
 

 
 

 
 

Informace pro nově přijaté žáky 
 

Kontaktní údaje 

Telefon: 543 421 751 

Úřední dny o prázdninách: každou středu od 9.00 do 11.00 hodin, od 28. 8. 2017 každý den. 
 

Harmonogram 4.–15. září 2017 
 

Pondělí 4. 9. 2017 

8.00–9.40 hodin 

Úvodní třídnické hodiny. Poučení o bezpečnosti a chování ve škole a na akcích školy, 

kontrola výstupních vysvědčení ze ZŠ. 

 

Úterý 5. 9. 2017 

9.00–10.30 hodin 

1.A, 1.B, 1.F a 1.G, se účastní programu slavnostního uvedení do studia.  

Patronem tříd 1.F a G z řad absolventů školy je pan doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., děkan 

Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a patronkou tříd 1.A a B z řad 

absolventů je doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., vedoucí Ústavu marketingu a obchodu 

Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Tito vážení absolventi naší školy 

uvedou společně s panem ředitelem nové žáky mezi studenty gymnázia.  

Účastní se třídní učitelé a jejich zástupci. Jde o slavnostní akci a je nutné vhodné 

společenské oblečení. Program proběhne v prostorách Provozně ekonomické fakulty 

Mendelovy univerzity na Zemědělské 1 v Brně.  

Po akci se žáci společně s vyučujícími přesunou do školy, kde bude probíhat od 11.45 hodin 

do 12.30 hodin burza učebnic. 

 

Středa 6. 9. 2017 

8.00–9.40 hodin třídnické hodiny pod vedením TU a následně výuka dle zkušebního rozvrhu. 

 

Čtvrtek a pátek 7.–8. 9.  2017 

Výuka dle zkušebního rozvrhu v plném rozsahu. 

 

Týden od 11. 9. 2017 

Od pondělí 11. 9. 2017 do středy 13. 9. 2017 adaptační kurz 1.A a B. 1.F a G výuka dle 

rozvrhu. 

Od středy 13. 9. 2017 do pátku 15. 9. 2017 adaptační kurz 1.F a G. Výuka dle rozvrhu od 

14. 9. 2017 pro třídy 1.A a B. 
 

Přejeme všem novým studentům gymnázia krásné prázdniny a těšíme se na společný 

začátek školního roku 2017/18!  

 

Za kolektiv pracovníků a studentů školy 

  

Mgr. David Andrle, ředitel 


