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Vážení a milí rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete malé ohlédnutí za lednem na GTM, důležité informace týkající se nejbliž-

ších dnů a týdnů a také relativně přesný časový plán na únor.  
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OHLÉDNUTÍ ZA LEDNEM 
 

LEDEN 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 LEDNEM 

ZKOUŠKA DSD II—GRATULUJEME  
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OHLÉDNUTÍ ZA LEDNEM 

VYHLÁŠENÍ JUGEND SCHREIBT 
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OHLÉDNUTÍ ZA LEDNEM 

LYŽÁK 
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OHLÉDNUTÍ ZA LEDNEM 

NOVOROČNÍ KONCERT  

HOVORY O HISTORII 
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INVENTURA V HODINÁCH NĚMECKÉ LITERATURY 

VÝUKA NETRADIČNĚ 

PRIMA VYTVÁŘÍ PLÁN MĚSTA 
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VÝUKA NETRADIČNĚ 

HEALTHY FOOD PROJECT - COOKING CLASS 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21.2. 
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KONROLA ABSENCÍ A OMLUVENEK 

 

Vážení rodiče, v elektronické 

žákovské knížce je možné sle-

dovat přesný počet absencí 

Vašich dětí, případné pozdní 

příchody a také zda jsou 

omluvené nebo neomluvené.  

 

Postup je následující—

přihlásíte se do ŽK a kliknete 

na „průběžná absence“ a ná-

sledně na „přehled absencí“  

 

 

 

V pravém horním rohu si dále zvolíte období, které chcete zob-

razit 

 

 

 

Věříme, že Vám to přinese potřebný přehled a budete mít také informaci o tom, 

zda dítě Vámi podepsanou omluvenku do školy skutečně doneslo.  

Děkujeme za spolupráci 

 

Vysvětlivky :  

absence—žák chyběl  

Omluvená absence—žák dodal omluvenku včas 

Neomluvená absence— žák nedodal omluvenku včas dle Školního řádu 

Pozdní příchod 

Nezapočtená absence—např. reprezentace školy 

Brzký odchod 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE A PODĚKOVÁNÍ 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:  

 Nejbližší ředitelské volno: 30.4.2018 

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

na Vaši případnou návštěvu, podrobnosti také na webu školy.   

 Děkujeme studentům za účast ve zpětné vazbě, výstupy zde:  

http://gymnaziumtm.cz/skola/vlastni-hodnoceni-skoly 

 Personální změny od pololetí: vítáme nové kolegyně—paní Radka Měšťanová na 

německý jazyk a paní Tereza Uhlíková jako školní psycholožka 

 Odkaz na formulář „Souhlas s intervencí školního psychologa“: 

http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/poradenstvi  

 Připomínáme také úhradu školného na druhé pololetí 31.1.2018  

 Děkujeme´ 

 Připomínáme také platby kroužků na druhé pololetí. 

 Gratulujeme našim studentům v úspěchu v dějepisné olympiádě: 

http://gymnaziumtm.cz/clanky/ 

 V elektronické ŽK jsme zpřístupnili zápisy hodin z třídní knihy—věříme, že 

to oceníte.  

 Výstupy z testování SCIO zde: http://gymnaziumtm.cz/skola/vlastni-

hodnoceni-skoly/scio-narodni-testovani-2017-2018 

 Známkování německého přírodopisu, biologie a chemie—od pololetí budou ko-

legyně Akslerová a Kastler známkovat německou slovní zásobu—v ŽK přibude 

nová kolonka a žáci dostanou „speciální“ sešit na podklady v nj. Věříme, že děti 

potěší větší přehlednost učiva. 

 

Děkujeme našim studentům za reprezentaci školy na různých akcích 

 

Děkujeme našim učitelům  a ostatním kolegům za nadstandardní nasazení při 

uzavírání prvního pololetí. Děkujeme učitelům němec-

kého jazyka za přípravu a podporu studentů při DSD 

II. 

 

Děkujeme také rodičům, kteří podporují naše aktivity 

! 
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM       AKCE 

2.2. Pololetní prázdniny 

12.-18.2. Jarní prázdniny 

21.2. Den otevřených dveří   

22.2. Seminář projektu Kultura na dotek 

23.2. Porada širšího vedení školy 

24.2. Maturitní a imatrikulační ples, Hotel Olšanka  

28.2. Hovory o historii 
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Milí rodiče a studenti,   

 

Dnešním dnem se tzv. resetovaly známky (jak jsem slyšela od studentů), pevně vě-

řím, že se neresetovaly i celé jejich mozky , a pokud ano, tak jen kvůli přechodu na 

vyšší verzi—tj. druhou polovinu školního roku :-).   

 

Hezky tuto situaci shrnul francouzský básník P.Valéry:      

„Každý začátek je následkem něčeho. Každý začátek něco ukončuje.“ 

 

Přeji Vám všem pohodový začátek února a krásné jarní prázdniny.  


