
 

 

Milí budoucí primánci,  

předně bych Vám rád pogratuloval k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na Biskupské 

gymnázium. V září letošního roku usednete do lavic našeho gymnázia a vydáte se na novou 

životní etapu. Já, Jiří Vencelides, Vás na ní budu doprovázet jako třídní učitel. Bude to pro Vás 

jistě velká změna, ale nemusíte se vůbec ničeho obávat. Celý kolektiv vyučujících se na Vás už 

velmi těší a se vším Vám bude pomáhat. Čeká Vás 8 let, během kterých získáte zajímavé 

zkušenosti, bohaté vědomosti a v neposlední řadě nové přátele.  

Nyní několik informací pro Vás a pro Vaše rodiče.  

Protože prázdniny utečou jako voda, dovolím si Vás informovat o začátku příštího školního 

roku. Věřím, že ve středu 1. 9. 2021 se všichni ve zdraví sejdeme ve druhém patře školy, 

v učebně A211, která bude zároveň kmenovou třídou. Od 8:00 hodin bude probíhat mše svatá 

v kostele svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou, kterou bude zahájen školní rok. Účast na 

mši není povinná, každopádně Vás na ni srdečně zveme. V kmenové třídě se pak všichni 

sejdeme v 10:00 hodin, řekneme si vše potřebné k průběhu školního roku, převezmete si 

učebnice, klíče od botárek, čip ke vstupu do školy, který zároveň slouží i k výdeji obědů a 

dozvíte se konkrétní rozvrh hodin.  

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 začne výuka již klasicky od 8:00 hod. s tím, že první dvě hodiny budou 

ještě spíše organizační a od třetí vyučovací hodiny bude již vše probíhat podle rozvrhu.  

Zvolit si kroužky bude možné během září. Jejich nabídku jste již obdrželi. 

A protože na našem gymnáziu čeká žáky také spousta zajímavých zážitků, začneme s jejich 

získáváním hned v září ☺. Od pondělí 20. 9. do čtvrtka 23. 9. je naplánován seznamovací kurz 

v Osové Bítýšce, jehož cílem je především to, aby se žáci navzájem více poznali. Připraven 

bude zajímavý program.  

Dovolím si také upozornit, že začátek roku bude finančně trochu náročnější. Poprosím Vás o 

úhradu částky 3 000,- Kč, ze které bude zaplacena záloha na čip (135,- Kč), záloha na klíč od 

botárek (200,- Kč), seznamovací kurz, pracovní sešity atp. Částka bude vybírána hotově během 

prvních školních dnů v září.  Pokud by nějaké peníze zbyly, zůstanou ve třídním fondu na 

případné další výdaje.   



Závěrem Vás prosím o vyplnění dotazníku, který naleznete na níže uvedeném odkazu, a to 

ještě do konce měsíce června.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTW75LUWAd2SOlzc7hwYcHQREKv9A2xZH
wrPFySfPgkkPSSA/viewfo 

V případě dotazů se, prosím, obracejte v průběhu prázdnin na e-mailovou adresu 

skola@bigyzr.cz  nebo přímo na mě jiri.vencelides@bigyzr.cz 

 

Přeji Vám příjemné prázdniny a v září se těším na viděnou.  

 

Mgr. Jiří Vencelides, třídní učitel 
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