Informace k zahájení školního roku 2019/2020

Úvodní slovo ředitelky školy
Vážení rodiče, milí žáci a studenti!
Prázdniny, a tím i doba klidu, her, užívání slunce, vody a volnosti, pomalu končí. Přesto jsem velmi
ráda, že Vás mohu přivítat v novém školním roce 2019/2020. Vstupujeme do školního roku, ve kterém
oslavíme 25. výročí od vzniku školy. Velký kus práce je za námi, ale před námi ještě mnoho plánů na
zlepšování a hodně očekávání. Žáky nově nastupující a studenty prvních ročníků čeká nové prostředí,
učitelé i kamarádi. Vyučující se připravují na naplňování Školního vzdělávacího programu Klasického
gymnázia Modřany a základní školy, s.r.o., a na další ověřování jeho účinnosti. Projekt profilace
anglický jazyk čeká v šestém roce práce bilancování a hodnocení. Vzhledem k úspěšnosti studentů při
získávání certifikátů absolvováním zkoušek Cambridge University došlo už k úpravám a zpřesnění
učebních plánů. Žákům a studentům přeji touto cestou úspěšný školní rok a hodně studijních i
osobních úspěchů.
Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy
Základní údaje o organizaci školního roku a jeho zahájení dne 2. září 2019 jsou uvedeny na
www.kgm.cz.

Organizace školního roku
Zahájení školního roku 2019/2020
Vyučování bude zahájeno v pondělí 2.9.2019 v 9,00 hodin a potrvá pro nižší gymnázium do 11,40
hodin, pro vyšší gymnázium do 12,35 hodin.
Od úterý 3.9.2019 se vyučování řídí zvláštním rozvrhem, definitivní rozvrh vstupuje v platnost po
ukončení výjezdu na úvodní soustředění prvních ročníků.
Třídy PRI A, PRI B, TER C, TER D, KVI C odjíždí v neděli 1.9.2019 na úvodní soustředění (viz
informace k výjezdu na úvodní soustředění).
Program tříd základní školy se sportovní profilací může být v závislosti na tréninkové přípravě
upraven.
Organizace vyučování, termíny projektových dnů a dalších výchovně vzdělávacích aktivit školy naleznete na
webových stránkách www.kgm.cz, které jsou průběžně aktualizovány.

Kontakty
Jednotliví členové pedagogického sboru, vedení školy, speciální pedagog, školní psycholog a
výchovný poradce, správní zaměstnanci
◼ telefony (ústředna) 244 401 864 (pedagogy lze spojit pouze v době, kdy nevyučují),
◼ sekretariát školy: skrivanova@kgm.cz, +420 602 235 665,
◼ k dispozici jsou také e-mailové adresy, jejichž systém je tvořen takto :
příjmení (příslušného vyučujícího nebo člena vedení ) @ kgm.cz
VZOR: novakova@kgm.cz
◼ sekretariát a školní matrika p. Eva Skřivanová - 244 402 425, mobil 602 235 665;
◼ školní stravování p. Ivana Novotná – 244 400 063, mobil 602 890 683;
◼ vedoucí hospodářské správy p. Zdeněk Loula – 222 200 062;

Úhrada školného
Záležitosti úhrady školného a další finanční otázky je nutné řešit zásadně s vedoucí sekretariátu
školy, paní Evou Skřivanovou, skrivanova@kgm.cz, 244 402 425, mobil 602 235 665 (pouze v
době od 7,30 do 15,00 hod.).
Pro upřesnění opakovaně uvádíme číslo bankovního účtu pro platbu školného : 70347309/0800
Česká spořitelna, a.s., Praha 4.
Zároveň upozorňujeme, že důležitým identifikačním znakem (variabilní symbol) pro evidenci a
účetní operace je identifikační číslo žáka přidělené školou (viz smlouva), nutné uvádět příjmení
žáka/žákyně.
Poznámka : Každoročně budou školou zákonným zástupcům žáků elektronicky zasílány evidenční listy splátek
a plateb, na nichž je uváděna částka aktuálního školného (viz Smlouva o zajištění všeobecného středoškolského
vzdělávání).

Stravování
Stravování Součástí školy je také školské zařízení - školní jídelna, která je oprávněna poskytovat
žákům, studentům a zaměstnancům školní stravování s dotovanou stravou. Rychlé občerstvení (bufet)
žákům a studentům poskytuje rozšířený sortiment. Volba menu v rámci školního stravování probíhá
výběrem ze 6 jídel (2 menu dotovaná strava, zbývající nedotovaná), a to prostřednictvím elektronického
systému, popř. přímo na terminálech umístěných v budově školy. Čerpat tzv. dotovanou stravu, tedy
stát se strávníkem, může pouze žák a student, který v září ve stanoveném termínu odevzdá vyplněnou
přihlášku ke stravování. Informace viz webové stránky KGM. Strávníkem se automaticky stává žák,
který v průběhu školního roku odebere alespoň 1 oběd.
Informace o systému stravování, volbě stravy a její úhradě jsou uvedeny na www.kgm.cz.
Přihlášky, odhlášky a evidence stravování jsou přístupné na webu školy pod „Stravování jídelní lístek – on line objednávky“.
Platbu lze provádět: bezhotovostním převodem na b.ú. č. 35-70347309/0800.

Závazné normy
Základními normami pro žáky Klasického gymnázia Modřany a základní školy, s.r.o. je Školní
řád KGM a Školní řád ZŠ, zákon č.561/2004 Sb. a související právní předpisy, v platném znění.
Se závaznými normami, jimiž se práce školy řídí, jsou žáci seznamováni při zahájení školního roku.
Dodržování stanovených zásad je závazné pro žáky i pedagogy. Dokumenty jsou uveřejněny na:
www.kgm.cz , k prostudování k dispozici v recepci a v kanceláři sekretariátu školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáků na vyučování
V souladu s ustanoveními Školního řádu KGM a ZŠ a školského zákona je povinností žáka /
zákonného zástupce provádět omluvy nepřítomnosti žáků na vyučování prostřednictvím tř.
učitele/ky nejpozději do 3 dnů od počátku nepřítomnosti na vyučování. Prvotní telefonické
omluvení nepřítomnosti žáka na vyučování je nutné po ukončení absence a nástupu do školy
neprodleně potvrdit prokazatelnou formou písemně nebo elektronickou poštou.

Žádosti
Žádosti jakéhokoliv druhu (např. žádosti o uvolnění z vyučování) vyřizují žáci (jejich zákonní
zástupci) písemnou formou zásadně prostřednictvím třídních učitelů, kteří zajistí jejich předání
sekretariátu vedení školy k vyřízení.
Písemné žádosti žáků (rodičů) o uvolnění z hodin tělesné výchovy ze zdravotních důvodů nebo
z důvodu dlouhodobé účasti na tréninkové přípravě v určitém sportu předávají žáci (rodiče) vždy
současně s doporučením lékaře nebo s potvrzením vedení sportovního klubu a rozpisem tréninků a
závodů prostřednictvím tř. učitele/ky k vyjádření ředitelce školy, a to nejpozději do 15. září
(každoročně). Po tomto datu jsou individuálně řešeny pouze změny vzniklé ze závažných příčin
(úraz, nemoc).
Uvolnění z vyučování může být realizováno zásadně až po vyřízení písemné žádosti, která byla
podána se všemi požadovanými přílohami nikoliv zpětně!
Učebnice, sešity
Všem žákům základní školy a nižšího gymnázia poskytuje škola základní sadu učebnic zdarma. Žáci si
hradí pouze jazykové učebnice, pracovní sešity, tabulky, atlasy a jiné publikace, které zůstávají v jejich
vlastnictví. Za úhradu získají zájemci sadu sešitů a budou mít k dispozici základní výtvarné potřeby po
celý školní rok. Informace o finančních částkách za konkrétní učebnice, sadu sešitů, výtvarné potřeby
a další viz www.kgm.cz.

Potvrzení o vzdělávání
Potvrzení o vzdělávání vystavuje výhradně oddělení hospodářské správy, kancelář č. 18. Dokladem
vzdělávání žáka na KGM je ISIC karta žáka (viz informace o systému evidence docházky).

Povinnosti žáka
Povinnosti žáka jsou jasně stanoveny Školním řádem KGM a Školním řádem ZŠ. K povinnostem žáka
patří především pravidelně a aktivně se zúčastňovat vyučování a plnit povinnosti související se
vzděláváním, včetně kvalitní přípravy na vyučování všem předmětům. Žák je povinen zajistit si a
pravidelně mít v hodinách připraveny stanovené učebnice, sešity (nebo jinou vyučujícím schválenou
formu poznámek) a další požadované pomůcky (kalkulátor, psací a rýsovací potřeby, pravítko,
trojúhelník, kružítko, dále tabulky, atlas apod.).
V budově školy je žákům zakázáno používání mobilních telefonů. Žáci jsou povinni ukládat mobilní
telefony ve své šatní skříňce k případnému použití o přestávkách v naléhavých případech. Žákům
rovněž není povoleno užívání další techniky (viz Školní řád KGM a ZŠ). Používání notebooku při výuce
je možné pouze tam, kdy je to vzhledem k obsahu výuky vhodné, a to vždy pouze se souhlasem
příslušného vyučujícího. Výjimku používání notebooku při výuce některým předmětům mají žáci s SPU,
kterým byla tato možnost dána obsahem odborného posudku PPP. O této skutečnosti informuje
pedagogický sbor speciální pedagog.
Ukládání techniky a cenností, odpovědnost za ztrátu či zcizení – viz níže Bezpečnost.

Sekretariát a školní matrika
Součástí školy je také školní matrika, která ze zákona shromažďuje sledované osobní údaje o žácích.
Veškerá data v ní vedená jsou přísně důvěrná, nakládání s nimi se řídí nařízením o ochraně osobních
údajů (GDPR). Matrika je pověřena vyřizovat sekretariátem přijaté žádosti o duplikáty vysvědčení a
zprostředkovávat jejich vydávání. Tyto žádosti je třeba podávat v dostatečném předstihu tak, aby pro
vydání těchto listin byl optimální časový prostor. Na počkání se žádné z uvedených dokumentů
nevydávají.
S využíváním osobních dat žáků vyslovují žáci (jejich zákonní zástupci) pro daný školní rok souhlas x
nesouhlas, viz formulář Informovaný souhlas.

Bezpečnost a upozornění
Ukládání osobních věcí
K bezpečnému ukládání osobních věcí a pomůcek slouží vždy každému
žákovi samostatná šatní skříňka. Žák odpovídá za její stav a je jeho povinností pečovat o ni tak, aby
nedošlo k jejímu poškození či zničení. V tomto případě je postupováno dle norem daných Školním
řádem KGM a ZŠ. Výdej klíčů a jejich ztrátu řeší recepční školy.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a zaměstnanců
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a zaměstnanců i ochrana majetku školy je výrazně posílena
instalací elektronického docházkového systému evidujícího docházku na vyučování i účast na školním
stravování. Vstup do budovy je zajištěn několika turnikety, ty umožňují vstup i odchod pomocí ISIC a
ITIC karet. Jeden z nich je obsluhován recepcí a je určen návštěvám a žákům/studentům, kteří si
zapomněli svou kartu. Celý systém je vzájemně propojen s elektronickou třídní knihou, docházkou i
evidencí stravování. Žáci a rodiče mají nepřetržitý dálkový přístup na základě přiděleného přístupového
hesla. Prostory školy jsou v určených rizikových zónách monitorovány kamerovým systémem. Prostory
KGM jsou tak chráněny před pohybem cizích osob.
Provoz školy Budova školy je pro žáky otevřena denně od 7,30 do 17,00 hodin (kromě svátků,
hlavních a vedlejších prázdnin apod.). Povinností žáka je přicházet na vyučování včas (viz školní řád).
Ranní nástup žáků, jimž rozvrh začíná první vyučovací hodinou, probíhá nejpozději do 8,00 hodin,
resp. do 7,55 hod. (viz školní řád), poté je budova školy z důvodů bezpečnosti uzavřena. Pokud
pozdější zahájení vyučování není stanoveno rozvrhem, jsou příchody po této době považovány za
pozdní a elektronicky evidovány v třídní knize.
Upozornění Upozorňujeme všechny žáky a jejich rodiče, že v celé budově školy platí pro žáky a
studenty zákaz používání mobilních telefonů! Za vnesené cenné věci a přístroje nesouvisející s
vyučováním nenese škola odpovědnost. Tyto věci (např. MP3 přehrávače, notebooky, jiné drahé
přístroje a další cennosti) jsou pojištěny pouze v případě, že jsou po dobu pobytu ve školní budově
uloženy v šatních skříňkách monitorovaných kamerovým systémem. Jejich ztrátu nebo zcizení je nutné
řešit přímo s místním oddělením Policie ČR.
Pro žáky/studenty platí přísný zákaz přinášet do školní budovy a mít u sebe nebezpečné
přístroje, obranné spreje, paralyzéry, nože a další zbraně a jejich repliky, nebezpečné chemické
a jiné látky a jakkoliv s nimi manipulovat.
Tělesná výchova a sport, relaxace Struktura výuky tělesné výchovy a sportovních aktivit na KGM
probíhá v širším spektru, včetně sportovišť mimo areál gymnázia. K rozšíření možnosti zvýšení tělesné
zdatnosti, zdravotní i psychické odolnosti žáků přispívají také aktivity organizované ve spolupráci se
sportovním Centrem Třešňovka, Pod Třešňovkou 234, 156 00 Praha 5 – Zbraslav,
www.centrumtresnovka.cz. Zejména v zimních měsících budou organizovány sportovní dny, při nichž
bude docházet k úpravám pravidelného rozvrhu. Tento systém studentům umožní seznámit se se
širokým spektrem sportovních aktivit. V podzimních a jarních měsících bude tělesná výchova
realizována také na nově zrekonstruovaném multifunkčním venkovním sportovišti.
Školní poradenské centrum tvoří: školní psycholog a výchovný poradce, speciální pedagog, metodik
prevence, školní koordinátor EVVO a pověřený metodik pro činnost školy při vyhlášení mimořádných
situací. Každý ve své oblasti řeší nebo pomáhá řešit případné problémy studentů. Vedle této aktivity je
zde sledována kvalita péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (studenty s SPU
s potřebou podpůrných opatření). Při této činnosti je využíváno spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou. Bližší informace a spojení na jednotlivé pracovníky naleznete na
www.kgm.cz.
Komplikované poruchy, vážné zdravotní nebo mentální potíže žáků se na gymnáziu nevyskytují
vzhledem k tomu, že je gymnaziální vzdělávání nejnáročnější vzdělávací formou střední školy v ČR.
Škola nemá asistenty pedagoga.

Vzdělávací programy
Škola zahájila svou činnost 1. září 1995 a je zařazena do sítě škol a školských zařízení s oprávněním
vzdělávat žáky a studenty v základní škole, na víceletém a čtyřletém gymnáziu. Cílem je poskytovat
žákům kvalitní vzdělávání a její výchovně vzdělávací práce školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a související legislativou. Počínaje školním rokem 2016/2017 byla činnost
rozšířena o vzdělávání na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu
KGM a ZŠ s názvem „Škola je dílna lidskosti“.
Ve školním roce 2019/2020 pokračuje na gymnáziu projekt profilace AJ, který vstupuje do šestého
školního roku a postupně začíná bilancovat. Stanovený cíl umožnit studentům získání mezinárodního
certifikátu v rámci zkoušek Cambridge University (PET, KET, FCE ve variantách for Schools a vyšších)
se daří plnit. V každém školním roce absolvuje tyto náročné zkoušky přibližně 50 až 70 studentů. Ve
školním roce 2018/2019 uspělo ze všech přihlášených účastníků 69 studentů. Získání certifikátu ve
formě FCE umožňuje studentům požádat o nahrazení jedné profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka
– angličtiny. S ohledem k těmto výrazným pozitivům můžeme říci, že je tento projekt úspěšný.
Na vyšším gymnáziu studenti navštěvují stanovený systém povinně volitelných předmětů. Semináře
jsou do učebního plánu zařazeny dle volby studentů, ale také v návaznosti na provozních a
organizačních možnostech školy a personálních podmínkách. Podmínkou otevření seminářů je
dostatečný počet zájemců, tj. min.12.

Plánované výchovně vzdělávací akce školy
Školní rok 2019/2020 bude stejně jako rok předchozí náročný pro nás všechny. Čeká nás spousta
práce, připraveno je také velké množství projektů, programů, akcí a zájezdů. Organizaci školního roku,
termíny prázdnin, maturitních zkoušek, termíny pohovorových hodin apod. naleznete na www.kgm.cz.
Součástí práce školy jsou také akce zařazené do výchovně vzdělávacího plánu i aktivity, které jej
rozšiřují. Pokračují započaté celoškolní projekty a programy.
Již tradičně bude během měsíce září realizováno úvodní soustředění prvních ročníků s výukou
anglického jazyka. Studenti PRIMY A, PRIMY B, TERCIE C, TERCIE D a KVINTY C se zúčastní
„Úvodního soustředění“. Informace k úvodnímu soustředění jsou uveřejněny na www.kgm.cz.
Pobytů se zúčastní nově nastupující studenti prim, tercií a kvinty. Tyto pobyty škola organizuje již
mnoho let pro jejich velkou efektivitu. Výrazným pozitivem je, že se studenti lépe poznají, najdou si
kamarády, dojde ke sblížení kolektivů, seznámení s třídními profesory i s dalšími vyučujícími. Důležitým
aspektem je vytvoření optimálních jazykových skupin podle úrovně znalostí angličtiny. Vedení školy
doporučuje rodičům účast všech studentů těchto tříd.
Pro studenty profilace 'anglický jazyk' je určen výchovně vzdělávací pobyt ve Velké Británii, jižní
Anglii (Porthmouts, Brighton, Oxford) s výukou angličtiny. Studenti, kteří se přihlásili již v průběhu
minulého školního roku, se zúčastní pobytu od 11.10. do 19.10.2019. V případě dostatečného zájmu
bude organizován také pobyt dalších studentů především z nově přijatých tříd, viz web školy Informace
k jazykovému pobytu ve Velké Británii.
Vedení gymnázia i členové pedagogického sboru pokračují ve snaze o zapojení školy v rámci
multikulturní a environmentální výchovy do zahraniční spolupráce. V letošním školním roce bude ve
spolupráci se zahraniční školou realizován další pobyt studentů KGM ve Španělsku (Madrid, Castilla
la Mancha – Sigüeza), a to od 20.10. do 27.10.2019.
Pokračuje projekt spolupráce s gymnáziem v Německu, v Drážďanech. V závěru měsíce září v době
od 23.9. do 27.9.2019 přivítáme studenty a učitele partnerské školy v Drážďanech. Skupina studentů
KGM oplatí návštěvu v Drážďanech v době od 30.3. do 3.4.2020.

Studenti se již těší na již osmnáctý ozdravný pobyt studentů gymnázia u moře. Pobyty na
španělských ostrovech Mallorca a Ibiza, řeckých ostrovech Rhodos a Kos byly vždy úspěšně
zajišťovány CK Fischer. Další ozdravný pobyt u moře na řeckém ostrově Rhodos je plánován na jarní
měsíce roku 2020, v jehož rámci proběhne setkání s vedením a žáky partnerské školy. Vybraní studenti
vyšších ročníků budou mít možnost využít nabídky honorárního konzula ostrova Rhodos a získat
pracovní a jazykové zkušenosti v různých pozicích v rámci cestovního ruchu v hotelích ostrova.
Tradičně jsou gymnáziem organizovány ozdravné pobyty na horách s možností lyžování.
V letošním školním roce budou tyto pobyty realizovány v Krkonoších v penzionu Zvonička, Pec pod
Sněžkou. Pobyt je dle učebního plánu určen studentům tercií a kvint s doplněním účastníků ze tříd
vyššího gymnázia. Akce je pro studenty KVINT zajištěn v období od 2.3. do 7.3.2020, pro studenty
TERCIÍ v období od 7.3. do 12.3.2020.
Studenti OKTÁVY A a OKTÁVY B se v rámci přípravy k úspěšnému zvládnutí společné části a
profilové části maturitních zkoušek ve zkušebním termínu JARO 2020 zúčastní předmaturitního
soustředění, které bude probíhat na Prezidentské chatě v Jizerských horách v termínu od 16.3. do
20.3.2020. Informace a přihláška bude zveřejněna v listopadu 2019.
Harmonogram konání maturitních zkoušek společné a profilové části ve zkušebním období JARO
2020 bude vydán po vydání jednotného zkušebního schématu CERMAT a MŠMT ČR. Informace
budou průběžně k dispozici také na www.novamaturita.cz.
Také ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat projekt „Den (týden) zdraví na KGM“
Zdraví – to je téma aktuální pro člověka každého věku. Rizika, která zhoršují zdravotní stav, jsou dobře
známa, přesto si jejich dosah a závažnost uvědomujeme, až když je pozdě. Abychom zvýšili
informovanost svých žáků o svém těle, jeho správných funkcích a připravili jsme je na případný střet
s negativními jevy, vytvořili jsme dlouhodobý celoškolní program s názvem „Den (týden) zdraví“.
Tento program bude podle aktuálních podmínek a možností organizovat OK biologie ve spolupráci
s ostatními OK (zejména OK Tv). Jeho cílem je prohloubení a upevnění znalostí o tom, jak lidské tělo
pracuje, zejména pak jaké vlivy působí při zhoršování zdravotního stavu organizmu, současně však
také popularizace zdravého stylu života. Tento program budou podle aktuálních podmínek zajišťovat
OK biologie, OK tělesné výchovy a metodik prevence, a to v souvislosti s oslavami Světového dne
zdraví, který od roku 1950 připadá na datum 7.4. Přesný den konání této akce na KGM bude upřesněn.
Rada Evropy dělá v celé Evropě vše pro to, aby se miliony Evropanů, kteří žijí v jejích 47 členských
státech, více učily cizí jazyky, protože je přesvědčena, že jazyková rozmanitost je nástrojem pro
dosažení většího mezikulturního porozumění. Den 26.9. stanovila jako „Den jazyků“.
Na KGM je dlouhodobě organizován projekt, který bude ve školním roce 2019/2020 probíhat ve
spolupráci s AISEC v programu Edison, tzv. „Týden jazyků“. V týdnu od 30.9. do 4.10.2019 budou
v budově školy všechny třídy gymnázia zapojeny do aktivit organizovaných studenty jiných evropských
států. Na přípravě i organizaci této aktivity spolupracují učitelé anglického jazyka a všichni členové
pedagogického sboru školy.
Mimo tyto plánované akce připravují jednotlivé oborové komise další vzdělávací aktivity, o nichž budou
žáci průběžně informováni.
Podrobné informace o aktivitách školy budou zveřejňovány a aktualizovány na www.kgm.cz.

