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Vážení rodiče, 

v dnešním newsletteru najdete důležité informace týkající se začátku školního roku, informace o novin-

kách na GTM a časový plán na září.  
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GYMNÁZIUM THOMASE MANNA 
 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Zahájení školního roku 2016/2017 

Škola začíná slavnostním zahájením na zahradě GTM ve čtvrtek 1.9. v 10.00, po kterém následuje 

společná snídaně ve třídách. Pokud chcete na snídani něco přinést, budeme rádi.  

První den končíme v 11h.  

Vítáme ve škole nové kolegyně a kolegy 

Našim novým učitelům přejeme, aby se jim u nás líbilo a dobře učilo. 

 

Ludmila Lukavská  český jazyk 

Tereza Bočanová  zeměpis, přírodopis 

Stefan Hahmann  německý jazyk 

Barbara Löbel  tělocvik, německý jazyk 

 

Kontakty na všechny vyučující naleznete na našich webových stránkách  

http://gymnaziumtm.cz/kontakty  

Informace pro rodiče, třídní schůzky a konzultace 

Veškeré informace o prospěchu Vašich dětí naleznete v elektronické žákovské knížce (máte-li problém s 

přihlášením, kontaktujte paní Dvořákovou). Schůzky se zástupci rodičů se konají 26.9. v 17.30, Třídní  

schůzky a konzultace s učiteli se konají 2x ročně a to: 14.11. a 24.4. Veškeré termíny naleznete na na-

šem webu: http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty  

Hledáme nové členy školního bandu 

POZOR! Školní band přibírá nové hráče a zpěváky ( i úplné začátečníky). Repertoir všech žánrů.  

Vede učitelka hudební výchovy Jitka Rutrlová: rutrlova@gtmskola.cz  

Společná setkání: středa 16.15-17.00 zpěv, 17.00-17.45 nástroje. Lze si zvolit pouze zpěv nebo hru na 

nástroje (popřípadě obojí). Další informace viz kroužky GTM.  
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM 

 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

 ÚPRAVY VE ŠKOLE 

Malba, dlažba a další 

Školu se podařilo přes léto vylepšit :-). Některé úpravy 

byly mírně nedobrovolné, protože nám prorostl strom na 

zahradě do kanalizace v budově C, ale zase díky tomu má-

me krásnou zámkovou dlažbu ve vstupní části dvora. Třídy, 

chodby a další prostory školy jsou nově vymalované. Ve 

čtyřech  učebnách jsou nové lavice, hudebna je nově vy-

zdobena.  

Prosíme všechny o spolupráci, aby škola zůstala krásná a 

čistá minimálně po celý tento školní rok. Není možné cokoli 

na zdi lepit, na lavice kreslit či jiným způsobem dále zvele-

bovat školu :-). Kreativitě mohou studenti popustit uzdu na 

papíře či jiném vhodném materiálu. Děkujeme za pochopení 

a spolupráci 
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POZVÁNKY 

 
ZAŽÍT MĚSTO JINAK 

Zažít město jinak 

17.9.2016 před budovou ZŠ, Chabařovická 1125, 9-12h  
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POZVÁNKY 

 PRIMA DEN S PRIMOU 

Prima den s Primou 

Zveme studenty primy a jejich rodiče na společné sobotní odpoledne s kre-

ativním programem.  
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POZVÁNKY 

VELTRH KROUŽKŮ 

Kroužky, volnočasové aktivity a školní klub 

Přihlašování do školního klubu a na jednotlivé kroužky je možné již od 

1.9., přihlášku dostanete u třídních učitelů případně v kanceláři školy.  

Nabídku kroužků naleznete na našem webu: http://gymnaziumtm.cz/pro-

studenty/skolni-klub-a-krouzky  

 

Zveme Vás na náš veletrh kroužků, kde se budete moci seznámit  

s lektory a vybrat si ideální volnočasovou aktivitu. 
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INFORMACE, NOVINKY 



 

8 

OBĚDY 

INFORMACE, NOVINKY 

Podařilo se nám navázat spolupráci s novou školní jídelnou: www.ertus.cz, která pro nás bude od září 

zajišťovat stravování formou „krabiček“. Podrobné informace dostanou žáci 1.9. od svých TU. Systém 

stravování je v naší škole nyní následující:  

 stravování v jídelně Litoměřická od 5.9. je určeno pro všechny zájemce, počítáme s tím, že to  bu-

de základní způsob stravování pro primu a sekundu. 

 Krabičky od firmy Ertus jsou možné od tercie (kvůli kapacitě mediálního centra), pro nižší ročníky 

pouze v případě nedostatku zájemců. Pro tercii a kvartu je kapacita 30 krabiček. Přihlášky zasí-

lají rodiče na mail balcarova@gtmskola.cz  do 2.9. Škola zajistí přihlášení pro prvních 30 zájemců. 

V případě volné kapacity, nabídneme toto i žákům sekundy.  

 Vyšší ročníky mají neomezenou kapacitu přihlašování na krabičky, ale musí dodržovat likvidaci 

zbytků jídel a obalů mimo areál školy—podrobné informace u třídních učitelů. Hlásí se u svých TU.  

 Přihlašování, odhlašování a výběr obědů bude online přes naše webové stránky. Variabilní symbol a 

přístupové údaje obdrží přihlášení od paní Balcarové v týdnu od 5.9., odběr krabiček zahájíme v 

pondělí 12.9. 

HODNOCENÍ 

 

Rozšířili jsme písmenkové hodnocení 

o další písmenka tak, aby bylo více 

vypovídající... 

 

 

V loňském roce jsme zavedli ke kla-

sickému známkování ještě hodnocení 

písmenky, která vyjadřují přístup 

studentů k výuce a předmětu. Tento 

systém jsme od září rozšířili o další 

dvě písmena tak, aby byl ještě více 

vypovídající a jasnější. Písmenka se 

objevují vždy u čtvrtletního a polo-

letního hodnocení v poznámce v elek-

tronické žákovské knížce.  

 

Ohod-

nocení 

Popis převažujícího chování žáka 

A Je aktivní, tvůrčí, má zájem o předmět, soustavně 

a včas plní své povinnosti (např. nošení pomůcek, 

pravidelná domácí příprava). 
B Většinou spolupracuje, zpravidla je pozorný a aktiv-

ní, ale občas je i pasivní, nicméně neruší práci 

ostatních. Zadané úkoly plní až na výjimky svědo-

mitě. 
C Je aktivní, tvůrčí, projevuje zájem o předmět, ale 

soustavně vyrušuje a svým chováním ruší i práci 

ostatních žáků ve třídě. Narušuje průběh hodiny. 

D Pracuje bez většího zájmu, je často pasivní, občas 

ruší práci ostatních, má výkyvy v přístupu i pozor-

nosti, často nenosí pomůcky, zanedbává domácí 

přípravu. 
E Nejeví zájem o předmět, často neplní své povin-

nosti a neodevzdává zadané práce, nicméně svým 

přístupem a chováním nenarušuje práci ostatních 

a průběh hodiny. Doporučujeme konzultaci zákon-

ného zástupce 

F Nejeví zájem o předmět, neplní své povinnosti, 

opakovaně neodevzdává zadané práce, nenosí po-

můcky, soustavně ruší práci ostatních. Doporučuje-

me konzultaci zákonného zástupce. 
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INFORMACE, NOVINKY 

DŮLEŽITÉ INFO 

Co dalšího nového Vás / nás čeká a nemine :-) 

 Kopírování pro studenty: Na našem webu je k dispozici ikonka SafeQ, na kterou když kliknete, mů-

žete svému dítěti „nabít“ jeho ISIC kartu pomocí platební brány PayPal. Přihlašovací údaje jsou 

stejné, jako když se student hlásí do svého profilu v PC ve škole. Kopírka v budově A je vybavená 

čtečkou ISIC karet a určená i pro kopírování studentů. Minimální částka, kterou můžete nabíjet je 

300,-. Ceny kopií: 1,50 za A4 a 3,- za A3. Kopírování studentům v sekretariátu není možné, děkuje-

me za pochopení.  

 Google Classroom: Nadále pracujeme s virtuální školní třídou, tj.  prostorem, kam budou vyučující 

zadávat úkoly a rovněž zkontrolovat, zda je studenti včas a v pořádku odevzdali. Je to prostor pro 

doplňkové materiály k výuce, které nebude třeba stále dokola kopírovat a studenti budou mít všech-

ny potřebné podklady na jednom místě. Rovněž se i Vy můžete takto podívat, s čím Vaše děti pracu-

jí a co všechno mají umět (nově lze nastavit přístup pro „opatrovníka“, tj. rodiče). Přihlášení je 

možné přes ikonku na našem webu. První heslo je Lyceum66, které si studenti po přihlášení změní. 

Do kurzů se hlásí pomocí + v pravém horním rohu. Další informace a kód kurzu jim  poskytnou  přímo 

vyučující. V tomto prostředí nejsou žádné údaje o studentech, pouze jejich školní  mailová adresa, 

nemusíte se tedy bát o žádné osobní údaje. Přihlašovací jméno je stejné jako přihlášení do školních 

počítačů. (tj. například novakja@gtmskola.cz)  

 CLIL rozšiřujeme i na další předměty—můžete se těšit na více německého jazyka v zeměpise, příro-

dopise, ekonomii a vědeckém psaní a na anglický jazyk ve výtvarné výchově 

 Děti mladší 15 let mohou být o polední pauze před odpolední výukou buď v MC nebo v jídelně na 

obědě nebo mimo areál školy. Nezapomeňte jim vyplnit propustky, bez Vašeho povolení je nikam ne-

pustíme. Děkujeme za spolupráci.  

 Školné za první pololetí je splatné 1.9. na účet 2000001731/8040 s Vaším variabilním symbolem. 

 Všechny důležité informace zveřejňujeme na našich webových stránkách, proto se na ně, prosím, 

alespoň 1x týdně podívejte.  Budeme rádi, když se připojíte i na školní Facebook.  

 

Zveřejněny výsledky zpětné vazby z minulého školního roku 

 Na našich stránkách naleznete také výstupy ze zpětné vazby a vyjádření k podnětům z minulého 

školního roku. Děkujeme všem za připomínky, chválu i náměty pro naši práci.  

 

ZPĚTNÁ VAZBA 
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 DATUM         AKCE 

PROSBA 

1.9. 10.00 Slavnostní zahájení nového školního roku 

2.9. 9-11.50 Třídnické hodiny, organizace, pravidla 

4.9.-8.9. 9.30 Stmelovací kurzy (prima a tercie A) 

5.9.   Zahájení činnosti ranního školního klubu 

12.9. 16-18 Veletrh kroužků na GTM 

16.9.   Opravná maturita 

září   Charitativní akce Světluška 

září   Volby do studentského fóra 

září   Adaptační pobyt (kvinta) 

17.9. 9-12 Zažít město jinak před budovou ZŠ NČP 

20.9. 14:30-

16:00 

Beseda s Velerií Zawadskou 

26.9.   Deadline pro přihlašování studentů na výměnné pobyty 

26.9. 17.30 Schůzky se zástupci rodičů 

29.9. 14.30 Gymnazistou na zkoušku 

29.9.   Primární prevence oktáva 

1.10. 11-15 Prima den s primou 

Hudební nástroje  

Máte-li doma nepoužívané hudební nástroje,  

budeme rádi, pokud nám je poskytnete na hudební výchovu. Moc děkujeme.  

Zájemci se mohou rovnou ozvat J. Rutrlové.  
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Milí rodiče a studenti,   

přeji Vám úspěšné zahájení nového školního roku, mnoho zasloužených úspěchů, chuť do uče-

ní, studijní i osobní spokojenost a především pevné zdraví a spoustu radosti nejen ve školním  

prostředí.  

 

Inspirativní citát na konec prázdnin :-) 

„Ein neuer Anfang verkleidet sich oft als schmerzvolles Ende“ 

Nesmutněte tedy, že končí prázdniny a radujte se z nového začátku :-) 

Těšíme se na Vás 

Zuzana Svobodová 

 

NOVÁ VIZE 

Zpracovali jsme pro Vás novou vizi, která bude provázet naši školu v následujících třech školních 

letech.  

Vize prezentuje především to, co bychom si nyní pro naši školu přáli. Pojmenovali jsme v ní to, čeho by-

chom chtěli dosáhnout a jakou školu bychom v roce 2019 chtěli mít.  

Je to určitá cesta, na kterou se chceme společně  od 1.9.2016 vydat.  

Nevíme samozřejmě, zda se podaří splnit vše, co je ve vizi uvedeno, možná splníme i něco, co tam uvedeno 

není :-).  Může se stát, že se během této cesty vydáme i trochu jiným směrem, možná se ukáže, že někte-

ré úseky cesty už nejsou důležité a možná objevíme i nové cíle…. 

Vize je pro nás ale základní itinerář, díky kterému můžeme společně vykročit do dalších školních let, na 

která se těšíme a věříme, že budou pro naši školu úspěšná. 

Děkujeme všem za podporu a spolupráci.  Vize je ke stažení zde: http://gymnaziumtm.cz/skola/vize-a-

cile-skoly 

 


