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Informace pro rodiče žáků 1.A  
Vážení rodiče, 

jsme rádi, že jste se rozhodli pro naši školu a přejeme Vaší dceři/synovi hodně studijních 

úspěchů. Rádi bychom Vám předali několik důležitých informací týkajících se organizace 

nového školního roku. V prvním zářijovém týdnu školního roku 2018/19 je pro žáky primy 

připraveno mnoho aktivit, které jim pomohou seznámit se s novým prostředím a spolužáky. 

Organizace prvních zářijových dnů pro primu A  

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hod., kdy během 1. vyučovací hodiny 

proběhne oficiální přivítání nováčků. Třídní učitelka zahájí školní rok v kmenové třídě: 

 

 1.A – třídní učitel Mgr. Ivana Bejčková, učebna 83, budova C. 

 

Po 1. vyučovací hodině (v 8:45) odcházejí žáci domů.  Ráno není třeba do školy nic 

nosit, přezůvky potřeba nejsou. Žáci si mohou přinést tužku, blok na poznámky a drobný obnos 

peněz na případné zakoupení praktické brožury Průvodce školou, která jim pomůže při prvotní 

orientaci ve škole a kde se dozví spoustu užitečných informací. V prvních dnech bude dále 

třídní učitel vybírat peníze na: 

 vratnou zálohu na skříňku - 200 Kč (povinné) 

 studentský průkaz - 75 Kč (povinné) 

 divadelní představení Starci na chmelu – 140 Kč (povinné) 

 doporučené brožury (Průvodce 40 Kč, kalendář 5 Kč) – 45 Kč.  

4. a 5. září se děti ještě nebudou učit, proběhne tzv. adaptační kurz a děti se zúčastní 

divadelního představení. Kurz proběhne v areálu Gymnázia Teplice a je zdarma.  

4. září přijdou děti v 8:00 do školy a budou probíhat třídnické hodiny ve spolupráci 

s třídním učitelem, výchovným poradcem a Pedagogicko-psychologickou poradnou Teplice. 

Po 2. hodině (v 10:30 hod.) bude dopolední program ve škole ukončen a děti půjdou s třídní 

učitelkou do divadla na představení Starci na chmelu. Porgram v divadle skončí cca v 12:20 

hod.  

5. září . 8:00 - 12:00 hod. - projektový den, seznámení se s areálem školy, poté žáci 

odcházejí  domů, akce bude končit v cca 11:40 hod.   

Od 7. září - imatrikulace, focení nováčků do Evidence, předávání skříněk  a výuka dle 

rozvrhu, který bude zveřejněn na webových stránkách školy. 

V pondělí 10. září 2018 se budou od 16:00 v učebně 83 konat úvodní informativní 

schůzky pro rodiče žáků prim. Rodiče budou seznámeni s třídní učitelkou, komunikačním 

systémem a bude jim umožněno si prohlédnout prostory školy. Účast rodičů je vítána, usnadní 

další komunikaci se školou a s třídním učitelem. 

http://www.gymtce.cz/


Vážení rodiče, sledujte před začátkem školního roku naše webové stránky 

www.gymtce.cz., kde zveřejňujeme všechny potřebné informace.  

 

Těším se na spolupráci s Vámi. 

S pozdravem 

RNDr. Zdeněk Bergman 

ředitel školy 

 

V Teplicích dne 27. srpna 2018 

http://www.gymtce.cz/

