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Organizace začátku školního roku pro třídy 5.D a 5.F 
 

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 2019/20 se všichni nově 

nastupující žáci naší školy zúčastní tzv. adaptačních kurzů a dalších akcí spojených s novým 

školním prostředím.  

Organizace prvních zářijových dnů pro kvinty D a F  

Školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hod.  

Během 1. vyučovací hodiny proběhne oficiální přivítání nováčků. Třídní učitelé zahájí 

školní rok v kmenových třídách: 

 

 5.D – třídní učitelka Mgr. Kateřina Brušáková – učebna 72, budova C 

 5.F – třídní učitel Mgr. Jiří Řehák - učebna 95, budova C. 

 

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

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

peněz na případné zakoupení praktické brožury Průvodce školou a školní kalendář, které jim 

pomohou 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) 

 adaptační kurz - 900 Kč (povinné) 

 studentský průkaz - 75 Kč nebo průkaz ISIC za 280 Kč – žák si vybere jeden z nich 

(povinné) 

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

Dále je potřeba počítat s tím, že učebnice si žáci středních škol kupují sami, škola je nehradí. 

Částka na zakoupení sady učebnic pro žáky prvních ročníků se pohybuje kolem 2 000 Kč.  

Adaptační kurz pro třídy 5.D a 5.F proběhne již od pondělí 2. září 2019. Adaptační 

akce začíná v 14:00 hod. mimo areál školy - v Autokempu Chabařovice. Do autokempu se 

žáci dopraví sami (v doprovodu rodičů), sraz bude v 14:00 u hlavní brány. Podmínkou účasti je 

třídním učitelům odevzdat podepsaný formulář, který si můžete stáhnout zde: pro 5.D a 5.F. 

Odevzdat jej můžete až v Chabařovicích. 

Aktivity připravené pro studenty: seznámení žáků mezi sebou a s třídními učiteli, 

výtvarné a hudební činnosti, socio-komunikační hry.  

 

V kempu je zajištěna strava i pitný režim, kurz je dvoudenní.  

 

http://www.gymtce.cz/


Celkem každý žák zaplatí 900,- Kč. 

 

Akce bude zakončena ve středu 4. září ve 13:00 po obědě. Žáci se z Chabařovic opět 

dopraví sami domů. Částka 900,-Kč (a podepsaný formulář) bude vybírána přímo v kempu 

a žáci ji předají svému třídnímu učiteli. S sebou si žáci vezmou: pití a svačinu na odpoledne, 

baterku, psací potřeby, poznámkový blok, šátek na oči, sportovní oblečení, sportovní obuv, 

drobné mince na sprchy (desetikoruny), kapesné dle uvážení.  

Od čtvrtka 5. září – třídnické hodiny a výuka dle standardního rozvrhu, který bude 

zveřejněn na webových stánkách školy. 

Dne 9. září 2019 se budou od 17:00 konat úvodní informativní schůzky pro rodiče 

žáků kvint. Rodiče budou seznámeni s třídními učiteli, komunikačním systémem a bude jim 

umožněno si prohlédnout prostory školy. Účast rodičů je vítána, usnadní další komunikaci se 

školou a s třídním učitelem. Třídní schůzky se konají v kmenových učebnách: 

 5.D – třídní učitelka Mgr. Kateřina Brušáková – učebna 72, budova C 

 5.F – třídní učitel Mgr. Jiří Řehák - učebna 95, budova C. 

Vážení rodiče, sledujte před začátkem školního roku naše webové stránky 

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

Těším se na spolupráci s Vámi. 

 

S pozdravem  

RNDr. Zdeněk Bergman 

ředitel školy 

V Teplicích dne 26. srpna 2019 

http://www.gymtce.cz/

