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Vážení a milí rodiče, 

v dnešním vánočním newsletteru najdete malé ohlédnutí za koncem kalendářního roku na GTM, důležité 

informace týkající se nejbližších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na leden.  
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OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM 
 

PODZIM 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 PODZIMEM 

PILOTNÍ DSD 
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OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM 

SCHOLA PRAGENSIS 
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OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
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OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM 

MIKULÁŠ 

MISTROVSTVÍ V RUBIKOVĚ KOSTCE 
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PROJEKT UNESCO 

VÝUKA NETRADIČNĚ—PROJEKTOVÝ TÝDEN 

STUDENÁ VÁLKA 



 

8 

VÝUKA NETRADIČNĚ—PROJEKTOVÝ TÝDEN 

PROJEKT ŽENA 

PROJEKT EKOLOGIE 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 

Zahájení přípravných kurzů:  

12.10. 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 

Rozpis pololetních testů  
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM       AKCE 

20.12. Zpěv koled na schodech 

21.12. Vánoční besídky ve třídách 

22.12. Ředitelské volno   

23.12.-2.1. Vánoční prázdniny  

3.1. Nástup do školy v novém roce 

10.1. Koncert - kostel Sv. Martina ve zdi 

3.1.-4.1. DSD II - ústní část 

26.1. Pedagogická rada, klasifikace 1.pololetí 

26.1. Schůzky se zástupci rodičů 

29.1.-2.2. Hory 

27.1. Přijímačky nanečisto 

31.1. Pololetní vysvědčení /kino 

31.1. Hovory o historii 

2.2. Pololetní prázdniny 

12.-18.2. Jarní prázdniny 

21.2. Den otevřených dveří: ukázky naší práce, vstup do tříd 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE A PODĚKOVÁNÍ 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 Pololetní testy jsou na našem webu a začínáme s nimi 4.1. V tomto období žáky 

standardně neuvolňujeme z výuky. Děkujeme za pochopení.   

 Nejbližší ředitelské volno: 22.12.2017 a dále 30.4.2018 

 Den otevřených dveří s možností navštívit výuku je ve středu 21.2. Těšíme se 

na Vaši případnou návštěvu, info brzy na webu.   

 Právě probíhá zpětná vazba od studentů, děkujeme všem za účast 

a těšíme se na jejich hodnocení.  

 Navázali jsme kontakt se školou Spolku Komenský ve Vídni, uvidíme, jak se pří-

padná spolupráce bude vyvíjet.  

 V bufetu je od prosince nový provozní, budeme rádi, když se studenti i v do-

tazníku vyjádří, co by si v bufetu přáli mít.  

 Děkujeme Ondrovi Matouškovi ze sexty za zorganizování otevřeného mis-

trovství ve skládání Rubikovy kostky. Do naší školy přišli účastníci nejen z celé 

Prahy, ale i ze zahraničí- ze Slovenska. Celé úterní odpoledne se zápolilo, aby 

si na závěr vítězové odnesli i hodnotné ceny. I ty zajistil Ondřej od sponzorů.  

 Personální změny od pololetí: Z rodinných důvodů odchází ze školy paní Bar-

bara Löbel, na její místo nastoupí rodilá mluvčí ze Švýcarska paní Radka Měš-

ťanová.  

 Od února 2018 posílí náš tým školní psycholožka na poloviční úvazek (díky zís-

kané finanční dotaci) - info brzy na našem webu 

 Připomínáme také úhradu školného na druhé pololetí 31.1.2018  

 Děkujeme 

 

Děkujeme našim studentům za skvělou reprezentaci školy na veletrhu Schola 

Pragensis a během dne otevřených dveří 

 

Děkujeme našim učitelům  a ostatním kolegům za nadstandardní nasazení a or-

ganizaci podzimních akcí a za reprezentaci školy na DOD a výstupech z pro-

jektové činnosti.  

 

Děkujeme také rodičům, kteří podporují naše aktivity ! 
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DĚKUJEME 

 

Děkujeme Fondu budoucnosti za 

podporu všech našich výměnných 

pobytů a projektů v roce 2018, 

vynasnažíme se je zrealizovat co 

nejlépe.  
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Milí rodiče a studenti,   

 

věřím, že trávíte příjemné adventní dny a těšíte se na blížící se svátky. Pro toto vánoční období jsem si 

vypůjčila pěkný citát od Ericha Kästnera:      

„Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben“  

 

Přeji Vám za celé GTM krásné a pohodové Vánoce plné zázraků :-) 


