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Gymnázium Jeseník je také v tomto školním roce zapojeno 
do projektu Erasmus+, ve kterém spolupracujeme s dánskou, 
belgickou a lotyšskou školou. Hlavní náplň tohoto projektu 

je tvorba výukových videí a animací. Vedle toho jsou společná setkání jedinečnou 
příležitostí, jak poznat život v jiných zemích a procvičit si jazykové schopnosti.

    Na přelomu září a října strávila sedmičlenná skupina studentů zajímavý týden přímo v hlav-
ním městě Dánska — Kodani. Program připravili učitelé z Gefion Gymnasium, kde  probíhala 
také většina práce na tvorbě animací. Studenti měli za úkol provést sociologickou sondu ve 
vybrané čtvrti Kodaně a tu následně zpracovat formou výukové animace. Zaměřili se například 
na vývoj čtvrti, její proměnu, jak se v ní žije a také provedli několik rozhovorů s místními 
obyvateli.
   Vedle samotné práce na 
projektovém zadání měli 
také možnost poznat blíže 
život a zajímavosti hlavní-
ho dánského města. Naši 
studenti tak mohli zažít 
pravou ranní špičku se stov-
kami cyklistů, projížďku 
na lodi, večeře v dánských 
rodinách.
   Další zahraniční výjezd v 
rámci projektu Don´t Mind 
the Gap nás čeká na jaře 
2019, tentokrát do lotyš-
ského města Talsi.

Dánsko ze sedla kol - projektové setkání v Kodani

Noví studenti na adaptačním kurzu
Zdá se, že noví prváci jsou pěkná čísla, jak můžete vidět na fotce :-) Na seznamo-
vacím kurzu „Goučku“ si užili ledovou vodu, déšť i spaní venku, program nabitý akcí 
i zklidněním. Oni však vydrželi a usmívali se až do konce.

Věříme, že všechny hry, aktivity a situace, které jsme jim vytvořili, pomohly navázat nová 
přátelství, která vydrží do následujících let studia na gymnáziu. Kurz organizujeme spolu 

s našimi bývalými i současnými 
studenty pod hlavičkou sdružení 
EduArt. Letos se opět podařilo 
uskutečnit i restartovací kurz pro 
naše žáky, kteří přešli z kvarty do 
kvinty. Těšíme se na další spolu-
práci.



Naši studenti jsou vidět - u nás i ve světě

Kim Žalčík se stal juniorským mistrem 
ČR na kolečkových lyžích. Jeho polička 
s trofejemi se tím opět rozrostla. Bude 
čas koupit novou, Kime?

Naši fotbalisté si vybojovali postup do 

krajského kola, které proběhlo 16. října 

v Hranicích na Moravě.

Olympijských her mládeže v Buenos 

Aires se mezi 52 českými sportovními 

nadějemi zúčastnila i naše studentka 

Eliška Bartuňková - v BMX Race obsadila 

nádherné 7. místo a v týmovém závo-

dě s Lukášem Mentlíkem skončili na 10. 

místě! Krása, že?

Johanka Vokalová je nová na gymnáziu, 
ale rozhodně ne na lezecké stěně :-) Její 
1. místo v Moravském poháru mládeže 
ukazuje, že zařadit sportovní lezení do 
nabídky našich kmenových sportů byla 
dobrá volba. Johanko, ať vám to s naší 
novou trenérkou a kolegyní Veronikou 
Honsovou jde stejně skvěle i dál!



Organizace školního roku 2018/2019
Podzimní prázdniny:  pondělí 29. 10. – úterý 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: sobota 22. 12. 2018 - středa 2. 1. 2019. 
   Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Pololetní prázdniny:  pátek 01. 02. 2019
Jarní prázdniny:  pondělí 11. 3. - neděle 17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 18. 4. 2019.
Hlavní prázdniny:  sobota 29. 6. 2019 - neděle 1. 9. 2019.

nižší gymnázium vyšší gymnázium
1. hodina 8.00 - 8.45 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40 8.55 - 9.40
3. hodina 9.55 - 10.40 9.55 - 10.40
4. hodina 10.50 - 11.35 10.50 - 11.35
5. hodina 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30
6. hodina oběd 12.40 - 13.25
7. hodina 13.05 - 13.50 oběd
8. hodina 13.55 - 14.40 13.55 - 14.40
9. hodina 14.45 - 15.30 14.45 - 15.30

Vyučovací hodiny

Podzimní třídní schůzky:  úterý 20. 11. 2018 od 16.00 do 17.30 hod.
Jarní třídní schůzky:  čtvrtek 25. 4. 2019 od16.00 do17.30 hod.

Třídní schůzky

Gymnázium se sportovní přípravou: čtvrtek 22. 11. 2018 ve 14.00 hod.
Den otevřených dveří na gymnáziu: středa 30. 1. 2019 od 10.00 hod.

Den otevřených dveří

Poradenství a bezpečnost
Výchovná poradkyně.................PaedDr. Barbora Čechová - cechova@gymjes.cz
Školní metodička prevence.............Mgr. Dagmar Konečná - konecna@gymjes.cz
BOZP – školní úrazy...............................Mgr. Jiří Pavelka - pavelka@gymjes.cz
Koordinátor ŠVP, správce šk. sítě...............RNDr. Pavel Ostrý - ostry@gymjes.cz

www.gymjes.cz



Vážení rodiče,
začátkem každého nového školního roku se na Vás Spolek přátel Gymnázia 
Jeseník, z. s., obrací s žádostí o finanční podporu akcí pořádaných školou.

Spolek přátel Gymnázia Jeseník, z. s., („rada rodičů“) se už tradičně finančně 
podílí na akcích pro talentované žáky, jako jsou semináře, soustředění, vyšší 
kola různých soutěží apod. Dále přispíváme na organizaci školních kol sou-
těží, na různé sportovní nebo kulturní akce, školní a třídní exkurze, návštěvy 
divadel. Každý rok odměňujeme úspěšné studenty. Podle možností přispíváme 
i na technické vybavení školy.

Vaším příspěvkem podpoříte např.:

• realizaci školních vědomostních a sportovních soutěží a nákup odměn
• dopravu na okresní i krajská kola soutěží
• školní akce a exkurze
• třídní výlety a výzdobu tříd
• vybavení učeben
• volnočasové aktivity a kroužky
• středoškolskou odbornou činnost a studentský výzkum

Finanční příspěvek činí 300 Kč na žáka školy za rok
a je splatný do pátku 9. listopadu 2018.

Peníze vybírají třídní učitelé v jednotlivých třídách. Veškeré vybrané peníze 
jsou poukázány na účet Spolku přátel a ten s penězi hospodaří. Všechny výdaje 
jsou evidovány a podléhají rodičovské kontrole. Každoročně je čerpání finanč-
ních prostředků zveřejňováno na podzimních třídních schůzkách.

Děkujeme Vám, že tímto způsobem podporujete své děti na naší škole.
Miroslav Pecina, předseda Spolku přátel Gymnázia Jeseník, z. s.

Rodičovský příspěvek

Návratka
Jméno žáka ......................................................................... třída .............

Přispěji částkou 300 Kč.     ................................  
                  Podpis rodiče
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Věděli jste, že...?

Nejen díky krásnému počasi si tře
ťáci, 

septimáni a sportovci užili sportovně-

turistický kurz v Rudě nad Moravou. 

Děkujeme instruktorům z Klubu vodáků 

Jeseník. 

Kvartáni navštívili PVE Dlouhé stráně včet-
ně podzemí, podívali se na skládku a třídi-
cí linku - to vše v rámci školního projektu 
Naše stopa.

V městské kapli jsme slavnost-

ně přivítali nové studenty pri-

my a prvního ročníku. Děkuje-

me našim studentům, kteří se 

postarali o kulturní program.

Mnoho dalších zajímavých fotografií najdete na Rajčeti:
 http://gymjes.rajce.idnes.cz/
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