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Vážení a milí rodiče, 
v dnešním newsletteru najdete malé ohlédnutí za zářím, důležité informace týkající se nejbližších dnů a 
týdnů a také relativně přesný časový plán na říjen.  
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Ohlédnutí za zářím 
 

září 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 zářím 

stmelovací pobyty 

Kvarta B 

kvinta 
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Ohlédnutí za zářím 

Seznamovací pobyt pro primu 
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Ohlédnutí za zářím 

Seznamovací pobyt pro primu 
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Gymnazistou na zkoušku 

Ohlédnutí za zářím 

Veletrh kroužků 
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Ohlédnutí za zářím 

Prima den  
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Ohlédnutí za zářím 

Divadelní večer 

Zažít město jinak—před naší ZŠ 
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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 
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Projekty 
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Školní klub a kroužky 

Platba za kroužky – žáci, kteří jsou přihlášeni ve školním klubu, platí 500,- Kč/

pololetí, nepřihlášení 900,- Kč/pololetí. Platby v hotovosti přijímá vyučující na 

první hodině kroužku, případně paní Balcarová v kanceláři školy. 

Pro další informace kontaktujte vedoucího školního klubu paní Pavlu Krum-

mackerovou (krummackerova@gtmskola.cz)  

mailto:krummackerova@gtmskola.cz
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Důležité nejbližší termíny  
 

 Datum       Akce 

2.10. Zahájení kroužků 

8.-13.10 My ve Freiburgu—projekt školního roku 16/17 

12.10. Primární prevence II 

12.10. Zahájení přípravného kurzu  

12.10. Akademie slova 

17.10. Hovory o historii 

20.10. Bankéři do škol VII+VIII 

23.-
25.10. Ředitelské volno pro žáky 

26.10-
27.10. Podzimní prázdniny 
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Důležité informace  

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 
 
 Termíny školního roku 17/18 jsou zveřejněny na našem webu a aktualizo-

vány, pokud jste si vytiskli plán z doby před prázdninami, raději ho vyhoďte a 
vytiskněte si nový (nebo lépe—netiskněte)  

 Ředitelská volna v příštím školním roce:  23. -25.10. a 22.12.2017 
 Den otevřených dveří je v sobotu 2.12.—prosíme o účast všech studentů, za 

tuto sobotu věnujeme studentům celý volný týden o podzimních prázdninách. 
Věříme, že dorazí všichni studenti, protože budou prezentovat své projekty. 
Těšíme se na setkání s rodiči i studenty.  

 Tandemová výuka pokračuje,  určitě Vás zajímají podrobnosti—brzy na na-
šem webu, zatím se vše koncepčně dotváří. Děkujeme za spolupráci 

 Zápis ze schůzky se zástupci rodičů je zveřejněn zde:  
http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/newsletter-apod — případné dotazy 
směřujte na Vašeho třídního zástupce 

 Děkujeme studentům, kteří se statečně přihlásili do matematické olympiády 
 Připomínáme úhradu kroužků za první pololetí.  
 
Děkujeme našim učitelům  za nadstandardní nasazení a organizaci zářijových 
akcí: Gymnazisti na zkoušku,  veletrh kroužků,  stmelovací a seznamovací poby-
ty, Hovory o historii, Zažít město jinak, Klub mladého diváka a Prima den s primou. 

Děkujeme a těšíme se na další akce :-)  
 

 
 

 
 

Děkujeme také rodičům, kteří podporují naše aktivi-
ty a všem učitelům za podporu a motivaci studentů   

a těšíme se na jejich  další úspěchy.  
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Milí rodiče a studenti,   

Mám pocit, že podzim přišel nějak rychle, babí léto jsem asi přehlédla, tak alespoň jeden 

„slunečný“ citát do těch krátících se dní.   

  

„Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín tr-

paslíka.“ (Novalis) 

  

Přeji krásné dny a pohodové podzimní prázdniny :-)  


