
Schůzka prvních ročníků



1. C

třídní učitel  

Mgr. Jana Vlasáková 

1. D

třídní učitel 

Mgr. Jana Voldřichová



Kontakty
ředitelka školy Mgr. Lenka Laubrová laubrova@gymrumburk.cz

statutární zástupce 
ředitele

Mgr. Jaromír Rauch rauch@gymrumburk.cz

zástupce ředitele Mgr. Boris Stojaník stojanik@gymrumburk.cz

výchovný poradce Mgr. Kamila Veselá vesela@gymrumburk.cz

primární prevence Mgr. Lenka Havlíčková havlickova@gymrumburk.cz

kariérový poradce Mgr. Marek Simandl simandl@gymrumburk.cz

školní psycholog Mgr. Jiří Vít

ekonom Vašutová Věra
telefon: 412 332 491
informace: http://www.gymrumburk.cz/
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Klasifikace



Klasifikace (Bakaláři)

• heslo v září (zvlášť pro žáka a rodiče)

• existuje bezplatná aplikace na google store

• průběžná klasifikace

• absence

• rozvrh hodin a změny (též na webu školy)

• plánované akce









Distanční výuka (online)

Google Učebna

• heslo v září

• pošta – školní emailový účet Gmail (platný po dobu studia)

• domácí úkoly

• studijní materiály „na doma“



Školní jídelna

• http://www.gymrumburk.cz/files/prihlaska_ke_stravovani.pdf
• gymrumburk/Pro rodiče a studenty/Školní jídelna a výdejna/Přihláška ke 

stravování
• www.strava.cz
• čip v kanceláři jídelny (záloha 120,- Kč)

• přihlašovací údaje, variabilní symbol a heslo v kanceláři jídelny

• zařízení 10697

• výběr z 2 jídel

• 2 výdejní místa  

• 40,- Kč/ oběd

• nápojový automat u šaten

http://www.gymrumburk.cz/files/prihlaska_ke_stravovani.pdf
http://www.strava.cz/




Výuka v 1. ročníku 

Předmět Týdenní hodinová 
dotace

Český jazyk a literatura 3

Cizí jazyk (Aj) 3

Další cizí jazyk (Nj) 3

Občanský a 
společenskovědní základ

2

Dějepis 2

Zeměpis 2

Matematika 4

Fyzika 2 a 2/3

Chemie 2 a 2/3

Biologie 2 a 2/3

Hudební obor/Výtvarný 
obor

2

Tělesná výchova 2

Informatika a výpočetní 
technika

2



Co nás čeká v 1. ročníku? 
11. září      

• slavnostní zahájení školního roku v aule školy od 9:00, sraz již v 8.00 ve třídě –
administrativní úkony k adaptačnímu pobytu

• pozdější odjezd na seznamovací pobyt

• 1.9. – 3.9.  seznamovací pobyt EcoFarma Camp Valdek (návrat v sobotu po obědě)

• 2 noci, program: seznamovací aktivity, pěší turistika

• záloha 1 600,-Kč - vybírána ráno 1.9. v hotovosti

• sraz nádraží Rumburk 15:00 – 15:15 (v případě individuálního přesunu je nutné 
nahlásit ráno třídní učitelce) 

• odjezd vlakem 15:30 z nádraží Rumburk 



Co nás čeká v 1. ročníku? 

2. týden v září rozřazení do jazykových skupin – 3 úrovně (Aj, Nj)

říjen    „Jak se učit, jak na stres ve škole“

listopad 2022 Den otevřených dveří 

prosinec 2022 vánoční jarmark, školní akademie

22.1.2023 – 28.1.2023   lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších (Velká Úpa, chata Portášky)

květen 2022 projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

červen 2022 školní výlet 



… a v dalších ročnících?

2. ročník bloková výuka a týdenní Z-D exkurze, exkurze do Senátu,

projekt „Já, občan“

3. ročník exkurze do Berlína, projekt „Evropa“

turistický kurz do Slovinska

4. ročník maturitní ples a maturity



Možnosti během celého studia?

• projekt Lanterna Futuri (Česko, Německo, Polsko)

• program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE)

• poznávací zájezd do Londýna

• DSD - Deutsches Sprachdiplom (jazyková zkouška A2-B1 zdarma v prvním ročníku, 
B2-C1 zdarma ve 4. ročníku, umožňuje studium na univerzitách v Německu, 
Švýcarsku a Rakousku, práci v německých firmách atd.)

• výuka s rodilým mluvčím

• účast na olympiádách

• studentská výměna s německými školami 



Možnosti během celého studia -
pokračování
• projekt Erasmus+ (Španělsko, Francie, Itálie), spolupráce se zahraničními 

školami 

• N.T.C – pěvecký sbor

• školní televize GymBreak

• nepovinné předměty: italština, latina, programování, DSD, aplikovaná biologie

• kroužky (florbal, volejbal, matematika, český jazyk, přírodovědný…)

• charitativní činnost (srdíčkové dny…)

• využití studentské místnosti 



Učebnice a pomůcky pro 1. ročník

• jazykové učebnice podle rozřazení (září) – lze objednat prostřednictvím školy

• seznam povinných učebnic zveřejněný na webu školy 

• studentská burza učebnic školy – 29. 6. – od 8:30 h 

• paušál na tištěné materiály: 250,- Kč

• paušál na Vv: 100,- Kč (výběr buď Vv nebo Hv)

• sešity dle požadavků vyučujících (září)



Šatny

• v suterénu skříňky (jedna pro 2 studenty)

• vratná záloha na klíč je 100,- Kč

• nutné přezouvání

• dohledový kamerový systém v prostorách šaten



Potvrzení

Veškerá potvrzení (průkazky, potvrzení o studiu…) budou vydávána hromadně 
během prvních 14 dní.



ISIC karta

• možnost podání žádosti v září na Gymnáziu Rumburk 

• cena  350,- Kč za 1. rok, každý další 250,- Kč 



SRPŠ

• členský příspěvek  400 Kč na rok (sourozenci platí pouze jeden příspěvek)
• volba zástupce třídy na začátku školního roku

• financování žákovských aktivit (exkurze, projekty, ...)
• přes účet SRPŠ  možnost realizovat sponzorské dary



Absence

Výňatek ze školního řádu: 

1) nemoc – nutnost omluvit do 3 kalendářních dnů (telefonicky nebo mailem) 

2) odchod během vyučování – předem písemná žádost o uvolnění třídnímu 
učiteli nebo zastupujícímu (čas, datum, podpis) 

3) nevolnost během vyučování – zákonný zástupce bude informován telefonicky 

4) plánovaná do 2 dnů – písemná žádost třídnímu učiteli 

5) plánovaná 3 a více dnů – písemná žádost ředitelce školy předaná třídnímu 
učiteli

Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce do omluvného listu.



Předběžný přehled plateb

Seznamovací pobyt 1 600,- Kč 1. 9. 2022

Záloha na skříňku 100,- Kč do 10. 9. 2022

Záloha na čip do 
jídelny

120,- Kč do 10. 9. 2022 

Kopírování 250,- Kč do 30. 9. 2022

SRPŠ 400,- Kč do 31. 10. 2022

Vv 100,- Kč do 30. 9. 2022

Lyžařský výcvik cca 6 700,- Kč 


