
 
INFORMACE PRO STUDENTY BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ A JEJICH RODIČE 

 
(od 1. září 2020) 

 
Milí budoucí žáci,  
 
byli jste přijati do třídy 1. A nebo 1. B na státní střední školu: 
Gymnázium a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova 425/27, obor studia 79-41-K/41. 

 
Zahájení školního roku bude v úterý 2. září 2020 v 8.00 v přidělené kmenové učebně v budově gymnázia. 
První školní den si s sebou přineste poznámkový blok a psací potřeby.  
V prvních třídnických hodinách budete třídním učitelem poučeni například o omlouvání absencí, používání 
šatních skříněk, provozu jídelny a placení obědů (tuto problematiku můžete s vedoucí stravování řešit již 
s předstihem na konci srpna, viz kontakty na školním webu). Proběhne rozdělení na Hv a Vv a budou 
stanoveny skupiny jazyků – všichni mají povinně angličtinu a k tomu si zvolí další cizí jazyk, který může být 
v případě potřeb školy žákovi přidělen. Ze všech žáků prvních ročníků gymnázia budou sestaveny čtyři 
skupiny angličtiny (podle jazykové úrovně) a skupiny němčiny a francouzštiny. Budete mít možnost objednání 
jazykových učebnic i sady potřebných sešitů se slevou. Na začátku září proběhne také burza učebnic, kdy si 
budete moci některé učebnice koupit od starších spolužáků. 
Dále budete poučeni o různých žádostech a formalitách k tomu nutných, zejména uvolnění z Tv a uvolňování 
z vyučování. Školní řád je na stránkách školy a na nástěnce ředitelství. Rovněž budete informováni 
o pravidelných akcích, které jsou součástí výuky a učebního plánu – lyžařský výcvik, turistický a sportovní 
kurz, projekty, dále o možnosti zahraničních zájezdů a dalších školních akcích, také o existenci a činnosti 
Spolku přátel Jergym (původně Rady rodičů při Gymnáziu a SOŠPg – roční příspěvek 700 Kč, viz školní 
web). 
Vyučování obvykle začíná v 8.00 hodin, odpolední vyučování je v pondělí, úterý a čtvrtek, laboratorní práce 
se konají v režimu střídání po týdnech. Středa a pátek končí vyučování obvykle v 13.30. 
Úřední hodiny sekretariátu o prázdninách budou vždy ve středu 8.00–12.00 hod., pouze však pro potvrzování 
průkazek na dopravu apod., potvrzování pro brigády nebo daně mohou být vydány, až budete skutečnými žáky 
školy, a to bude až od 1. 9. 2020). Spojení na paní sekretářku Hanu Bednářovou je 601 555 149 nebo email 
hana.bednarova(zav)jergym.cz 
Přihlašování ke stravování ve školní jídelně bude možné již v posledním prázdninovém týdnu 
(tel.: 485 100 216, e-mail: matouskova(zav)personnel-welfare.cz. 
 
Všichni žáci musí mít k 1. září kartu Opuscard pro Liberecký kraj. Karta bude používaná jako univerzální 
identifikační prostředek pro mnoho systémů (např. vstup do školy a dalších prostor, obědy apod.). 
 
Rozdělení do tříd proběhne v polovině prázdnin 
Třídní učitelkou pro 1. A bude RNDr. Alena Havlíková a pro 1. B Mgr. Jitka Hatriková. 
 
 
Za vedení školy 
 
Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel 


