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Informace rodičům nových studentů ve školním roce 2018/2019 – šestileté studium 

 

Třída 1.A – třídní učitel RNDr. Pavel Boháč (M, F) (bohac@gymkren.cz) 

 

Důležité termíny školního roku 2018/2019 

1. Nástup do školy je v pondělí 3. 9. 2018 pro stávající studenty v 9.00 hod., noví studenti 

se sejdou ve školní jídelně v 10.00 hod. 

2. Státní svátek - pátek 28. 9. 2018. 

3. Podzimní prázdniny budou v pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018. 

4. Vánoční prázdniny budou od soboty 22. 12. 2018 do středy 2. 1. 2019, vyučování začne 

ve čtvrtek 3. 1. 2019. 

5. Ukončení vyučování v prvním pololetí a předání výpisu z vysvědčení bude ve čtvrtek 31. 1. 

2019. 

6. Pololetní prázdniny budou v pátek 1. 2. 2019. 

7. Jarní prázdniny budou v okrese Brno-město od pondělí 11. 2. do neděle 17. 2. 2019. 

8. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. 4. 2019, Velký pátek bude 19. 4. 2019, 

Velikonoční pondělí 22. 4. 2019. 

9. Vyučování ve druhém pololetí končí v pátek 28. 6. 2019. 

10. Hlavní prázdniny budou od soboty 29. 6. 2019 do neděle 1. 9. 2019. 

11. Vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019. 

 
Bližší informace najdete na www.msmt.cz (stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR). 

 

Poznámky 

1. Všechny učebnice studentům zapůjčí škola bezplatně. Další pomůcky si studenti opatří podle 

pokynů vyučujících na začátku září 2018. 

2. Studenti mají možnost stravování ve školní jídelně. Ke stravování se noví studenti mohou 

přihlásit v pracovní dny od pondělí 27. srpna do čtvrtka 30. srpna 2018 v době od 8.00 

do 13.00 h v kanceláři školní jídelny. Během školního roku se mohou přihlásit každý pracovní 

den od 7.30 do 10.00 hod. Cena za jeden oběd je 35 Kč. Platba se provádí bezhotovostně 

na účet STRAVOVÁNÍ: 19-5174690227/0100, do poznámky prosím uveďte jméno, příjmení 

a třídu studenta. 

3. V době hlavních prázdnin budou úřední hodiny každou středu od 9.00 do 12.00 h. Od středy 

22. srpna do pátku 31. srpna 2018 budou úřední hodiny každý pracovní den od 8.00 

do 13.00 h. Potvrzení o studiu bude vydáváno na recepci školy v úřední hodiny na základě 

předloženého OP či rozhodnutí o přijetí ke studiu na gymnáziu. 

4. Kontakty: 

 telefon: 543 321 352 (ústředna), 543 211 598 (ředitel) 

 e-mail: prijmeni@gymkren.cz (např.: marek@gymkren.cz) 

5. Při škole existuje Nadační fond s číslem konta 27-4040520287/0100. 

6. Další informace o organizaci školního roku budou průběžně zveřejňovány na stránkách 

školy www.gymkren.cz. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 29. června 2018 

                                                                                              Mgr. Miroslav Marek, v. r. 

                                                                                                         ředitel školy 
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