Informace pro rodiče a žáky primy
Nástup do školy. Do školy se nastupuje v úterý 1. září 2020 v 8:00
hodin - bude pouze první vyučovací hodina /seznámení s rozvrhem
a školním řádem/.
2. září 2020 – středa: 1. a 2. hodina budou třídnické práce
/organizační věci, seznámení s provozem školy a okolím/. Od 3.
vyučovací hodiny bude výuka podle rozvrhu. Přinést si přezuvky!
Učebnice dostanou žáci postupně od jednotlivých vyučujících.
Požadavky na sešity sdělí vyučující během prvních hodin daného
předmětu.
Jídelna. Jídelna ZŠ je hned vedle budovy gymnázia. Telefon do
jídelny: 702 158 699. Přihlášku ke stravování je možné si
vyzvednout buď přímo v jídelně nebo ji naleznete na www
stránkách ZŠ T.Sviny: http://www.zssviny.cz/ (Součásti školy – Školní
jídelna).
Průkazky na autobus se potvrzují v kanceláři gymnázia.
Učebna 1.A bude v 1. patře budovy A.
Rozvrh naleznete v kolonce „Rozvrh hodin“ na webu školy.
Třídní učitel 1.A: Mgr. Tomáš Bohdal
Informační schůzka pro rodiče žáků primy se koná ve čtvrtek
3.9.2020 od 17:00 hodin v učebně 1.A /1. patro budovy A/.

Zabezpečení hlavního vchodu do školy
Z důvodu zvýšení bezpečnosti školy si žáci otevírají hlavní dveře čipem a jsou ve Školním
programu evidováni z hlediska příchodu do školy. Z tohoto důvodu je nutné, aby rodiče
nových žáků (zákonní zástupci) své děti ve Školním programu zaregistrovali (žáci sami se
registrovat nemohou) Registraci prosím proveďte ve dnech 1. až 4. září 2020. Třídní učitel
Vaši registraci uvidí a schválí ji (potvrzení o schválení obdržíte e-mailem – viz postup níže).
V případě, že z nějakého důvodu nebudete moci registraci provést, bude to dořešeno
individuálně.
Čipy žáci obdrží oproti úhradě 150,- Kč ve druhém týdnu září v kanceláři školy
(pokyny obdrží od třídního učitele).

Návod pro registraci do Školního programu (čipy) - rodiče:
1/ Odkaz pro registraci se nachází na úvodní stránce webu školy www.gymtrhovesviny.cz
- v dolní části uprostřed klikněte na ikonu Školní program – pak klikněte na nápis
Registrace.
2/ Dále klikněte na větu:
„Pro registraci klikněte zde“
3/ Dále: Zadejte ID školy

ID školy je: 62534408

/potvrďte klávesou Enter/

Objeví se řádek s údaji o naší škole – klikněte na tento řádek – objeví se nová
stránka s formulářem
4/ Dále: vyplňte formulář (nezapomeňte v horní části formuláře ponechat Zaměstnanec
školy – Ne).
a potvrďte: Zaregistrovat
5/ Na e-mail uvedený ve formuláři Vám přijde potvrzující zpráva (má časově omezenou
platnost pouze na daný den) – po jejím potvrzení (instrukce bude v e-mailu) ještě schválí
registrace třídní učitel (informace o schválení Vám bude zaslána e-mailem)
6/ Po přihlášení do systému naleznete v záložce Školní program – Návody návod využití
Školního programu (přihlásit se ale lze až po schválení účtu třídním učitelem).

