
Prvákovská zdravice 

 

Milí studenti budoucí 1.B, 

ještě Vám ani neskončil současný školní rok a Vy si pravděpodobně užíváte poslední společné chvilky 

se svým „základoškolským“ kolektivem. I tak se ale pojďme společně, alespoň v myšlenkách, přenést 

do září, tedy do dne, kdy rozšíříte řady studentů Biskupského gymnázia.  

Pro bezproblémový start je nutné vyplnit dotazník pro potřeby informačního systému Edupage, který 

na naší škole používáme nejen k zápisům do třídní knihy, ale i k administrativě týkající se studentů. 

Najdete zde své známky, ale i zprávy od vyučujících, studijní materiály, Vaši docházku, suplování a 

mnoho dalšího. Přístupové informace obdržíte v prvním zářijovém týdnu. Dotazník, prosím, vyplňte do 

30. června 2021. 

Odkaz na dotazník: 

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

 Školní rok u nás na Bigy tradičně odstartuje mše svatá, která proběhne v kostele sv. Prokopa na 

náměstí ve Žďáře nad Sázavou, a to 1. září 2021 v 8.00 hodin. Vy i Vaši rodiče jste srdečně zváni, je to 

vlastně první šance se neformálně setkat s Vašimi spolužáky i učiteli! Pochopitelně nikoho nenutíme, 

účast na mši je dobrovolná. 

Oficiální začátek školního roku se uskuteční v budově školy, v kmenové učebně číslo B 309, zhruba 

kolem 10. hodiny dopolední, přijďte ale trošku s předstihem. A co Vás vlastně v naší historicky první 

třídnické hodině čeká? Budeme se vzájemně seznamovat, předám Vám informace ohledně organizace 

celého školního roku, povíme si, jací učitelé Vás budou v prvním ročníku učit, dostanete rozvrh, 

podíváme se po škole.  

Je mi jasné, že mnohé z Vás zajímá, jaké učebnice budou potřeba a zda si je máte co nejdříve běžet 

zakoupit. Seznam požadované literatury dostanete během prázdnin, avšak nebojte. Není nutné 

kupovat úplně nové učebnice, hned 2. září proběhne ve škole burza učebnic. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTW75LUWAd2SOlzc7hwYcHQREKv9A2xZHwrPFySfPgkkPSSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTW75LUWAd2SOlzc7hwYcHQREKv9A2xZHwrPFySfPgkkPSSA/viewform


Další informace se týká výuky druhého cizího jazyka. Budete pokračovat v tom jazyce, který jste 

studovali na základní škole. Většina z Vás chodila do němčiny a ruštiny. Jednotlivci ovšem studovali jiné 

jazyky (španělština, francouzština) a právě Vás prosím, abyste mi do konce školního roku dali vědět, 

který z jazyků (němčina, ruština) budete studovat. V případě jakýchkoli dotazů ohledně druhého cizího 

jazyka kontaktujte prosím kolegyni Mgr. Ivetu Dlouhou. 

Na závěr bych Vás, milí studenti, chtěla informovat o seznamovacím kurzu, který proběhne 6. až 9. září 

2021 ve Skleném, které je jednou z nejvýše položených obcí v našem žďárském okrese. Pevně věřím, 

že tam společně utvoříme přátelský kolektiv, který si bude vzájemně vycházet vstříc v jakékoliv situaci, 

kterou nám společná cesta studiem nachystá. Doufám, že se sejdeme v co největším počtu! Cena kurzu 

bude cca 800,- Kč. 

Přeji Vám i Vašim rodičům, abyste si ve zdraví užili prázdniny a po uplynulém nelehkém roce načerpali 

do žil novou energii.  

Tak v září na viděnou! 

 

Vaše třídní učitelka  

Mgr. Lenka Palečková 

lenka.paleckova@bigyzr.cz 

 


