
INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽÁKY 
OSMILETÉ GYMNÁZIUM 

1) Rozdělení do tříd a přidělení volitelných předmětů 

Rozdělení je uvedeno níže. Snažili jsme se přihlédnout k Vašim požadavkům, a to v přidělení jak třídy, tak 

volitelných předmětů. Zohlednit jsme museli i naše organizační možnosti a další kritéria (např. poměr chlapců 

a dívek…). 

Volitelných předmětů může být z organizačních a ekonomických důvodů otevřeno 8 skupin. Seznam 

otevřených předmětů najdete pod rozdělením do tříd. O ostatní předměty byl zájem menší. Všichni jste dostali 

první dva otevřené předměty podle Vašich priorit vyjádřených v „Návratce“. 

Pokud nejste se zařazením do třídy nebo s přidělenými předměty spokojeni, napište mi na e-mail 

sekretariat@gymnachod.cz. 

Pravidla pro provedení případné změny: 

i) Do druhé třídy Vás budu moci přesunout pouze v případě, že se i ve druhé třídě najde někdo, kdo se 

bude chtít vyměnit a významně to nenaruší poměr chlapců a dívek. 

ii) Volitelný předmět Vám budu moci změnit pouze v případě, že v něm bude volná kapacita. 

iii) Pokud bude více zájemců o změnu a nebude možné všem vyhovět, vyhovím přednostně těm, kteří se 

lépe umístili v přijímacím řízení. 

iv) Svoji žádost o změnu odešlete do pondělí 10. 8. 2020. 

2) Seznam pro studium potřebných pomůcek je uveden níže. Pomůcky na volitelné předměty se dozvíte v září. 

Pokud by pro rodinu bylo zakoupení pomůcek z nějakého důvodu finančně neúnosné, obraťte se na mě 

(reditel@gymnachod.cz) a budeme hledat řešení. 

3) Informace o začátku školního roku 

a) Školní jídelna – stravování našich žáků probíhá v jídelně Střední průmyslové školy stavební a Obchodní 

akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace, umístěné u železniční trati za bývalou 

Českou pojišťovnou (u benzinové stanice) 

i) Ke stravování je nutné se nejprve přihlásit. Přihlášku si stáhněte zde: 

https://www.soanachod.cz/skolni-jidelna/dokumenty/. Další podstatné informace o provozu školní 

jídelny získáte v dokumentu Vnitřní řád školní jídelny, který je umístěn ke stažení tamtéž. 

ii) před čerpáním 1. oběda je potřeba: 

(1) odevzdat ve školní jídelně Přihlášku ke stravování (dostanete tam zároveň přístupové jméno a 

heslo pro objednávání stravy přes internet), 

(2) zapůjčit si v jídelně čipovou kartu (slouží i pro vstup do školy a kopírování na školní kopírce) 
proti záloze 120 Kč (záloha bude při odevzdání nepoškozené karty vrácena), 

(3) dobít kartu určitou částkou, ze které se pak odečítá cena objednaných obědů (není nutné, pokud 

budete kartu používat jen pro vstup do školy a případně pro kopírování). 

iii) kartu si lze ve školní jídelně vyzvednout ve dnech a časech uvedených zde: 

https://www.soanachod.cz/skola/informace-k-zahajeni-skolniho-roku-2020-2021-ve-skolni-jidelne/. 

iv) kartu lze následně dobíjet v kanceláři školní jídelny složením peněz v hotovosti nebo posíláním peněz 

na účet. Číslo účtu máte v pokynech ze školní jídelny, které jsou součástí Přihlášky ke stravování. 

Když nechcete chodit na obědy, nemusíte vkládat žádné peníze! 

v) strava se objednává přes internet (https://jidelna.soanachod.cz/) nebo z automatu v přízemí jídelny. 

b) Kopírování a scanování studijních materiálů 

i) pro kopírování se karta nabíjí v kanceláři naší školy platbou v hotovosti (ČB kopie A4 je za 1,50 Kč, 

barevná za 5 Kč), z kopírky lze také zdarma scanovat na libovolný e-mail (můžete např. požádat 

spolužáka, aby Vám při Vaši delší nepřítomnosti ve škole scanoval svoje sešity s poznámkami atp.), 

ii) peníze na obědy nelze používat na kopírování a naopak (jsou to prostě dvoje různé peníze). 

c) Přístup do školy 

i) Přístup do školy na karty (zapůjčené ve školní jídelně) bude zřízen hromadně v pátek 4. září. Je tedy 

nutné už kartu mít. Do té doby bude vstup do školy ráno volný (v jiném čase si žák zazvoní na 

kancelář). 
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ii) Pokud máte nějakou jinou kartu a do školní jídelny chodit nechcete, můžete zkusit (i o prázdninách), 

jestli na Vaši kartu nějak reaguje čtečka u vchodu do školy. Pokud ano, bude možné do systému 

zaregistrovat tuto Vaši kartu. 

d) Organizace 1. dne 

i) Nástup do školy v úterý 1. září. 

ii) Začátek vyučování v 8:00. 

iii) Do školy bude umožněn vstup pouze žákům (z důvodu rizika nákazy COVID-19). 

iv) Po příchodu do školy se podívejte na prosklenou nástěnku ve vestibulu školy kde se nachází Vaše 

třída a bez přezouvání se do ní odeberte. Tam vyčkejte příchodu vyučujícího. 

v) Budete seznámeni se školou, s rozvrhem, se školním řádem, s pravidly bezpečnosti ve škole... 

vi) Dostanete klíček od šatní skříňky. Za skříňku zodpovídá žák po celou dobu studia. Při přebírání si ji 

pozorně prohlédněte a případné závady napište do seznamu, na který budete podepisovat převzetí 

skříňky. Veškeré závady vzniklé po převzetí je potřeba okamžitě hlásit třídnímu učiteli. 

Při ztrátě klíče musí žák zaplatit nový zámek (cca 130 Kč), při zlomení klíče (jde-li vyndat) zaplatí 

žák pouze nový klíč (cca 35 Kč). Zhotovování kopií klíčů je zakázáno. 

vii) Učebnice dostanete v průběhu 1. týdne (ještě bude upřesněno). 

viii) Průkazky na autobus si musíte vyzvednout např. na železniční stanici a my Vám je 1. den školy 

hromadně potvrdíme. 

ix) Konec vyučování bude cca v 10:45. Další den se již bude vyučovat podle rozvrhu. 

x) Informace k organizaci 1. dne se mohou měnit dle aktuální epidemiologické situace! Sledujte 

naši webovou stránku www.gymnachod.cz. Bezpečnostní manuál pro školy od MŠMT 

dostaneme nejdříve 17. srpna. 

4) Primárně-preventivní (seznamovací) pobyty letos pravděpodobně z důvodu rizika COVID-19 nebudou. 

5) Průběh studia 

i) Je třeba se učit průběžně. Každý potřebuje jinou dobu, ale učit se musí prakticky všichni. Bez učení 

to u nás, až na pár opravdových výjimek, opravdu nejde. Nesmíte si myslet, že tou výjimkou jste 

zrovna Vy . 

ii) S učením se začněte okamžitě po nástupu do školy. Nenechte si „ujet vlak“! Je těžké a někdy úplně 

nemožné ho doběhnout. 

iii) Známky budou s největší pravděpodobností horší než na ZŠ. Je to normální. Důležité je se učit a něco 

se naučit. 

iv) Snažte se být alespoň v něčem vynikající! Budete mít v budoucím životě více možností k uplatnění. 

v) Ve škole nemáme žákovské knížky ani známky nepíšeme na internet. Žáci je mají v (na) sešitech. 

Opravené písemné práce dostávají domů. Za své studium má být zodpovědný hlavně sám žák. 

Proto je to on, kdo má o své klasifikaci jako první informovat rodiče. 

vi) Případné špatné známky před rodiči netajte! Stejně se je dozví na třídních schůzkách a pak to bude 

ještě větší problém, který se bude hůř řešit (je to ten ujetý vlak). Bavte se o škole a o známkách doma 

otevřeně, klidně a průběžně. Průběžně pracujte i na řešení případných problémů. 

vii) Snažte se využít všechny příležitosti, které Vám nabízíme. Ty studijní, ale i kroužky, tělocvičnu… 

viii) Dodržujte zásadu „žák se stará, žák má“. Zajímejte se sami aktivně o dění ve škole, zapojujte se. 

Pokud chcete jiné nebo další volitelné předměty či kroužky, pokud Vám nevyhovuje vybavení školy 

nebo máte nápady na jeho zlepšení atp., obraťte se na učitele, třídního učitele nebo vedení školy 

(podle toho, kdo to může změnit). 

Přeji Vám všem, ať se Vám podaří využít vše, co Vám nabízíme, ať se toho u nás co nejvíce naučíte (nemyslím 

tím jen znalosti, ale i samostatnost, zodpovědnost, tvořivost, organizační a vyjadřovací schopnosti, smysl pro 

povinnosti, pro pomoc potřebným…) a ať si to u nás také užijete (kamarádi, volitelné předměty, kroužky…). 

Pavel Škoda, ředitel školy 

http://www.gymnachod.cz/


Rozdělení do tříd a přidělené volitelné předměty

1.V (prima A) 
14 chlapců, 16 dívek 

1. Andělová Jindřiška HsR, HsM 

2. Bejšovcová Laura Ajc, HsM 

3. Brahová Kristýna Sh, HsM 

4. Červinková Antonie Ajc, HsM 

5. Čtvrtečková Beáta Ajc, Sh 

6. Fišer Vojtěch Ajc, HsR 

7. Franc Štěpán HsR, HsM 

8. Halamková Barbora HsR, Ajc 

9. Hanušová Ellen Přp, Sh 

10. Hejna Mikuláš HsR, Sh 

11. Hlavsa Eduard HsM, HsR 

12. Horkelová Karolína Sh, Přp 

13. Jará Natálie Ajc, Sh 

14. Ježek Daniel HsR, Sh 

15. Joch Martin HsR, Sh 

16. Kučerová Anežka Přp, Sh 

17. Línek Albert Sh, HsR 

18. Mošnová Johanka Ajc, Sh 

19. Řeháková Tereza Sh, HsR 

20. Stefanu Michaela Anna Ajc, HsM 

21. Sullivan Theodore Christian HsR, HsM 

22. Svoboda Michal HsR, HsM 

23. Šimková Nela Přp, HsR 

24. Špelda David HsR, Sh 

25. Štrof Michal HsR, Sh 

26. Tylš Michal Sh, HsR 

27. Vávra Matyáš HsR, Sh 

28. Venclová Marie Sh, Ajc 

29. Vojtěchová Thea Sh, HsM 

30. Vymetálek Rudolf Sh, HsR 

1.W (prima B) 
15 chlapců, 15 dívek 

1. Bernard Štěpán HsR, HsM 

2. Černý Jakub HsR, HsM 

3. Dostál Filip HsR, Ajc 

4. Dřízal Jan Sh, HsR 

5. Flašar Marek Ajc, HsM 

6. Ježek Jan HsM, HsR 

7. Kadaník Lukáš HsR, Sh 

8. Kafková Lucie Ajc, Přp 

9. Köhlerová Eliška Přp, Ajc 

10. Kumpoštová Karolína Ajc, Přp 

11. Le Ngo Nhat Minh HsM, Sh 

12. Matějíčková Adéla Ajc, Sh 

13. Matějů Jana Sh, HsR 

14. Pokoráková Eliška Přp, HsR 

15. Ptáček Štěpán HsR, HsM 

16. Romžová Aneta HsM, Ajc 

17. Rousek Simon HsM, HsR 

18. Sedlářová Aneta Sh, Přp 

19. Semelbauer Tadeáš HsR, Přp 

20. Svoboda Petr HsR, HsM 

21. Sychrovský Lukáš HsR, Sh 

22. Škoda František HsR, HsM 

23. Škodová Barbora Sh, Ajc 

24. Šmejdová Kateřina HsR, Ajc 

25. Tyč Štěpán HsR, Ajc 

26. Veselá Ema Sh, HsR 

27. Vlachová Marie HsR, HsM 

28. Vostřesová Tereza HsR, Ajc 

29. Zapletalová Anna Marie HsR, Přp 

30. Zítková Lucie HsR, HsM 

Ajc (cvičení z anglického jazyka) 20 (9+11) 

HsR (hrátky s robotikou) 39 (18+21) 3 skupiny, max. 14 žáků do skupiny  

HsM (hrátky s matematikou) 22 (10+12) 

Přp (přírodovědné praktikum) 11 (4+7) 

Sh (sportovní hry) 28 (19+9) 2 skupiny 



Pomůcky potřebné pro studium 

Český jazyk: 

sešit 544 (A5, linkovaný, 40 listů)  1 ks 

sešit 524 (A5, linkovaný, 20 listů)  2 ks 

Pravidla českého pravopisu – školní vydání 

 

Anglický jazyk: 

sešit 524 (A5, linkovaný, 20 listů)  3 ks 

doporučujeme: Anglicko-český a česko-anglický slovník 

 

Občanská výchova: 

sešit 444 (A4, linkovaný, 40 listů)  1 ks 

 

Dějepis: 

sešit 544 (A5, linkovaný, 40 listů)  1 ks 

 

Zeměpis: 

sešit 440 (A4, bez linek, 40 listů)  1 ks 

 

Matematika: 

sešit 440 (A4, bez linek, 40 listů)  1 ks 

sešit 520 (A5, bez linek, 20 listů)  2 ks 

kalkulátor 

rýsovací pomůcky (tužka, kružítko, úhloměr, 2 pravítka – z toho 1 trojúhelník s ryskou) 

 

Fyzika: 

sešit 545 (A5, čtverečkovaný, 40 listů) 1 ks 

 

Biologie: 

sešit 440 (A4, bez linek, 40 listů)  1 ks 

 

Hudební výchova: 

sešit 544 (A5, linkovaný, 40 listů)  1 ks 

 

Výtvarná výchova: 

sešit 420 (A4, bez linek, 20 listů)  1 ks 

tužka č. 1, 2, 3, přírodní uhel, rudka (umělý uhel), plastická guma, pastelky (pokud kupujete nové, tak 

versatilkového typu nebo silné), olejové pastely (GIOCONDY), lak na vlasy v ručním rozprašovači, akvarel, 

2 akvarelové štětce (č. 3-4, č. 6-8), tempery, 3 temperové štětce (č. 3-4, č. 6-8, č. 12-14), kelímek na vodu, hadr 

na štětce, nůžky, lepidlo (např. Herkules), lepidlo na tapety rozpustné TAPEKO, dřívko na kresbu tuší, špička 

na kresbu tuší (0,5 a 1,5), násadka na špičku, černá tuš, široká průhledná lepicí páska, 30 ks čtvrtek A3, 10 ks 

čtvrtek A2 

 

Tělesná výchova: 

cvičební úbor do tělocvičny a na hřiště nebo do přírody 

sportovní obuv halová, sportovní obuv na hřiště (do tělocvičny nelze používat obuv, ve které žák chodí venku!) 


