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Své dotazy směřujte na

● ředitelka školy: Mgr. Lenka Laubrová

● zástupce ředitele: Mgr. Jaromír Rauch

● výchovná poradkyně: Mgr. Kamila Veselá

● metodik primární prevence: 

Mgr. Lenka Havlíčková

● Tel.: 412 332 491

● E-mail: prijmeni@gymrumburk.cz



Webové stránky

● http://www.gymrumburk.cz/

http://www.gymrumburk.cz/


Školní vzdělávací program (ŠVP)

Na cestě

● první ročník 28 hodin týdně 

● předmětové exkurze 

prima – fyzika

sekunda – lyžařský výcvikový kurz

sexta - zeměpisno-dějepisná exkurze

septima - turistický kurz



Pomůcky a platby

SRPŠ 400,-

Záloha na zámek šatny 100,-

Záloha na čip do jídelny 120,-

Seznamovací pobyt 1500,- zaplatit 1. září

Ve všech předmětech se předpokládá, že žák má u

sebe propisovačku, obyčejnou tužku, pastelky, nůžky,

lepidlo, gumu, rýsovací pomůcky (trojúhelník s ryskou,

kružítko, úhloměr) a v sešitech bez linek podložku.



Pomůcky a platby

Tabulku s detailním rozpisem předmětů 

a sešitů očekávejte do konce června na email, 

který jste vyplnili ve škole.

Pokud email neobdržíte nejpozději 29. 

6., někde se stala chyba. V tom případě mi 

napište na: 

mrkusova@gymrumburk.cz



Organizace začátku šk. roku

● Slavnostní zahájení školního roku 2022/23

1. 9. 2022 v 9.00 hod. v aule školy

- platba seznamovací pobyt

(Zájemce po skončení odvedu do jídelny.)

2. 9. - rozdávání učebnic

- přidělení přístupových údajů do Bakalářů 

- přidělení skříňky v šatně (záloha 100 Kč)

- zavedení omluvných listů (omlouvání, 

uvolňování)



Seznamovací pobyt

● po 5. 9. – st 7. 9. 2022

● Ubytování: Chata Sloup, Sloup v Čechách

https://www.chatasloup.cz/

● Program zážitkové pedagogiky; turistika

● cena: 1500,- Kč (ubytování, doprava, rezerva)

!!! výběr 1. září v hotovosti !!!



Omlouvání absence 

● absenci omlouvá zákonný zástupce do 

omluvného listu

● nepředvídatelnou oznamuje elektronicky či 

telefonicky  (412 332 196) do tří dnů od jejího 

počátku a plánovanou písemně v předstihu

● o uvolnění z jiných než zdravotních důvodů je 

třeba žádat písemně TU (do dvou dnů), na tři 

a více dnů ředitele školy.



Školní výdejna obědů

● čipový systém (záloha 120,- Kč za čip)

● objednávka stravy, provozní řád na webu: 

http://www.gymrumburk.cz/index.php/pro-

studenty/18-skolni-vydejna

(www.strava.cz, kód zařízení 10697)

terminál v jídelně

● výběr ze dvou jídel možnost kontroly 

odebraných obědů na webu

● přihlášení: samostatně, či se třídou

● cena oběda 37,- Kč

http://www.gymrumburk.cz/index.php/pro-studenty/18-skolni-vydejna
http://www.strava.cz/


SRPŠ

● volba zástupce třídy na začátku školního roku

● členský příspěvek : 400,- Kč na rok 

● SRPŠ umožňuje: spolufinancování aktivit 

žáků a chodu školy, sdílení informací mezi 

školou, studenty a jejich zástupci

● kontakty na vedení SRPŠ na webu školy

● přes účet SRPŠ možnost realizovat 

sponzorské dary



Školská rada

● orgán umožňující studentům a jejich 

zástupcům ovlivňovat chod školy

● mimo jiné: schvaluje školní řád a výroční 

zprávu, vyjadřuje se k ŠVP, projednává 

rozpočet, inspekční zprávy a podněty ze 

stran rodičů i studentů

● kontakty na členy na webu

http://www.gymrumburk.cz/index.php/pro-

studenty



G-Suite

● školní e-mail pro každého studenta (platný po 

dobu studia)

● využívání systému Google Classroom

● souhlas zákonného zástupce



Další nabídky

● školní psycholog Mgr. Jiří Vít (poradna zpravidla 

jednou za 14 dní – info na webu)

● školní knihovna

● nepovinné předměty a kroužky (nabídka v září)

● soutěže a olympiády

● spolupráce se zahraničními školami



Deutsches Sprachdiplom

● jazyková zkouška na úrovni B2 – C1 ERRJ

● nahrazuje profilovou část maturitní zkoušky („školní 

maturitu“)

● umožňuje studium na univerzitách v D, CH, A

● příprava v rozsahu 1200 hodin (i volitelný předmět)

● 4 části: ústní a písemný projev, porozumění (poslech 

a čtení)

● skládá se v 5. a 8. ročníku a je zdarma  

● garantem je rodilý mluvčí


