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Vážení přátelé, studenti a učitelé,
po velkých prázdninách opět usednete do školních lavic a kantoři za své katedry.
Otvírá se tak před každým z nás nový školní rok. Když my křesťané začínáme něco
nového, prosíme o Boží požehnání. Chci proto vyprošovat vám studentům i nám kantorům, aby
nás Bůh naplnil radostí z poznávání nových skutečností, radost z přátelských vztahů a odvahu
k překonávání všech zkoušek.
Rád bych vás všechny pozval i tento školní rok k „půlhodince“ jako v uplynulém
vyučovacím období. Letos bychom se zabývali tématem BLAHOSLAVENSTVÍ. To je velmi
důležitá řeč, kterou pronesl Pán Ježíš v několika bodech, a můžeme říci, že v Novém zákoně
navazuje na Desatero. Setkání budou probíhat v kabinetě spirituála v 7:30 v těchto termínech: 12.
9., 3. 10., 7. 11., 5. 12., 9. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 12. 6. 2013/2014. Pro připomenutí bude ještě
každé datum zveřejněno dole na nástěnce.
Dále vás zvu na mši svatou pro studenty a kantory, vždy ve čtvrtek v 7:05 v kostele Panny
Marie, pokud nebudou prázdniny nebo výše zmíněná „půlhodinka“. Pokračovat budeme také
v četbě žalmů vždy ve čtvrtek o velké přestávce.
Přeji Bohem požehnaný školní rok 2013/2014.
P. Jan Paseka, spirituál
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Vážení rodiče, milí žáci,
s blížícím se začátkem školního roku si Vás dovoluji informovat o jeho průběhu.
Prvním dnem je pondělí 2. 9. 2013, školní rok začneme v 8.00 hodin mší svatou
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči, účast na ní je dobrovolná, ale všichni jste
upřímně zváni. Po mši svaté se sejdete v 9.00 hodin ve třídách se svými třídními učiteli a
dozvíte se základní organizační informace, které se týkají nejbližších dní. Žáci obdrží prozatímní
rozvrh hodin pro první týden.
Žáci, kteří mají zájem o ubytování ve školní ubytovně, se mohou nastěhovat v pondělí
2. září 2013, v době od 6.00 do 7.45 hodin, nebo po skončení programu ve škole (přihlášku
zájemci obdrží při nástupu do školy). Ubytování je možné využít podle rozvrhu hodin i na určité
dny v týdnu (nultá hodina začíná v 7.10 hodin). Provoz ubytovny začíná v pondělí v 6.00 hod. a
končí v pátek v 15.00 hod. Ubytovaní používají vlastní povlečení.
Pro žáky je ve škole k dispozici školní klub s pedagogickým dozorem (přihlášku
obdržíte v den nástupu do školy), který slouží žákům před vyučováním i po něm (brzké příjezdy
nebo pozdní odjezdy autobusů). Mohou se zde připravovat na vyučování, využívat počítače a
internet, hrát společenské hry, půjčovat si knihy ze školní knihovny a v rámci školního klubu
budou nabízeny i zájmové kroužky.
Žákům primy jsou ze zákona půjčovány učebnice zdarma. Jazykové učebnice a další nutné
pomůcky si musí žáci hradit sami. Žáci kvinty si hradí učebnice a učební pomůcky sami, po
domluvě je možné je hromadně objednat školou. Dále si žáci zajistí visací zámek (průměr zavírání
do 5 mm) na uzamykání osobní skříňky v šatně.
Přeji Vám klidné prožití posledních prázdninových dní a těším se s Vámi na shledanou
2. září ve škole.
Ing. Dagmar Kučerová, ředitelka školy
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Třídní schůzky rodičů a zákonných zástupců žáků
Čtvrtek 14. listopadu 2013
Čtvrtek 10. dubna 2014
Dny otevřených dveří
Úterý 3. prosince 2013
Sobota 18. ledna 2014
Čtvrtek 6. února 2014

12 – 17 hod.
9 – 13 hod.
9 – 16 hod.

Termíny prázdnin
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Podzimní prázdniny

úterý 29. a středa 30. října 2013

Vánoční prázdniny

od soboty 21. prosince 2013 do neděle 5. ledna 2014

Pololetní prázdniny

pátek 31. ledna 2014

Jarní prázdniny

od pondělí 10. února 2014 do pátku 14. února 2014

Hlavní prázdniny

od 28. června do 31. srpna 2014
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Další důležité termíny
Uzavření klasifikace za
1. pololetí

pátek 24. ledna 2014

Lyžařský sportovní kurz tříd

od neděle 26. ledna do soboty 1. února 2014 (termín

nižšího gymnázia

může být změněn podle sněhových podmínek)

Lyžařský sportovní kurz

od 12. března do 16. března 2014

třídy kvinty

(termín může být změněn podle
sněhových podmínek)

Přijímací zkoušky
na gymnázium pro čtyřleté

úterý 22. a středa 23. dubna 2014

a osmileté studium (1. kolo)
Uzavření klasifikace
maturitních ročníků

pátek 25. dubna 2014

za 2. pololetí
Ukončení vyučování
druhého pololetí pro

středa 30. dubna 2014

maturitní ročníky
Písemná maturitní zkouška

pátek 2. května až 15. května 2014
(termín může být změněn podle dle JZS)

Ústní maturitní zkoušky

od pondělí 19. května
do čtvrtka 22. května 2014

Sportovní kurz třídy septimy od 16. června do 20. června 2014
Uzavření klasifikace

pátek 20. června 2014

za 2. pololetí
Harmonogram a aktuální termíny dalších školních akcí naleznete na webových stránkách
školy.
Ing. Dagmar Kučerová, ředitelka školy
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SEZNAMOVACÍ KURZ PRO ŽÁKY PRIMY A KVINTY
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PROJEKTY FINANCOVANÉ Z GRANTŮ EU
V letošním roce budeme pokračovat v realizaci projektů financovaných z operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání zaměřený na rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání.
Takže žáci nižšího gymnázia mohou opět navštěvovat praktika z fyziky, informatiky nebo
biologie a žáci vyššího gymnázia praktika z biologie, chemie nebo zeměpisu. Praktika budou
zařazena v rozvrhu v odpoledních hodinách, podobně jako v loňském roce.
Též možnost konzultací se speciálním pedagogem (Mgr. Ivanou Sodomkovou) trvá
i v letošním roce.
Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách školy (www.gymskutec.cz –
fotografie z letního výjezdu biologických praktik) a na vlastních stránkách přírodovědných
praktik (www.prirodovednapraktika.cz).
Mgr. Pavlína Burešová
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