Informace pro rodiče žáků primy

Informace o škole:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Sekretářka:
Třídní profesor:
Výchovná poradkyně:
Školní metodik prevence:
Předseda Spolku rodičů gymnázia:
Předseda školské rady:
Vedoucí školní jídelny:
Školní zdravotník:

Mgr. Pavel Matějovský
Mgr. Marie Trávníková
Linda Podzimková
Mgr. Šárka Horáková
školní knihovna, přízemí
Mgr. Šárka Horáková, školní knihovna
Mgr. Jana Knapová
Mgr. Petr Novotný
Mgr. Karla Fišarová
Jana Vlačihová
Mgr. Jana Knapová

stránka školy:
E-mail školy:
E-mail třídního učitele:
E-maily vyučujících:

www.gymnp.cz
skola@gymnp.cz
sarka.horakova@gymnp.cz
jmeno.prijmeni@gymnp.cz

Telefon do školy:
Telefon do školní jídelny:
Mobilní telefon třídního učitele:

493 721 320
493 721 321
604 818 568

Adresa školy:
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

Zahájení školního roku 2019/2020 v pondělí 2. 9. 2018 v 8.00 hodin.
Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků proběhne od 8.15 hodin
v aule gymnázia.

Seznam předmětů a pomůcek pro školní rok 2018/2019
Třída: prima
Třídní učitel: Mgr. Šárka Horáková

Předmět
(hodiny)
Český jazyk:
Mgr. Šárka Horáková
(5h)
Anglický jazyk:
Mgr. Veronika Kolátorová
Mgr. Marta Ehmigová
(4/4h)
Matematika:
Mgr. Michal Chrtek
(4h)

Fyzika:
RNDr. Josef Křeček
(2h)
IVT:
Mgr. Jana Žižková
(1/1h)
Dějepis:
Mgr. Jana Budinská
(2h)
Přírodopis:
Mgr. Kateřina Jagošová
(2h)
Zeměpis:
Mgr. Jan Honců
(2h)

Pomůcky
- linkovaný sešit A5 3 ks
- linkovaný sešit A6 1 ks

- linkovaný sešit A4 1ks
- pracovní sešit – bude se kupovat v září ve škole
- notýsek A6 1 ks (slovíčka)
- pracovní sešity (v září ve škole) čtverečkovaný
sešit A4
- rýsovací pomůcky: kružítko kovové, trojúhelník
s ryskou + další libovolné pravítko, mikrotužka
nebo ořezaná tužka, č. 3, úhloměr
- čtverečkovaný sešit A4
- pracovní sešit k učebnici – bude se kupovat v září
ve škole
- libovolný sešit (nepovinný)
- linkovaný sešit A4
- nelinkovaný sešit A4, linkovaná podložka
- nelinkovaný sešit A4

Předmět
(hodiny)
Výtvarná výchova:
Vendula Brendlová
PaedDr. Kateřina Krausová
(2h)
Občanská výchova:
Mgr. Veronika Kučerová
(1h)

Pomůcky
- na začátku šk. roku bude vybráno 150 Kč za každého
žáka na pomůcky pro výtvarnou výchovu
- konkrétní pomůcky budou upřesněny v září
- sešit dle vlastního uvážení

Tělesná výchova:
Mgr. Michal Chrtek
Mgr. Kateřina Jagošová
(2/2h)

- sportovní obuv na cvičení venku a v tělocvičně
(do tělocvičny musí mít boty vhodnou podrážku)
- sportovní oblečení dle počasí (brusle)

Hudební výchova:
Mgr. Jana Knapová
(1h)

- linkovaný sešit č. 524 1ks
- notový sešit 1ks

CELKEM HODIN
TÝDNĚ: 28

Ostatní:





přezůvky
penál s psacími potřebami, obyčejné tužky, guma, nůžky, lepidlo a další stejně
jako na ZŠ
sešitek nebo diář na záznam domácích úkolů a dalších povinností
obaly na učebnice a sešity

Učebnice poskytuje škola - začátkem školního roku (září 2019).

Seznamovací kurz prima 2019

Pedagogický doprovod
Termín
Místo
Ubytování
Stravování
Cena

Mgr. Jana Knapová
Mgr. Šárka Horáková
3. 9. – 4. 9. 2019
Odjezd v 8.00 hod od budovy školy,
návrat kolem 13. hod k budově školy.
Homole u Jičína
V budově ve 4 - 6 lůžkových pokojích,
sociální zařízení, jídelna. K dispozici je
hřiště, ohniště, společenská místnost.
3. 9. – oběd, večeře, 4. 9. – snídaně, oběd,
pitný režim po oba dny
Cca 300,- Kč
(ubytování, stavování, doprava)
- vše bude upřesněno dodatečně

Program








psychologické hry na sebepoznávání a poznávání budoucích spolužáků
tvůrčí aktivity (kreslení, dramatická a osobnostní výchova)
aktivity spojené s poznáváním jeden druhého a výchovou toleranci a dobrým
vztahům
aktivity spojené s výchovou postojů (negativní vztah k drogám, alkoholu
a kouření)
pobyt v přírodě, sportovní hry utužující vztah v kolektivu a přátelské vztahy
společné formulování pravidel a zásad, podle kterých ve třídě budeme žít
začátek vytváření kroniky třídy

S sebou





spodní prádlo, sportovní oblečení na 2 dny, přezůvky, hygienické potřeby,
sportovní obuv, hudební nástroj (pokud dítě na některý rádo hraje), blok
na kreslení a psaní, penál s tužkami, fixy, nůžky, lepidlo a další výtvarné potřeby,
šátek a věc, která je mi milá
průkazku zdravotní pojišťovny
popř. léky na alergie apod.

