
 

Informace pro první ročník osmiletého studia 2020/2021 – 1.A8, 1.B8 
 

 

Třídní učitelé: Mgr. Jarmila Weinlichová (weilichova@sgo.cz) – 1.A8 

 Mgr. Daniel Krč (krc@sgo.cz) – 1.B8 

 

 

1. Zahájení školního roku:  

1. září v 9.30 na Pasteurově ulici ve třídě 1.A8, 1.B8. Rozdělení do tříd bude připraveno 

při vstupu do školy. Není nutné mít přezůvky, obědy první den nejsou. 

Žáci dostanou: rozvrh, studijní průkaz, čip a klíč od šatní skříňky (každý žák má svoji skříňku). 

Čip si ještě tentýž den aktivují na terminálu v budově podle údajů, které zaslala jídelna v Hejčíně 

– týká se obědů. Na kopírování se čip aktivuje v kanceláři Pasteurova průběžně. 

Jako heslo ke stravování nevolit pouze kombinaci čísel. 

2. září  – třídnické práce: učebnice, přezouvání, orientace školou a jejím chodem, potřebná 

potvrzení. 

Obědy jsou vydávány od 2. 9. 2020. 
 

 

2. Sdružení rodičů: Informace na webových stránkách školy, v loňském školním roce byla 

stanovena výše příspěvku pro školní rok 2019/2020 na 400 Kč za dítě, v případě sourozenců 

platí každé další dítě 200 Kč (tedy starší platí 400 Kč a mladší 200 Kč). Sdružení rodičů 

financuje např. dopravu na lyžařský kurz, přispívá na činnost kroužků, odměny za soutěže, 

náklady spojené s účastí na různých soutěžích atd. 

 
 

3. Stravování. Přihlášku ke stravování (stránky http://jidelnahejcin.cz - informace) vyplnit 

a odevzdat v jídelně gymnázia Hejčín. Pokud se žák bude stravovat od 2. 9., je lépe přihlášku 

odevzdat do jídelny v průběhu měsíce srpna s označením Pasteurova). 

 
 

4. Průkazy ISIC – škola nabízí vystavení průkazů ISIC za zvýhodněnou cenu 290 Kč (viz žádost 

o vystavení průkazu ISIC – vydá škola). Vyplněnou žádost a 290 Kč bude vybírat třídní učitel 

začátkem září. 

 
 

5. Placení na počátku roku: 

 Studijní průkaz stojí 23 Kč. Platí dva roky. Při ztrátě lze koupit nový v kanceláři. 

 Čip platí po celou dobu studia (cena 20 Kč). Při ztrátě lze koupit nový, opět v kanceláři. 

 

6. Předpokládané třídní schůzky budou v polovině měsíce září. 

 

7. Pomůcky do jednotlivých předmětů budou upřesněny 1. 9. 2020. 
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