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Vážení přátelé, studenti a učitelé,
začínáme nový školní rok. Je před námi deset měsíců, které nám přinesou nové poznatky a
chvíle příjemné i nepříjemné. Chtěl bych vám studentům i učitelům nabídnout jakýsi program na
celý školní rok; deset bodů, kterým říkáme DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ. Naučit se
Desatero a používat ho, je velikou pomocí a školou pro celý život. Nezabiješ, nesesmilníš,
nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému a další body jsou přece zásady,
které pomáhají šťastně žít každému člověku.
Máme září, první měsíc školního roku, a tak si vezměme první přikázání, které zní:
V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ. Přemýšlejme, co to pro nás znamená. Prosím i vás,
kteří v Boha nevěříte, zkuste se zamyslet, co by to pro vás znamenalo, kdybyste připustili
možnost, že Bůh je.
Desatero neznamená, že něco musíme a něco nesmíme. Desatero nám říká, že chceš-li být
šťastný, dělej to a to, chceš-li být šťastný, tak to a to nedělej.
Přeji všem požehnaný celý školní rok, ve kterém budeme přemýšlet nad Desaterem, které je
velmi dobrou radou pro šťastný život.
P. Jan Paseka, spirituál
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Organizace prvního týdne
Nový školní rok jsme zahájili mší svatou, kterou celebroval Mons. Josef Suchár. Pak
následovaly třídnické hodiny a seznámení nových studentů primy a kvinty, kteří potom během
dopoledne odjeli se svými třídními učiteli a dalšími pedagogy na seznamovací/zážitkový kurz do
Březin u Hluboké.
V úterý a ve středu bude výuka končit v 11.30, po čtvrté vyučovací hodině, a od čtvrtka již
bude vyučování probíhat standardně, dle rozvrhu.
Školní jídelna nabídne studentům první obědy v úterý 4. září.
Třídní schůzky rodičů a zákonných zástupců žáků
Čtvrtek 15. listopadu 2012
Čtvrtek 18. dubna 2013
Dny otevřených dveří
Úterý 4. prosince 2012
Sobota 12. ledna 2013
Úterý 19. února 2013

12 – 17 hod.
9 – 13 hod.
9 – 16 hod.

Termíny prázdnin
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Podzimní prázdniny

středa 25. a čtvrtek 26. října 2012

Vánoční prázdniny

od soboty 22. prosince 2012 do středy 2. ledna 2013

Volno ředitelky školy

čtvrtek 3. ledna 2013, pátek 4. ledna 2013

Pololetní prázdniny

pátek 1. února 2013

Jarní prázdniny

od pondělí 4. února 2013 do pátku 8. února 2013

Hlavní prázdniny

od 1. července do 31. srpna 2013
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Další důležité termíny
Lyžařský sportovní kurz

od 13. března do 17. března 2013

třídy kvinty

(termín může být změněn podle
sněhových podmínek)

Přijímací zkoušky
na gymnázium pro čtyřleté

čtvrtek 22. a pátek 23. dubna 2013

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

pátek 26. dubna 2013

za 2. pololetí
Ukončení vyučování
druhého pololetí pro

úterý 30. dubna 2013

maturitní ročníky
Písemná maturitní zkouška

čtvrtek 2. května až 10. května 2013
(termín může být změněn podle dle JZS)

Ústní maturitní zkoušky

od pondělí 20. května
do čtvrtka 23. května 2013

Sportovní kurz třídy septimy od 17. června do 21. června 2013
Uzavření klasifikace

pátek 21. června 2013

za 2. pololetí
Kompletní harmonogram školních akcí naleznete na webových stránkách školy.
Ing. Dagmar Kučerová, ředitelka školy
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DO ŠKOLY SMĚŘUJÍ PENÍZE Z EU
S radostí Vám oznamujeme, že naše škola byla úspěšná s podáním dvou grantových žádostí
do projektů Evropské unie, které budou u nás realizovány v příštích dvou letech.
Prvním projektem je grant z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
z oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání zaměřený na rozvoj přírodovědného a
technického vzdělávání. Cílem projektu je propojení znalostí a dovedností získaných v odborných
předmětech s praktickými činnostmi. V rámci projektu vznikají ve škole nová přírodovědná
praktika (vždy po třech pro každou etapu studia). Nové aktivity si žáci mohou vybrat jako
nepovinný předmět. Vyučování bude probíhat praktickou a zábavnou formou (experimenty,
exkurze, terénní práce). K výuce těchto předmětů budou z grantu zakoupeny nové pomůcky.
Letošní rozvrh byl sestaven tak, aby žáci mohli chodit na praktika brzy odpoledne. Tak se
mohou dále věnovat svým zájmovým aktivitám, dojíždějící žáci se včas dostanou domů.
Pro nižší gymnázium nabízíme praktika z přírodopisu, výpočetní techniky a fyziky, a
to ve čtvrtek (7. - 8. vyučovací hodina). Pro žáky vyššího gymnázia jsou připravena praktika
ze zeměpisu, biologie a chemie, která budou probíhat v úterý odpoledne (8. - 9.
vyučovací hodina).
Vyučování jednotlivých praktik bude zahájeno ve 3. školním týdnu. Jednotlivá praktika
budou žákům představena v průběhu 1. týdne školy učiteli odborných předmětů. Byla by jistě
škoda nevyužít tuto nadstandardní nabídku školy k rozvoji Vašich dětí. Zvažte prosím ponechání
volného odpoledne v úterý pro žáky vyššího gymnázia a čtvrtečního odpoledne pro žáky nižšího
gymnázia k účasti na těchto aktivitách. Děkuji za Vaši spolupráci.
I druhá úspěšná žádost byla zaslána do operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, přesněji do oblasti 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních
školách. Čerpání finančních prostředků z tohoto programu nám umožní větší individualizaci
výuky anglického jazyka (rozdělení žáků do menších skupin) na vyšším stupni gymnázia,
přípravu nových výukových materiálů ve společenskovědních předmětech (zeměpis,
základy společenských věd) a v matematice a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
čtenářské a informační gramotnosti jak v hodinách českého jazyka, tak v odborných
předmětech.
Důležitou součásti projektu je zapojení školního speciálního pedagoga do procesu
vzdělávání (zejména žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). V rámci této aktivity budou
moct žáci, ale i jejich rodiče přímo ve škole využít pomoci paní Mgr. Ivany Sodomkové. Zvláště
o této aktivitě Vás budeme v nejbližší době informovat.
Mgr. Michal Novák
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VÝMĚNA OKEN
Ve druhé polovině prázdnin proběhla v budově gymnázia tolik potřebná výměna oken,
kterou jsme realizovali pomocí firmy Forplast Skuteč. Došlo k výměně oken ve všech třídách,
kabinetech, šatnách a kancelářích. V budoucnu bychom ještě rádi vyměnili okna na chodbách, na
která nám nyní nezbývají finanční prostředky. Touto cestou bych chtěla poděkovat firmě
Forplast, která svoji práci odvedla a předala s předstihem, provozním zaměstnancům za úklid a
učitelům za finální výzdobu školy. Díky jim všem jsme mohli řádně zahájit nový školní rok a žáky
přivítat v příjemném prostředí.
Ing. Dagmar Kučerová, ředitelka
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