Základní informace pro budoucí studenty 1. ročníků (1.O, 1.S. I.)

Adaptační kurzy:
➢ Kurzy proběhnou v první polovině září (prosíme rodiče na tuto dobu nerezervovat žádnou
dovolenou)
➢ Kurzy jsou 4 – 5 denní
➢ Podrobné informace na 1. třídní schůzce – 3. 9.

Program Bakaláři:
➢
➢
➢
➢
➢

Elektronická evidence absence
Elektronická evidence klasifikace
Plán akcí tříd
Přístupová hesla pro studenty i zákonné zástupce – začátek září (třídní profesor)
Elektronická komunikace s rodiči

Čipy, potvrzování průkazek:
➢
➢
➢
➢

Čip je možné zakoupit v kanceláři školy již od 24. 8. (8,00 – 14,30 hodin)
Vratná záloha 115,- Kč
Čip – pro vstup do budovy školy, jídelna
Průkazky na dopravníspoje – je možné potvrzovat v kanceláři školy od 24. 8.

Studijní průkazy:
➢
➢
➢
➢

Cena 20,- Kč (za duplikát 40,- Kč) - třídní profesor
Slouží jako evidence omluvenek
Foto (průkazkové) – přinést na začátku září (třídnímu profesorovi)
Pro studenty nižšího gymnázia – ve studijním průkazu data třídních schůzek, akcí, atd.

ISIC karta:
➢ Cena 290,- Kč
➢ Mezinárodně platná studentská karta pro slevy na vstupném, slouží jako studentský průkaz pro
nákup jízdenek, atd. (blíže třídní učitel)

Úřední hodiny pro studenty – kancelář školy:
➢ Denně 7,30 – 9,45 hodin (potvrzení o studiu, stravování, ztráty,…)

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:
➢ Vyvěšeny na kabinetu Mgr. Ilony Šulistové
➢ Podle potřeb zákonných zástupců nebo studentů po domluvě kdykoliv

Šatní skříňky:
➢ Klíč ke skříňce na začátku září – vratná záloha 200,- Kč – součást záloh na vše (třídní profesor)
➢ Přezouvání je dobrovolné, v odborných učebnách a tělocvičně povinné

Stravování:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Školní jídelna – výdej obědů denně od 11,15 hodin do 14,00 hodin
Dovoz obědů ze střední školy Velešín
Platby předem na celý měsíc
Kontakty: 380 711 171, stravne@gymck.cz
Objednávání obědů – přes internet
Výběr ze 2 obědů
Obsluha v jídelně – čip
Bližší informace – www.gymck.cz – jídelna.

Učebnice a další pomůcky:
➢ Nižší gymnázium – zapůjčení všech učebnic s výjimkou pracovních sešitů
➢ Vyšší gymnázium – vlastní učebnice

SRPŠ:
➢
➢
➢
➢

Volba zástupce třídy z řad zákonných zástupců studentů – na 1. třídní schůzce
Schůzky výboru SRPŠ – 2x ročně ( v den konání třídních schůzek)
Příspěvek 200,- Kč ročně na žáka
Využití – hlavně pro maturitní plesy, pojištění při exkurzích, cestovné pro studenty při
reprezentaci školy, zahájení roku v prvním ročníku, předávání maturitního vysvědčení (Prokyšův
sál, květiny, hudební vystoupení, nákup nadstandardních pomůcek pro školu – na základě
schválení výboru SRPŠ)

Formuláře na webových stránkách:
➢ Žádost o uvolnění z výuky předmětu (především pro tělesnou výchovu)
➢ Žádost o přerušení studia, o vydání duplikátu vysvědčení, atd.
➢ Žádost o povolení IVP

Začátek školního roku:
1.
➢
➢
2.
➢
➢
➢
➢
3.

den školního roku – 1. 9. 2020:
9,00 – 10,00 zahájení roku – Prokyšův sál Prelatury ČK, Horní ul. 155
Možnost objednání obědů – kancelář 5. patro, nebo elektronicky
den školního roku – 2. 9. 2020 (8,00 – 12,00 hodin):
čipy, studijní průkazy, klíče ke skříňkám, výběr záloh a plateb
orientace v prostorách školy
vyplnění osobních dotazníků a dalších formulářů
seznámení se školním řádem, klasifikačním řádem, BOZP
den – výuka podle rozvrhu

