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V Praze dne 29.7. 2020 

 

 
Vážení rodiče, milí primáni, 

 
posíláme Vám několik informací k zahájení nového školního roku na našem gymnáziu: 

Informační   třídní    schůzka    pro    rodiče    proběhne    ve    čtvrtek    3.    září    2020    od    17,00    hod.  

v budově školy. Zde obdržíte důležité informace o studiu, organizaci školního roku, nákupu pomůcek a 

pracovních sešitů, výjezdním adaptačním kurzu atd. 
 

Na třídní schůzky přineste s sebou: 

- originál vysvědčení Vašeho dítěte za 5. ročník ZŠ jako potvrzení o řádném ukončení 1. stupně 

základní školy (k nahlédnutí); 

- 3000 Kč na zaplacení adaptačního kurzu; 

- přihlášku a 290 Kč na ISIC kartu, pokud nedodáte již během srpna do sekretariátu školy (bližší info 

v příloze) 

S ohledem na omezenou kapacitu učebny si Vás dovolujeme požádat, aby se za každé dítě dostavil pouze 

jeden zákonný zástupce. 

Adaptační kurz proběhne v termínu 6. - 10. 9. (tedy od neděle do čtvrtka) v hotelu Belvedér nad Železnou 

Rudou. Odjezd z Hlavního nádraží vlakem v 8:13. Návrat pak kolem 16:00. 

Rozdělení žáků do tříd bude uveřejněno poslední týden v srpnu na webových stránkách školy. 

Ve středu 16. září se bude konat od 17 hod. imatrikulace primánů v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2/4. 

Na slavnostní ceremoniál jste srdečně zváni. 

Mezinárodní kartu ISIC máme zavedenou pro žáky jako školní průkaz s identifikací školy na celou dobu 

studia. Kromě standardních funkcí karty slouží jako chip k otevírání dveří školy, lze na ni nabít kredit na 

studentskou  kopírku  nebo  i  školní  obědy  (aby  žák  nemusel  mít  další   kartu  z jídelny).  Pokud  byste    

z jakéhokoli důvodu kartu ISIC pro své dítě kupovat nechtěli, lze ji nahradit kartou do jídelny s chipem na 

vstup do školy (ovšem bez funkcí ISIC). 

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně na Dražického náměstí 65/10 (pobočka Školní jídelny Uhelný 

trh). V příloze najdete informace k přihlášení ke stravování. 

Pro žáky nižších ročníků máme zdarma odpolední školní klub Malostraňák v klubovně v Mostecké ulici č. 1. 

Plán výuky v prvním týdnu školy: 

- úterý 1. 9. 2020 – pouze 1. vyučovací hodina (8,00 - 8,45 hodin) 

- středa 2. 9. – 1. až 4. vyučovací hodina (8,00 - 11,40 hodin) – učebnice, informace… 

- od čtvrtka 3. 9. bude výuka probíhat dle aktuálního rozvrhu, který bude od 1. září zveřejněn na 

webových stránkách školy. 

 

Těšíme se na vás a přejeme krásné prázdniny. 

 
Mgr. Tomáš Ledvinka 

ředitel školy 

mailto:reditelstvi@malgym.cz
http://www.malostranskeskoly.cz/

