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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 a druhém zářijovém týdnu školního roku 2021/22 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 ve středu 1. září 2021 v 8:00 hod.  

Během 1. vyučovací hodiny proběhne oficiální přivítání nováčků a také proběhne 

screeningové testování antigenními testy na nemoc covid-19 dle pokynu MŠMT ze dne 17. 8. 

2021. Cílem je minimalizovat riziko nákazy nemoci a jedná se také o prevenci proti šíření 

nových mutací viru SARS-CoV-2. Pokud žák prodělal nemoc covid-19 v posledních 180 

dnech, nebo je plně naočkován a od poslední dávky uplynulo 14 dní, tak se testovat nemusí. 

Žák však musí předložit třídnímu učiteli doklad hned 1. září. 

 

 Třídní učitelka zahájí školní rok v kmenové třídě: 

 

• 1.A – třídní učitelka M.A. Dagmar Pike, učebna 93, 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 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) – děti předají třídní učitelce 2. 9. 

• studentský průkaz - 75 Kč nebo průkaz ISIC za 290 Kč – žák si vybere jeden z nich 

(povinné); na webu jsou podrobnější informace o rozdílu mezi oběma typy průkazu, 

v případě volby ISIC karty je třeba vytisknout a vyplnit žádost zde: 

https://www.gymtce.cz/files/files/1598005631_form-zadosti-isic.pdf; poté žáci předají 

žádost i s penězi třídnímu učiteli - platba 2. 9., nejpozději 3. 9. 

• doporučené brožury (Průvodce 40 Kč, kalendář 5 Kč) – 45 Kč – platba 1. 9. nebo 

2. 9. 

Dále je potřeba počítat s tím, že si děti budou kupovat školní pomůcky, sešity a pracovní 

sešity k učebnicím z cizích jazyků. Veškeré infromace žáci dostanou od svých učitelů. Není 

třeba kupovat nic dopředu, vše je k dispozici ve školní prodejně, učitelé dětem vše vysvětlí. 

http://www.gymtce.cz/
https://www.gymtce.cz/cs/oznameni/skolni-prukaz-isic/2178
https://www.gymtce.cz/files/files/1598005631_form-zadosti-isic.pdf


2. září od 8:00 proběhne projektový den, seznámení se s areálem školy, poté žáci 

odcházejí  domů, akce bude končit v cca 11:40 hod. Doporučujeme sportovní oděv a dostatek 

pití.  Sraz dětí bude v 8:00  v uč. 93, tedy v jejich kmenové učebně. 

3. září přijdou děti v 8:00 do školy a budou probíhat třídnické hodiny a adaptační 

aktivity ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Teplice.  

6. září – třídnické hodiny a výuka do 13:30 hod. 

 

Od 7. září - výuka dle rozvrhu, který bude zveřejněn na webových stránkách školy 

a který je pravidelně aktualizován v našem informačním systému.  

 

Ve středu 8. září 2021 se budou od 17:00 v učebně 93 konat úvodní informativní 

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

systémem a bude jim umožněno si prohlédnout prostory školy. Rodiče žádáme o zakrytí nosu 

a úst během schůzek (respirátor typu FFP 2).  Účast rodičů je vítána, usnadní další komunikaci 

se školou a s třídním učitelem.  

 

9. září také žáky přivítá ředitel školy, žáci se zúčastní imatrikulace. Na imatrikulaci je 

vhodný společenský oděv. 

Vážení rodiče, sledujte před začátkem školního roku naše webové stránky 

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

Věřím, že se Vašim dětem bude na naší škole líbit a že i Vy budete spokojeni. 

 

Těším se na spolupráci s Vámi. 

S pozdravem 

RNDr. Zdeněk Bergman 

ředitel školy 

 

V Teplicích dne 21. srpna 2021 

http://www.gymtce.cz/

