1. ROČNÍK

OSMILETÉHO GYMNÁZIA
školní rok 2020/2021

Třída 1.A8 ve školním roce 2020/2021
▪ celkem 33 žáků (11 dívek, 22 chlapců)
▪ kmenová učebna č. 24 (1. patro)
▪ třídní učitelka: Mgr. Lucie Rychtrová
➢ rychtrova@glouny.cz
▪ ředitel školy: Mgr. Daniel Syrovátko
➢ syrovatko@glouny.cz, gvh@glouny.cz
➢ 415 653 565, 777 904 121
▪ zástupce ŘŠ: Mgr. Vlastimil Zlatohlávek
➢ zlatohlavek@glouny.cz
▪ výchovný poradce: Mgr. Jaroslav Řeřicha
➢ rericha@glouny.cz
▪ studentská síť: gym_student (Mi1.nz8.a)

Přichází ze školy (celkem z 11)

ZŠ Školní, Louny

8

ZŠ J. A. Komenského, Louny

6

ZŠ Prokopa Holého, Louny

6

ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše, Louny

3

ZŠ Postoloprty

3

ZŠ Lenešice

2

ZŠ a MŠ Černčice

1

ZŠ a MŠ Zeměchy

1

ZŠ Panenský Týnec

1

ZŠ Politických vězňů, Slaný

1

ZŠ Přemyslovců, Louny

1

Začátek školního roku 2020/2021
▪ zahájení školního roku 2020/2021: úterý 01. 09. 2020 v 8:00 hodin
➢ slavnostní zahájení
➢ seznámení s prostorami školy, administrativní a třídnické záležitosti
➢ s sebou blok a tužku na poznámky

▪ zahájení výuky: částečně pravděpodobně od středy 02. 09. 2019,
v plném rozsahu od čtvrtka 03. 09. 2019
▪ od pondělí 07. 09. 2019 chystáme třídenní výjezd – adaptační pobyt
➢ penzion Lenka v Loučné pod Klínovcem, 07. – 09. 09. 2020
➢ předpokládaná cena cca do 1.400,- Kč
➢ realizace bude záviset na epidemiologické situaci – informace budou
upřesňovány ke konci prázdnin – sledujte školní web (www.glouny.cz)
➢ rozhodnutí o akci učiníme nejpozději do 02. 09. 2020

Další významné akce školního roku 2020/2021
▪ ozdravný ekologický pobyt
➢ ekocentrum Chaloupky Kněžice (okr. Jihlava, Kraj Vysočina)
➢ 08. 02 – 12. 02. 2021
➢ celková cena (doprava, ubytování, strava, program) cca 2.900,- Kč, žáci zaplatí
pouze cca 1.100,- Kč – zbývající část ceny budeme financovat z prostředků
SFŽP v rámci schváleného projektu „Ozdravné pobyty pro žáky GVH Louny“

▪ oslavy 125. výročí existence Gymnázia Václava Hlavatého, Louny
➢ sobota 12. 06. 2021

Učební plán 1. ročníku osmiletého gymnázia
Předmět

Hodinová dotace: 29

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

4

ANGLICKÝ JAZYK

4

DRUHÝ CIZÍ JAZYK (NĚMECKÝ, FRANCOUZSKÝ, RUSKÝ, ŠPANĚLSKÝ)

2

MATEMATIKA

4

INFORMATIKA

1

DĚJEPIS

2

OBČANSKÁ VÝCHOVA

1

FYZIKA

2

BIOLOGIE

2

ZEMĚPIS

2

HUDEBNÍ VÝCHOVA

2

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

1

TĚLESNÁ VÝCHOVA

2

Výuka cizích jazyků
1. povinný anglický jazyk
❑
❑
❑
❑
❑

rozřazení do skupin dle výkonu; na začátku školního roku
ve školním roce 2020/2021 rodilý mluvčí ve výuce anglického jazyka (z USA)
organizační a finanční podpora jazykových certifikátů – motivace k dalšímu studiu
jazykové a poznávací výjezdy do zahraničí, výměnné pobyty (Barendrecht)
výhledově výuka vybraného předmětu v angličtině (metoda CLIL)

2. volitelný druhý cizí jazyk
❑
❑
❑
❑

německý jazyk
francouzský jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk

3. nabídka nepovinného třetího jazyka (mimo výuku)
❑ španělský jazyk
❑ latinský jazyk

Volnočasové aktivity
▪ aktivity Klubu nadaných dětí – spolupráce s Mensou ČR
➢
➢
➢
➢
➢

přírodovědný kroužek
společenskovědní kroužek
rétorika
debatní klub
astronomický kroužek (?)

▪ aktivity Klubu deskových her
➢ deskové hry
➢ sportovní bridž

▪ sborový zpěv
▪ nepovinný cizí jazyk
➢ od ledna 2020 španělský jazyk
➢ latina

Volnočasové aktivity
▪ Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, se nově stává „Školou
spolupracující s Mensou ČR“, tj. školou, která se na celonárodní
poměry nadstandardně věnuje práci s nadanými a mimořádně
nadanými dětmi
➢ Mensa = mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ nad 130 (předpokládaná
2 % populace)

▪ vedle vlastních aktivit, které je škola povinna při vytváření podmínek
pro vzdělávání nadaných dětí realizovat v rámci výukových i
mimoškolních aktivit, je s tímto titulem spojeno několik dalších
povinností:
➢ každoroční účast žáků na Logické olympiádě
➢ pravidelné testování IQ – žáků, jejichž rodiče k tomu dají písemný souhlas

Volnočasové aktivity
➢ první naplánované testování – 03. 09. 2020 (podrobnosti budou upřesněny v
srpnu 2020)
➢ je DOBROVOLNÉ, přesto bychom byli rádi, kdyby se jej zúčastnilo co nejvíce
nově přijatých žáků
o

o

naším cílem není rozdělení žáků podle hodnoty IQ (škola se výsledek testu ani
nedozví) – je pouze jedním ze signálů, které napovídají, že by žák/žákyně mohl
splňovat podmínky „nadaného“ nebo „mimořádně nadaného“ dítěte
tuto skutečnost musí potvrdit školské poradenské zařízení (PPP) a jeho
výstupem jsou doporučení k úpravě podmínek vzdělávání a finanční prostředky
k této úpravě

➢ testování NEMÁ VLIV NA ZAPOJENÍ DO MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT Klubu
nadaných dětí
➢ dovolujeme si požádat o spolupráci a přihlášení se k testování:
https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?id_a=10932

Informační systém
1. komunikace škola – rodič, škola – žák
❑ papírová žákovská knížka (na NG)
❑ elektronický IS Bakaláři
➢
➢
➢
➢
➢
➢

rozvrh + změny (suplování)
třídní kniha (absence, učivo a činnosti v hodinách, úkoly)
klasifikace
elektronická komunikace, důležitá sdělení
oddělený přístup do systému: zákonný zástupce x žák
přes školní web nebo přímo na adrese
https://gvhlouny.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

❑ e-mail – kontakt na učitele: prijmeni@glouny.cz
❑ telefon
❑ osobně – třídní schůzky, konzultační hodiny, dle dohody

2. školní webové stránky
❑ http://www.glouny.cz, https://www.facebook.com/gvhlouny/

Školní průkazy
1. jako školní průkazy využíváme karty ISIC (ve spolupráci se společností GTS
Alive)
2. průkaz plní funkci
❑ oficiálního průkazu studenta GVH Louny
❑ čipové karty pro vstup do budovy školy
❑ (výhledově) čipová karta k multifunkčnímu
kopírovacímu stroji ve studovně
❑ mezinárodně uznávaného studentského
průkazu opravňujícího čerpání výhod a slev

3. časové omezení na dobu studia
❑ standardní platnost vždy na dobu 16 měsíců (např. od září 2020 do prosince 2021,
prodlužuje se pomocí tzv, revalidačních známek)

Školní průkazy
4. průkaz je zpoplatněn
❑ první pořízení: 290,- Kč (v běžné distribuci 350,- Kč)
❑ prodloužení pomocí revalidačních nálepek: 180,- Kč
❑ duplikát v případě ztráty nebo zničení průkazu: 110,- Kč

5. dobrovolnost – průkaz není povinný
❑ pro vstup do objektu školy v takovém případě slouží čip – vratná záloha 110,- Kč, nebo ISIC
karta vydaná již na předchozí škole

6. administrace
❑ zajištuje paní Iva Sušická (kancelář školy)

7. postup
❑ vyplněná Žádost o vystavení průkazu ISIC (u studentů mladších 16 let podepsaná rodiči)
❑ průkazová fotografie – nejlépe v elektronické podobě, ukládá se IS Bakaláři
❑ poplatek za pořízení nového průkazu – 290,- Kč
➢ v hotovosti do pokladny školy (o prázdninách sledujte provozní dobu kanceláře školy)
➢ bezhotovostně na účet č. 123-935640257/0100 (VS 444, zpráva pro příjemce: ISIC + příjmení a
jméno žáka)

Učebnice
▪ žáci nižšího stupně gymnázia plní povinnou školní docházku, učebnice pro ně
zajišťuje škola
▪ spolu s učebnicemi studenti zpravidla používají pracovní sešity, které mají charakter
spotřebního zboží, během roku se opotřebovávají (doplňováním, vpisováním apod.),
pořizují si je do svého vlastnictví
➢

přehled učebnic a pracovních listů: https://www.glouny.cz/?s=449

▪ do začátku školního roku je třeba pořídit pracovní sešity:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Český jazyk pro 6. ročník ZŠ, SPN – pedagogické nakladatelství
pro vybraný druhý cizí jazyk (němčina/francouzština/ruština)
Matematika pro 6. ročník ZŠ, Aritmetika, SPN – pedagogické nakladatelství
Matematika pro 6. ročník ZŠ, Geometrie, SPN – pedagogické nakladatelství
Sbírka úloh z matematiky pro základní školu, Prometheus
Dějepis pro 6. ročník ZŠ, pravěk a starověk, SPN – pedagogické nakladatelství
Sbírka úloh z fyziky pro 6. – 9. ročník základní školy, SPN – pedagogické nakladatelství
Přírodopis 6, Prodos
Přírodopis 7, Prodos
Školní atlas světa, Kartografie PRAHA

Speciální vzdělávací potřeby, IVP
▪ podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 ŠZ)
➢
➢

třídní učitelka, výchovný poradce
podpůrná opatření:
o
o
o
o
o
o
o

poradenská pomoc
úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
použití kompenzačních pomůcek
úprava očekávaných výstupů vzdělávání
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
využití asistenta pedagoga

▪ podpora nadaných žáků
➢ GVH = Škola spolupracující s Mensou ČR

Nejčastěji používané formuláře
▪ přístupné na školním webu: https://www.glouny.cz/?s=353
▪ žádost o uvolnění z vyučování
➢
➢

do 5 pracovních dnů rozhoduje třídní učitel
nad 5 dnů se žádost podává třídnímu učiteli, po jeho vyjádření rozhoduje
ředitel školy

▪ žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy
➢
➢

ze zdravotních důvodů – nutno doložit výslovným doporučením lékaře
(pololetí, celý školní rok...)
rozhodnutím uvolňuje ředitel školy

▪ žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
➢
➢

na NG pouze z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb
na VG i z jiných uvedených důvodů (sportovní, umělecká činnost…)

▪ přerušení studia, ukončení studia, opakování ročníku, komisionální
přezkoušení aj.

Ochrana osobních údajů
▪ obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR – General Data
Protection Regulation), povinnost školy se tímto nařízením řídit
▪ důvody zpracování osobních údajů
➢ na základě právního předpisu
o školský zákon
o zvláštní zákony (na ochranu dítěte, trestní zákoník...)

➢ ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (archiv, údaje předávané
orgánům státní správy – MŠMT, ČŠI, krajský úřad...)
➢ na základě informovaného souhlasu žáků a zákonných zástupců žáků

Ochrana osobních údajů
▪ práva žáků a zákonných zástupců
➢
➢
➢
➢

právo být informován o zpracování osobních údajů (informace o zpracování
údajů)
právo na opravu nepřesných údajů, které se jich týkají
právo na výmaz (být zapomenut) – netýká se zákonného zpracování
osobních údajů
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – netýká se
zákonného zpracování údajů

▪ žádosti v uvedených věcech škola vyřizuje bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců
▪ pověřenec pro ochranu osobních údajů:
➢
➢

Mgr. Martina Landová (DEVELOP Most s. r. o.)
martina.landova@developmost.cz, 608 168 222

Stravování
▪ školní jídelna v OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny, Osvoboditelů 380
➢
➢
➢

vedoucí školní jídelny: Dana Veselá, 776 440 067
web: http://oasoslouny.cz/sluzby/stravovani/
stravné pro žáky od 11 let: 29,- Kč

▪ studentská kuchyňka v přízemí budovy (proti nápojovým automatům)
▪ nápojové a svačinové výdejní automaty (fa CONTE)

Školní šatny
▪ suterén budovy
▪ každý žák má samostatnou uzamykatelnou skříňku – vlastní visací zámek

Školní oblečení

Školní dresy

Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. H., Louny
▪ dobrovolné sdružení rodičů, občanů a zletilých studentů, jehož činnost je
zaměřena především na účinnou dobrovolnou podporu a pomoc škole
▪ základní cíle:
➢
➢
➢
➢
➢

financování odměn za výborný prospěch žáků
příspěvek na mezinárodní jazykové zkoušky (certifikát)
příspěvek na různé akce reprezentující školu – sportovní, znalostní (účastnické poplatky,
doprava, diplomy, medaile apod.)
pomoc při organizování maturitních plesů
NE náklady vzniklé zaměstnancům školy

▪ členský příspěvek: 500,- Kč za školní rok

Děkuji za pozornost!

Mgr. Daniel Syrovátko
415 653 565, 777 904 121
syrovatko@glouny.cz

