
GYMNÁZIUM TEPLICE 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
sobota 8. 12. 2018 (od 9:00 do 12:00 hod.) 

 

Co můžete v tento den v naší škole vidět a slyšet? 
 

Základní informace o škole podá ředitel školy RNDr. Zdeněk Bergman 

v 9:00, 10:00 a 11:00 hodin.      (Budova A, aula, 3. p.) 
 kvalita školy – titul Dobrá škola Ústeckého kraje, páteřní škola ÚK 

 systém studia na Gymnáziu Teplice; přijímání studentů, učitelský sbor 

 vybavení školy, služby studentům, zahraniční aktivity; spolupráce se sponzory 

Další informace poskytnou zástupkyně ředitele gymnázia 

Mgr. Marcela Řeháková  (Budova A, uč. 14, 1. p.) 

RNDr. Věra Ševčíková  (Budova C, kanc. zástupce, 2. p.) 

Profesní volba - výchovná poradkyně (VŠ, pomaturitní studium, volba povolání)  

    Mgr. Jitka Emingrová,   (Budova A, uč. 11, 1. p) 
- informace o možnostech studia na vysokých školách 

- úspěšnost studentů v přijímání na VŠ, uplatnění studentů v praxi 

Studium jazyků – němčina, španělština, francouzština, angličtina, ruština 
 systém výuky jazyků - návaznost na předchozí vzdělání, možnost rozšiřujícího učiva (semináře, konverzace) 

 studijní výjezdy a pobyty v zahraničí, zvyky a tradice zemí, mezinárodně akreditované zkoušky 

 učebnice, knihy a časopisy 

 programy studentů (Kulturní centrum románských jazyků, La Villette po našem, Proč se učit rusky aj.) 

 Německý jazyk Mgr. Kamila Volfová  (Budova A, uč. 5, přízemí) 

 Španělský jazyk Mgr. Michaela Leónová  (Budova A, uč. 2 a 3, přízemí 

 Francouzský jazyk Mgr. Pavla Pokorná   (Budova A, uč. 15, 1. p.) 

    Mgr. Jarmila Chárová 

 Anglický jazyk Mgr. Lenka Boehmová  (Budova A, uč. 7, 1. p.) 

Ruský jazyk  Mgr. Irena Korfová   (Budova A, uč. 8, přízemí) 

AFS Mezikulturní programy 

Hana Večerková   (Budova A, uč. 13, 1. p.) 
- představení AFS organizace, možnosti studia v zahraničí 

Projekt Vévoda z Edinburghu 

Mgr. Kateřina Brušáková  (Budova A, uč. 14, 1. p.) 

Bc. Dagmar Pike 
- prestižní mezinárodní cena vévody z Edinburghu - představení projektu 

- tento rok poprvé na Gymnáziu Teplice i v celém teplickém okrese 

Společenské vědy   Mgr. Stanislav Vašků   (Budova A, uč. 18, 1. p.) 
- nabídka volitelných společenskovědních předmětů 

- kulturní aktivity pro volný čas, návštěva divadelních představení 

Matematika    RNDr. Věra Ševčíková  (Budova C, kanc. zástupce, 2. p.) 
- učební plány, volitelné předměty, koordinace s požadavky vysokých škol 

- matematické soutěže, práce s talentovanými studenty, přijímací zkoušky 

- výuka matematiky, maturitní zkouška z matematiky 

Biologie    Mgr. Monika Krausová  (Budova A, uč. 21 a 22, 2. p.) 
- učební plány, ukázky soutěží a exkurzí pro studenty 

- soutěže a hry, mikroskopování pro veřejnost 

Fyzika    RNDr. Zdeněk Vácha  (Budova B, uč. 44 a 45, 1. p.) 

    Mgr. Jan Steinsdörfer 
- učební plány, práce s nadanými studenty, soutěže, didaktický park 

- fyzikální pokusy (Magie nebo zázraky? Fyzika!) 



Chemie   Mgr. Marcela Vlačihová  (Budova A, uč. 26 a lab., 2. p.) 

    Mgr. Josef Kopřiva 

    Ing. Jakub Mráček 
- učební plány, práce s nadanými studenty, soutěže 

- jednoduché chemické pokusy 

Informatika   Ing. Věra Minaříková  (Budova A, uč. 17, 1. p.) 
- využití počítačové učebny, připojení na Internet 

- náplň povinného předmětu informatika, programování jako volitelný předmět 

- soutěže v programování, virtuální brýle 

Dějepis   PhDr. Valerie Škodová  (Budova A, uč. 16, 1. p.) 

Mgr. Iva Reichová  

Mgr. Petra Kučerová 

Mgr. Lubomír Tanzmann 
- práce s talentovanými studenty; úspěchy v soutěžích 

- Co víte o našich dějinách? Zkuste vyplnit náš kvíz! 

Český jazyk 

Výchovné poradenství  Mgr. Otakar Reich    (Budova C, uč. 82, 2. p.) 

- přijímací zkoušky  

- práce s talentovanými studenty; úspěchy v soutěžích 

- individuální vzdělávací plány 

- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a školním psychologem 

Zeměpis   Mgr. Jana Bartošová  (Budova A, uč. 12, 1. p.) 

    Mgr. Barbora Bendová 
- zeměpisná soutěžení, hry a kvízy; zeměpisné dokumenty a filmy 

- představení geografických publikací - učebnice, encyklopedie, atlasy  

- nová maturita, přijímací zkoušky ze zeměpisu na VŠ 

Výtvarná výchova  Mgr. Radka Manáková  (Budova B, ateliéry, 2. p.) 

    Mgr. Kamila Svobodová 
- prohlídka výtvarné učebny s ukázkami studentské tvorby  

- ukázky „psaní testů“ z chytrého telefonu  

- vystřihovánky z papíru - tvoření podložek pod skleničky laminováním 

- prohlídka keramické dílny  

- možnost vyzkoušet si práci s keramickou hlínou 

Hudební výchova  PhDr. Květuše Martínková  (Budova A, 2. p.) 
- vystoupení skupiny Boomwhackers GT- hudební činnosti v hudební výchově 

Mgr. Pavla Sedláková  (Budova C. uč. 51, 1. p.) 
- - ukázka hudebních nástrojů, nepovinné hudební předměty 

- - reprezentace školy - sborové soutěže, vystoupení pro veřejnost, pro seniory atd. 

- - veřejná zkouška Komorního sboru 9:30 – 11:00. 

Biopark   Mgr. Pavla Bergmanová  (Budova C, 1. p.) 

- tropický, subtropický a středozemní ráj pro všechny příznivce fauny a flory 

- rostliny exotických plodin známých z obchodů 

- zajímavá zvířata, např. varan stepní a kajmanka supí 

Tělocvična        (Budova A, přízemí, 1. p.) 

Mgr. Martin Mühlfait, Mgr. Miroslav Vartecký 

Mgr. Alena Vacková, Mgr. Jakub Doboš  

Mgr. Radek Blahota , Mgr. Jolana Mrzenová 
- florbalový turnaj žáků gymnázia, slackline 

- sportovní aktivity na škole, činnost ŠSK 

Zástupce studentského parlamentu  

Vojtěch Šafránek, 5.A  (Budova C, 2. p., uč. 84) 
    informace o studiu na Gymnáziu Teplice 

Scio  

Jan Zarcký     (Budova A, 2. p., uč. 23) 
    informace o cvičných zkouškách a dalších službách společnosti Sco 


