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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 
 

INFORMACE 

Zahájení školního roku 2015/2016 

Škola začíná slavnostním zahájením na zahradě GTM v úterý 1.9. v 10.00, po kterém následuje spo-

lečná 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. 

 

Mgr. Martin Blümel  český jazyk 

Mgr. Martina Libá  tělocvik 

Mga. Kristýna Šormová  výtvarná výchova 

M.A. Annika Range   německý jazyk 

Bc. Martin Jelínek  ICT 

 

Kontakty na všechny vyučující naleznete na našich webových stránkách  

http://gymnaziumtm.cz/kontakty  

Na naši výtvarnici se můžete podívat také zde: www.kristynasorm.com 

 
 

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 21.9. v 17.30, třídní  

schůzky a konzultace s učiteli se konají 2x ročně a to: 23.11. a 25.4. Veškeré termíny naleznete na na-

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

Zažít město a školu jinak 

Zveme srdečně všechny přátele školy na happening „Zažít školu jinak“, který se koná v rámci soused-

ských slavností „Zažít město jinak“ v sobotu 19. září od 10.00 – 14.00 hodin před budovou ZŠ v  ulici 

Chabařovická 1125. 

Čekají nás dobroty a ruční práce našich babiček, dětské hry před 100 lety, módní přehlídka z dob našich 

babiček, výstava starých a nových fotek z Prahy 8, literární čajovna se starými knížkami, tradiční Floh-

markt a burza starých knih, časopisů, hraček a obrazů, vernisáž a výstava prací ZUŠ Taussigova, 

staropražské koláče US Chabařovická, netradiční výtvarné, hudební a sportovní dílny pro děti i dospělé. 

 
PRIMA DEN S PRIMOU 

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 

Prima den s Primou 

Zveme studenty primy a jejich rodiče na společné sobotní odpoledne s kreativním programem.  

Těšit se můžete na výtvarný workshop s naší novou učitelkou výtvarné výchovy Kristýnou Šormovou.  
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POZVÁNKA NA OSLAVU ZALOŽENÍ GTM 

 GTM EXISTUJE UŽ 20 LET…..  
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CLIL 

NOVINKY 

CLIL 

Předměty fyzika, matematika a OSZ se budou ve školním roce vyučovat částečně metodou CLIL. V mi-

nulém školním roce si několik našich vyučujících mohlo díky grantu z programu Erasmus+ rozšířit své 

znalosti v Německu na jazykovém kurzu, což jim umožní zahrnout metodu CLIL do svých hodin.  

Rozsah použití této metody je definován v dodatku k ŠVP a je ke stažení na našem webu.  

 

Metodu CLIL brzy podrobněji vysvětlíme na našich stránkách, prozatím alespoň krátká definice:  
 

CLIL (content and language integrated learning) je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu částečně pro-

střednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v oboru a zároveň rozšiřuje své znalosti a komunikační 

schopnosti v cizím jazyce.   

HODNOCENÍ 

Nehodnotíme pouze znalosti, ale i přístup studentů... 

Z Vašich podnětů v dotazníkovém šetření vyšlo najevo, že byste si přáli hodnocení zaměřit ne jen na fak-

tické znalosti, ale i na kompetence a přístup studentů k výuce. Myslíme si to také a proto zavádíme ke 

klasické klasifikaci i informativní hodnocení, které bude vyjadřovat přístup studentů k výuce a předmě-

tu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnosti v našem klasifikačním řádu:  

http://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/klasifikacni-rad1516.pdf 

 

Ohodnocení 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 aktivní, ale občas je i 

pasivní, nicméně neruší práci ostatních. Zadané úkoly plní až na 

výjimky svědomitě. 

C Pracuje bez většího zájmu, je často pasivní, občas ruší práci ostat-

ních, má výkyvy v přístupu i pozornosti, často nenosí pomůcky, za-

nedbává domácí přípravu. 

D Nejeví zájem o předmět, neplní své povinnosti, opakovaně neode-

vzdává zadané práce, nenosí pomůcky, soustavně ruší práci ostat-

ních. Doporučujeme konzultaci zákonného zástupce. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Didaktika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kola
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NOVINKY 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 

Prevence je důležitá, intervence někdy potřeba... 

V rámci primární prevence pokračujeme ve spolupráci s Mgr. Marií Novákovou, která bude pravidelně 

docházet do našich tříd a pracovat s nimi. Nicméně někdy je zapotřebí dalších odborných konzultací a za 

tímto účelem jsme zahájili spolupráci s Mgr. Kateřinou Maňasovou, která Vám bude k dispozici po 

předchozí telefonické objednávce přímo v prostoru naší školy.  

 Cena: 400,-/60min 

 Objednávat se můžete na: 602282081 nebo na mailu: manasova.katerina@seznam.cz  

 Termín pro studenty bez nutnosti předchozího objednání: 17.9.  a  8.10.  14-15h (krátkou konzultaci 

poskytne studentům škola zdarma, poté bude nutné se standardně objednat) 

 

GOOGLE CLASSROOM 

Google Classroom— online výukové prostředí 

Začínáme pracovat s virtuální školní třídou. Nebojte se, studenti dál musí fyzicky do školy :-). V google 

classroom se jedná o prostor, kam budou vyučující moci zadávat úkoly a rovněž zkontrolovat, zda je stu-

denti včas a v pořádku odevzdali. Je to prostor pro doplňkové materiály k výuce, které nebude třeba stá-

le dokola kopírovat a studenti budou mít všechny potřebné podklady na jednom místě. Rovněž se i Vy mů-

žete takto podívat, s čím Vaše děti pracují a co všechno mají umět (věříme, že Vám děti rádi zpřístupní 

své kurzy :-)). Věříme, že se usnadní výuka i studentů, kteří jsou v zahraničí nebo nemocní.  

 

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, nemu-

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

(tj. například novakja@gtmskola.cz)  
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NOVINKY 

DALŠÍ NOVINKY 

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 dále není možné, dě-

kujeme za pochopení.  

 Přípravný kurz na přijímací zkoušky: Nově otevíráme přípravný kurz německého jazyka, který bu-

de navazovat na češtinu nebo matematiku. Začínáme 15.10. matematikou. Více informací na webu: 

http://gymnaziumtm.cz/pro-uchazece 

 Připravujeme pravidelné informační večery pro rodiče, kde budete mít příležitost diskutovat s od-

borníky na aktuální témata z oblasti vzdělávání. Začínáme 24.9. s tématem „Výběr školy“ a přivítá-

me Mgr. Jaroslavu Simonovou, PhD. z Pedagogické fakulty UK.  

 Více zde: http://gymnaziumtm.cz/vzdelavaci-kurzy/prednasky-pro-rodice-a-verejnost 

 Nová hudebna: hudební výchova a obor se budou vyučovat v příjemnějším prostředí upravené býva-

lé sborovny.  

 

KROUŽKY 

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 zde: http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/skolni-klub-a-krouzky 

Budeme pro Vás postupně rozšiřovat nabídku na další zajímavé vzdělávací akce a založili jsme 

Centrum celoživotního vzdělávání při GTM: http://gymnaziumtm.cz/vzdelavaci-kurzy  
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DŮLEŽITÉ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY  
 

 

 DATUM         AKCE 

1.9. 10.00 slavnostní zahájení nového školního roku na dvoře 

14.9.   opravná maturita 

2.9. 9-11.50 třídnické hodiny, organizace, pravidla 

7.9.   zahájení činnosti ranního školního klubu  

11.9. 14.30 PORADA a neformální posezení 

září   Veletrh vědy 

září   Charitativní akce Světluška 

září   volby do ŽR - parlamentu 

17.9. 14-15 Konzultační hod. psycholožky pro žáky (bez objednání) 

17.9.-   adapťák kvinta 

19.9. 10-12 Zažít město jinak ve spolupráci se ZŠ 

19.9. 15 Prima den s primou 

21.9. 18.00 Schůzky se zástupci rodičů 

28.9.-   projektový týden 

3.10. 14-16 / 17 prezentace projektů / oslava založení školy 

3.10.-   Hamburg u nás 

5.10.   zahájení kroužků 

PRAKTICKÉ INFO 

Několik praktických informací nejen pro začátek školního roku 

 Obědy fungují od 3.9., potřebné přihlášky získáte u třídních učitelů 

 Výstupy ze zpětné vazby jsou na našem webu, děkujeme moc za spolupráci a podněty. 

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

 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. 
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Milí rodiče a studenti,   

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

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

prostředí.  

 

Inspirativní citát na závěr 

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“ (neznámý autor) 

(prvního září otevíráme dveře, věříme, že vstoupíte a nezapomeňte si ISIC :-)) 

 

Hezký nový školní rok 

Zuzana Svobodová 

 


