
 
Informace pro rodiče žáků budoucího prvního ročníku osmiletého studia 
 
1. Představení TU, informace o vedení školy - jména,kontakty, ředitelna, pracovna 

zástupce,  VP- konzultace dle dohody, prezenční listina 
2. Třída – počty žáků dle seznamu 
3. Přehled předmětů a hodinových dotací (viz tabulka) dle ŠVP Albatros (podrobně 

viz www.gymnasiumkladno.cz), 2. cizí jazyk od primy, důraz na praktickou část 
výuky 

4. Rozvrh hodin (max kompaktnost, většinou do 6. vyuč. hodiny) + výčet vyučujících 
– možnost změny 

CJL  ANJ , NEJ -, FRJ -, OV, ZEM, DEJ, MAT, FYZ, BIO, IVT, EVH Kn, EVV, 
TEV  

5. Školní řád (omlouvání absencí, mobilní telefony, chod školy, ředitel a ZŘ) – 
seznámení  na úvodním soustředění 

6. Jídelna – viz nabídka, stravování mimo objekt školy, samostatně – YMCA, SOSIK 
7. Šatny, bufet, knihovna, studovna 
8. Úvodní soustředění – informační dopis + potvrzení zálohy 

- seznámení s kolektivem  
- seznámení s TU a výchovným poradcem školy  
- školní řád 
- aktivity školy, chod školy 
- studium, rozvrh hodin, učebnice, test z jazyka 

9. Učebnice – ze zákona zdarma + doporučované pracovní sešity (např. MAT – 
úhrada rodiči) 

10. Sešity a jiné pomůcky dle požadavků vyučujících v září ,ISIC karty 
11. Fakultní škola PřF UK 
12. WWW stránky školy 
13. Třídní schůzky 2x ročně (vždy ke čtvrtletí), konzultace s vyučujícími kdykoli po 

domluvě, klasifikace na www stránkách (přístupové kódy – žáci, rodiče), 
informace o suplování a školních akcích na www stránkách, studijní průkazy, ISIC 
karta 

14. Rada rodičů – projednat zástupce třídy do RR  
15. Kurzy – tercie LVK, 1.roč. LVK, ekologický kurz, 2.roč. tělovýchovný kurz, 4.roč. 

jazykový kurz – hradí rodiče 
16. Různé – uvolňování z Tv,  nová forma MZK, ŠVP, soutěže, olympiády, kroužky 

(Sovy, IVT, st. tenis, dramatický klub aj. dle zájmu), sponzoring 
17. Vybrat zálohu 800 Kč, předat potvrzení o zaplacení 
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