Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Komenského 397/5, Opava, 746 01, IČO 47813113

tel.: 555 557 400, web: www.mgopava.cz
e-mail: gymnazium@mgopava.cz, sekretariat@mgopava.cz

Informační schůzka vedení školy
s rodiči a zákonnými zástupci žáků budoucích 1. ročníků
Dne:

úterý 14. 6. 2022 ve 15:30 hod.

Forma:

prezenčně v posluchárně SU, C312

Přítomni:

Mgr. Monika Klapková; ředitelka školy, Mgr. Milan Pobořil, Ph.D.; statutární zást. řed. školy,
RNDr. Zuzana Baďurová; zást. řed. školy, Martin Hrošek (IT správce), Ing. Petr Hruda; Mgr. Kateřina
Dlouhá; Mgr. Petr Vaněk; rodiče a zákonní zástupci žáků budoucích 1. ročníků.

Omluveni: Mgr. Adam Šťastný

Body programu:
Rozdělení žáků do tříd:
•
•
•

Rozdělení žáku do tříd až po testu z NJ – píše se 14. 6. 2022 v 16:00 hodin.
S rozdělením žáků do tříd budou rodiče a zákonní zástupci žáků seznámeni do 20. 6. 2022
prostřednictvím emailů nebo na webu.
Třídní učitelé 1. ročníků:
▪
1. A – Ing. Petr Hruda, osmileté studium,
▪
1. B – Mgr. Adam Šťastný, čtyřleté studium,
▪
1. C – Mgr. Kateřina Dlouhá, čtyřleté studium,
▪
1. D – Mgr. Petr Vaněk, čtyřleté studium.

Informační systém BAKALÁŘI:
•
•

•
•

Mendelovo gymnázium využívá pro organizace výuky a pro práci s daty žáků a zaměstnanců
informační systém (IS) Bakaláři.
V rámci IS jsou vždy dva účty:
▪
žákovský,
▪
rodičovský.
Přihlašovací údaje obdrží žáci i rodiče a zákonní zástupci žáků (prostřednictvím žáků) 1. září
2022.
IS Bakaláři je pro rodiče a zákonné zástupce žáků i pro žáky dostupný přes webové stránky
Mendelova gymnázia - www.mgopava.cz
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•

Na webových stránkách školy je možné zobrazit také aktuální, stálý, popř. týden dopředu rozvrh
a suplování. (tlačítka vlevo od Bakalářů)

•

Při hodnocení (klasifikaci) mohou učitelé používat vážený průměr, to znamená, že všechny
známky nemusí mít stejnou "důležitost". Při prohlížení známek na webu uvidíte u známek
písmena A…J, kde A má nejvyšší váhu 10 (známka, která nejvíce ovlivňuje výslednou známku na
vysvědčení) a J má nejnižší váhu 1.
Pokud učitel váhu nepoužívá, je u všech známek stejné písmenko, pak je výsledná známka
vypočtena klasickým průměrem.

•

Omlouvání absence přes Bakaláře – rodiče a zákonní zástupci žáků omlouvají absenci žáků přes
rodičovský přístup v Bakalářích.
▪

Absenci je nutné omluvit do 3 dnů, při delší absenci, je nutné informovat do 3 dnů třídního
učitele. Způsob komunikace pro tyto situace si domluví třídní učitel s rodiči a zákonnými
zástupci žáků. (pozn.: Při vyšší absenci než 20 % může učitel nařídit přezkoušení – viz školní
řád.)

▪

Při omlouvání absence z rodinných důvodů více než 2 dny - omlouvá ředitelka školy (je
nutná žádost, která je ke stažení na webových stránkách školy)

•

Komunikace s třídním učitelem je možná přes bakaláře nebo emailem nebo dle domluvy jinak.
Třídní učitel se dohodne na způsobu komunikace s rodiči a zákonnými zástupci.

Komunikační prostředí pro žáky:
•

Dne 1. 9. 2022 dostanou žáci svůj školní email a heslo. Toto heslo slouží k přihlášeni MS Office
365 (email, Word, Excel, …), Teams, Wifi.

•

▪

Heslo by měli mít žáci po celou dobu studia u sebe dostupné (pamatovat, v mobilu, …)

▪

Žáci mají licence na MS Office po dobu studia ZDARMA.

Bude vytvořen přístup do Teamsů - bude vytvořeno komunikační prostředí s TU. Při problémech
s přihlášením do účtu pomůže Martin Hrošek – 604421678; pokud bude potřeba, zorganizujeme
konzultaci na přihlášení do Teams

Dokumenty školy:
•

Důležité dokumenty jsou na webových stránkách školy:
www.mgopava.cz / O škole / Dokumenty ke stažení

•

Mimo jiné zde naleznete:
▪

organizace školního roku

▪

plán školy

▪

školní řád

▪

vnitřní řád školní jídelny

▪

žádosti např. o uvolnění žáka na více dní, o uvolnění z TV, o prodloužení klasifikace,
o příspěvek z G.H.O.St. atd.

▪

a další dokumenty
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ISIC karta
•

Žáci během studia potřebují ISIC kartu (International Student Identity Card) – mezinárodní
studentský průkaz.

•

Průkaz jim umožňuje vstup do školy, odběr obědů v jídelně, propojení s Bakaláři – absence.

•

Držitelé mají slevy všude, kde je na vstupních dveřích logo ISIC – obchody, restaurace, jízdné,
vstupy do památek u nás i v cizině.

•

Není možné prodlužovat ISIC kartu ze základní školy, musí mít s nástupem na MGO novou kartu.

•

Cena nové karty 350 Kč, prodloužení (každý následující rok) 250 Kč.

•

Aby bylo možné včas kartu získat, žáci uhradí cenu na ISIC kartu – 350 Kč 1. a 2. září 2022 třídním
učitelům.

•

Prosíme rodiče, aby nám na email hrosek@mgopava.cz poslali fotku žáka min rozměrů 480x640
bodů. DO KONCE ČERVENCE!!! (Může být i fotka mobilem proti bílé zdi.)

Rekonstrukce elektroinstalace školy a její ukončení:
•

V době od června do září probíhá v budově Mendelova gymnázia rekonstrukce elektroinstalace.
Po tuto dobu bude vedení školy v budově Slezské univerzity na Bezručově náměstí 14, Opava,
v kanceláři C204. Sekretariát je v kanceláři C206.

•

Výuka a provoz školní jídelny v budově Mendelova gymnázia by měl začít 3. října 2022.

Jídelna a stravování
•

Po dobu rekonstrukce na MGO mohou žáci od 1. 9. do 30. 9. odebírat obědy na Matiční. Je
nutné si stravování vyřídit v kanceláři jídelny na Matiční.

•

Od 3. října 2022 by měla být v provozu naše jídelna.

•

Zde je opět nutno vyplnit přihlášku ke stravování – aktuální informace sledujte na webu školy.
▪

Pravděpodobně od 20. 9. 2022 začne fungovat kancelář jídelny pro veřejnost, vchod
od Zimního stadiónu.

▪

Přihláška bude ke stažení na webu školy v sekci "Jídelna".

▪

Současná cena 32 Kč/oběd pro žáky vyššího gymnázia, 30 Kč/oběd pro žáky nižšího
gymnázia bude pravděpodobně o 10 % navýšena. Kalkulace bude provedena až v srpnu.
Tato cena je dotovaná.

▪

Na dotovanou stravu má žák nárok pouze tehdy, je-li ve škole. Pokud onemocní, má
dotovanou stravu pouze první den nemoci. Pokud si obědy neodhlásí, platí další dny
nemoci oběd v plné ceně. V pondělí ráno je možné ještě oběd odhlásit, na jiné dny je nutné
oběd odhlásit den předem.

▪

Vaříme denně 2 druhy jídel – 1 druh je racionální výživa

▪

ISIC karta slouží pro výdej jídla ve školní jídelně, v případě, že žák nebude mít ISIC kartu
včas vyřízenou, je možné v kanceláři jídelny získat čip - záloha 100 Kč, který bude pro výdej
jídla.
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Nástup do školy - harmonogram:
Třída 1. A

Třída 1. B

Třída 1. C

Třída 1. D

Slavnostní zahájení pro 1. ročníky – posluchárna C312, 1. a 2. hod.
1. 9. 2022 čt

3. 9. 2022 so

3. a 4. hod. C201 TH,
Hru
1.-4. hod, C201 TH,
Hru
--

4. 9. 2022 ne

--

5. 9. 2022 po

Ředitelské volno

6. 9. 2022 út

Ředitelské volno

7. 9. 2022 st

Ředitelské volno

2. 9. 2022 pá

8. 9. 2022 čt
9. 9. 2022 pá
10. 9. 2022 so
11. 9. 2022 ne
12. 9. 2022 po
13. 9. 2022 út
14. 9. 2022 st
15. 9. 2022 čt
16. 9. 2022 pá

Seznamovací výlet,
Hru
Den prevence, SU,
učebna bude
upřesněna
--Adaptační kurz, Hru,
Sta, atd.
Adaptační kurz, Hru,
Sta, atd.
Adaptační kurz, Hru,
Sta, atd.
Adaptační kurz, Hru,
Sta, atd.
Adaptační kurz, Hru,
Sta, atd.
--

17. 9. 2022 so
18. 9. 2022 ne -19.-30. 9. 2022 Distanční výuka

3. a 4. hod. C202 TH,
Šťa
1. a 2. hod. C202 TH,
Šťa
-Adaptační kurz, Šťa,
Sta, atd.
Adaptační kurz, Šťa,
Sta, atd.
Adaptační kurz, Šťa,
Sta, atd.

3. a 4. hod. C207 TH,
Dlo
1. a 2. hod. C207 TH,
Dlo
--

3. a 4. hod. C208 TH,
Van
1. a 2. hod. C208 TH,
Van
--

--

--

Ředitelské volno

Ředitelské volno

Ředitelské volno

Ředitelské volno

Adaptační kurz, Dlo,
Sta, atd.
Adaptační kurz, Dlo,
Sta, atd.

Adaptační kurz, Van,
Sta, atd.
Adaptační kurz, Van,
Sta, atd.

Adaptační kurz, Dlo,
Sta, atd.

Adaptační kurz, Van,
Sta, atd.

--

--

--

--

--

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

Výuka na SU

--

--

--

--

--

--

Distanční výuka

Distanční výuka

Distanční výuka

Ředitelské volno
Ředitelské volno
Den prevence, SU,
učebna bude
upřesněna
--

Distanční výuka na konci září - pokud má někdo problém s technikou (sociálně slabým rodinám) - možná
zápůjčka techniky
Sdružení přátel MGO, z.s.
•

Při Mendelově gymnáziu existuje Sdružení přátel MGO, slouží jako zdroj k nákupu učebnic,
podpora talentovaných žáků, atd., více naleznete na našich webových stránkách (pozn. jazykové
učebnice a pracovní sešity si žáci kupují sami)

•

Každoročně na začátku školy žáci přispívají zde částkou 600 Kč. Pokud jsou na škole dva
sourozenci, platí starší 600 Kč, mladší 400 Kč. U třech sourozenců platí od nejstaršího 600 Kč,
400 Kč a 200 Kč.

•

Více informací na webu: Sdružení přátel Mendelova gymnázia, z. s. | Mendelovo gymnázium v
Opavě (mgopava.cz)
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Sdružení G.H.O.St.
•

G.H.O.St. - (Gymnázium Helps Our Students) si klade za cíl získávat a zajišťovat finanční,
materiální a lidskou pomoc pro sociálně strádající mládež studující na Mendelově gymnáziu,
finančně vypomáhat žákům při zajišťování studia a oceňovat výrazné talenty z řad studentů.

•

Našimi sponzory jsou převážně rodiče žáků, kteří posílají příspěvek na účet sdružení každý měsíc
případně jednorázově nebo rodiče, kteří přispívají během třídních schůzek koupí malého dárku
vyrobeného našimi studenty. Více na webu školy - Spolek při Mendelově gymnáziu G.H.O.ST., z.
s. | Mendelovo gymnázium v Opavě (mgopava.cz)

Zpracovala. RNDr. Zuzana Baďurová
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