě blížících se zahraničních projektů a samozřejmě i při dalších aktivi-

tách školy.   
Děkujeme také rodičům, kteří podporují naše aktivity ! 
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Důležité nejbližší termíny  
 

 Datum       Akce 

8.2. Hovory o historii 

10.3. Přijímačky nanečisto II 

13.3. Písemná část DSD I (tercie a kvarty) 

14.-.16.3. Ústní část DSD I (tercie a kvarty) 

18.-23.3. Neumarkt, Drážďany, Freiburg u nás 

19.-23.3.  Projektový týden - výchova ke zdraví 

20.-24.3. Höxter u nás 

25.3.-8.4. Tanzánie 

28.3. Den naruby 

28.3. Hovory o historii 

29.-30.3. Velikonoční prázdniny 

 2.4.  Velikonoční pondělí 

7. - 21.4. Praktikum Hamburk 
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Milí rodiče a studenti,   

 

V březnu nás kromě začátku jara a velikonočních svátků čeká také skutečné  zaháje-

ní všech našich výměnných pobytů. Věřím, že to bude pro všechny  strany  období pří-

jemné, obohacující a plné nevšedních zážitků. :-).   

 

Pro tentokrát mě oslovil tento citát (autora jsem nenašla):      

„Udělej dnes něco, za co ti tvé budoucí já poděkuje .“ 

 

Přeji Vám všem krásný březen.  


