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Vážení a milí rodiče, 
v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z února 2017, důležité informace týkající se nej-
bližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na únor 2017.  
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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 ples 
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Ohlédnutí za únorem 

Imatrikulace primy 

Video z předtančení maturantů 

http://www.forpix.cz/cs/

detail/nastup-maturantu-

gymnazium-thomase-manna-

praha-oktava-2017.html 
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Masopust 

Ohlédnutí za únorem  
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Ohlédnutí za únorem 

Septima navštívila UK 

Nácvik tance na ples 
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Výuka netradičně 

Chcete podnikat ? CSP v kvartě 

Vznikla i zeměpisná pohádka 

Děkujeme panu Skalovi za návštěvu 

CSP v kvartě a  jeho prezentaci o 

podnikání 

Text pohádky zde: http://

gymnaziumtm.cz/clanky/skola/27-

2-2017-zemepisna-pohadka 
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Pozvánky na zajímavé akce 
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Pozvánky na zajímavé akce 

Využijte jedinečné 

příležitosti setkat 

se osobnbě s touto 

významnou odbor-

nicí na rodinné 

vztahy a výchovu 

dětí.  
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Příměstské tábory 
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Školné pro školní rok 17/18 

Správní rada rozhodla:  

školné zůstává pro následující školní rok v nezměněné výši.   

 

Věříme, že je to pro Vás všechny dobrá a potěšující zpráva.  

 

Školné zůstává stejné, a přitom se podařilo v roce 2016 školu vybavit novými interaktivními 

tabulemi a nábytkem v některých třídách. Podařilo se upravit společné prostory, vymalovat a 

vylepšit zázemí pro žáky i studenty.  

Jsme vděční  za podporu ze strany státu, našich sponzorů a také za finance získané z úspěš-

ných grantových žádostí.  

Věříme, že rok 2017 bude stejně úspěšný a doufáme, že podpora od státu zůstane pro sou-

kromé školy nezměněná.  

Těšíme se na další grantové žádosti, sponzorské dary a společné vylepšování prostředí pro 

žáky, studenty a učitele.  

Děkujeme všem za spolupráci 

(Ponechat stejnou výši školného je možné také díky tomu, že platíte školné ve stanovených 

termínech, děkujeme)   
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Důležité nejbližší termíny  
 

 Datum       Akce 

1.3. Termín pro odevzdání přihlášky na SŠ 

6.3. Beseda s Filipem Horkým 

6.3. Seminář s Jiřinou Prekopovou 

9.3. Písemná část DSD I 

10.3. Jugend debattiert international na GTM 

19.3.-2.4. Praktikum Hamburg 

19.3.-24.3. Gymnázium Höxter v Praze 

19.3.-24.3. Gymnázium Freiburg v Praze 

29.3. Hovory o historii 

31.3. Den naruby—vyučuje septima 
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Důležité informace  

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 

 Pokud jste ještě neuhradili kroužky, prosíme o úhradu co nejdříve.  
 
 Anglická olympiáda: V obvodním kole anglické olympiády jsme měli zástupce ve 3 

kategoriích. Kristýna Villa Pokorná nás reprezentovala v kategorii I.B 
(studenti prvních 2 ročníků osmiletých gymnázií a 6. a 7. tříd ZŠ s RVJ), Jo-
hana Bartušková v kategorii II.B (studenti 3. - 4. ročníků osmiletých gymnázií 
a 8. a 9. tříd ZŠ s RVJ) a Raluca A. Buta v kategorii III (studenti 1. - 3. roční-
ků SŠ). Všechny tři vyhrály. Gratulujeme 

 
 Olympiáda z českého jazyka: Gratulujeme Vojtěchu Štěpánkovi ke krásnému 2. 

místu a postupu do krajského kola. Taktéž Evě Daniele Rudyjové k úspěšnému 
5. místu a Gabriele Klemové k 6.místu.  

 
 Matematická olympiáda:  Martin Helmich úspěšně absolvoval školní a poté 

obvodní kolo matematické olympiády na Praze 8.  Gratulujeme 
 
 Zpětná vazba od rodičů: v březnu by-

chom Vás chtěli poprosit o hojnou účast v 
průzkumu Vaší spokojenosti s GTM. Děku-
jeme za spolupráci.  

 Výsledky zpětné vazby od žáků jsou k 
dispozici na webu školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Děkujeme rodičům, kteří podporují naše aktivity a všem učitelům za podporu a motivaci studentů a 
těšíme se na další jejich úspěchy v druhém pololetí.  



 

14 

Milí rodiče a studenti,   

přeji Vám  příjemný bžezen a také  krásný začátek jara.   

Zuzana Svobodová 

 

A usměvavý citát na závěr :-) :  

"Úsměv, je nejlevnější způsob, jak zlepšit svůj vzhled" (Andy Rooney) 

 

  


