
Informace pro nastupující 1. A 
 

Kmenová učebna: č. P06, přízemí 

Třídní učitelka: RNDr. Martina Skuhravá – kabinet angličtina/2, třetí patro č. 303, tel. linka 287 

Organizace školního roku:  

5.  - 7. 9. 2022   úvodní soustředění – Zbraslavice (viz zvláštní pokyny a přihláška)  

26. 10. a 27. 10. 2022  podzimní prázdniny 

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023  vánoční prázdniny, vyučování od 3. 1. 2023 

31. 1. 2023   vysvědčení za 1. pololetí 

3. 2. 2023   pololetní prázdniny 

15. 2. 2023     maturitní ples 

13. 3. - 19. 3. 2023  jarní prázdniny 

6. 4. 2023   velikonoční prázdniny 

30. 6. 2023   konec školního roku 

1. 7. - 31. 8. 2023  hlavní prázdniny 
 

 

Užitečná spojení: 

 

Adresa školy: Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55, 140 00 Praha 4 

   Telefony: spojovatelna 241 080 271, hospodářka 241 080 270, asistentka pana ředitele 241 080 295, ředitelna 241 483 238 

      školní jídelna 241 080 279  

 

e-mail: skola@gekom.cz 

www: www.gekom.cz 

účet školy pro akce žáků: 2601504617/ 2010  VS:  2241KČ.. (..doplní se VS příslušné akce) 

školní jídelna - účet: 2701504614/ 2010   VS: bude přidělen    

účet Rady rodičů: 2600217413/2010 (Fio banka)   VS:  2241KČ 

KČ – katalogové číslo 

 

Vyučující: 

 

Český jazyk  Mgr. Dana Pařízková 

Anglický jazyk  RNDr. Martina Skuhravá /lektor, Mgr. Lenka Janečková/ lektor   

Německý jazyk  Mgr. Eva Chmelařová 

Francouzský jazyk Mgr. Karel Chottous 

Společenské vědy PaedDr. Jaroslav Picka 

Dějepis  PaedDr. Ilona Blažková 

Geografie  Mgr. Jana Škvorová 

Matematika  RNDr. Martina Skuhravá  

Fyzika   Mgr. Jan Šperling 

Chemie  PhDr. Kristýna Svobodová 

Biologie  RNDr. Alena Volfová 

Informatika  Mgr. Tomáš Žilinčár/ Ing. Roman Sixta 

Hudební výchova Mgr. Markéta Smetanová 

Výtvarná výchova Mgr. Kateřina Borovičková 

Tělesná vých. dívky Mgr. Jana Škvorová 

Tělesná vých. chlapci Mgr. Jakub Fajfr 

 

Nabídka nepovinných předmětů 

 

Pro žáky gymnázia nabízíme v příštím školním roce nepovinné předměty, které budou v případě zájmu pevně 

v rozvrhu. Tyto předměty hradí Rada rodičů se spoluúčastí studentů ve výši 300,- Kč za pololetí.  
  

1. dramatická výchova     

2. kroužek ruského jazyka      

3. kroužek latinského jazyka  

4. bridž    

5. sportovní hry        

6. kroužek výpočetní techniky     

7. sborový zpěv     

a další, podle zájmů a možností    

 

 

----------------------------------
 PaedDr. Ilona Blažková

mailto:skola@gekom.cz
http://www.gekom.cz/


GYMNÁZIUM ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ, OHRADNÍ 55, PRAHA 4 – MICHLE  

příspěvková organizace 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Provozní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny, který se řídí 

zákony a vyhláškami o školním stravování (předpis č.107/205 Sb. vyhláška o školním stravování a předpis 

č.561/2004 Sb. Školský zákon)  

Studenti mají právo na stravování v době pobytu ve škole dle školského zákona.  

STRAVOVÁNÍ JE ZAHÁJENO ODEVZDÁNÍM PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ  

A ZAKOUPENÍM IDENTIFIKAČNÍHO ČIPU. 

- Cena identifikačního čipu je 90 Kč – je nevratný a je majetkem strávníka. Při ztrátě či zničení čipu, je 

nutné zakoupit nový.  

- Pro vydání oběda používá strávník čip, který přiloží ke snímači u výdeje  

- Výběr ze tří jídel – 1,2,3  

- Na snímačích 1, 2, 3 se objednává na další školní den.  

Přihlášky a odhlášky jídla na týž den – pouze do 8:00 hod.  

- v kanceláři vedoucí jídelny 

- telefonicky 241 080 279  

- e-mail jídelna@gekom.cz  

Doba výdeje ve školní jídelně 11:15 – 11:30 – cizí strávníci  

11:30 - 14:00 – studenti a zaměstnanci  

- Veškerá jednání (platby v hotovosti, zakoupení oběda, apod.) se vyřizují v úředních hodinách 

(8:00 - 11:00 a o všech přestávkách). Není-li vedoucí školní jídelny přítomna, učiňte dotaz u výdejní 

linky a nastalý problém vyřešíme v nejbližším náhradním termínu.  

- V případě, že strávník zapomene čip, nahlásí své jméno u výdeje a bude zapsán do snímače obědů ručně. 

(nahlášený oběd mu bude vydán).  

- Výdej obědů pro studenty začíná za dozoru učitelů.  

- Jídelní lístek je sestavován podle výživových norem.  

- Při rozbití nádobí, rozlití nápoje nebo jiné nehodě při podávání oběda, oznámí strávník toto 

zaměstnancům kuchyně – úklid zajistí zaměstnanci.  

- Pokud se strávník rozhodne nevyužívat služeb školní jídelny, je nutné, aby se odhlásil z evidence 

strávníků. U strávníků mladších 18 let je třeba pro odhlášení písemný souhlas zákonného zástupce.  

Odhlašování a objednávání obědů 

- provádějí strávníci prostřednictvím webové stránky nebo mobilní aplikace strava.cz nejpozději  

- do 14 hodin na následující den.  

- Objednávky a odhlášky na pondělí musí být provedeny v pátek.  

- Vzhledem k tomu, že i o víkendu se může změnit situace ohledně stravování na příští týden, je možné na 

mail jidelna@gekom.cz poslat přihlášení nebo odhlášení oběda.  

- Jsou-li prázdniny nebo jiné volno, objednávky a odhlášky na první školní den musí být provedeny 



poslední školní den.  

- Odhlášení lze také provést formou SMS na tel:739 628 048 a to ráno do 8:00 dne, na který chcete 

objednávku či odhlášku provést  

- Školní jídelna ukončuje odhlašování obědů 3 dny před koncem školního roku  

- Přeplatky, při odhlášení ze školní jídelny  

- Přeplatky, které vzniknou odhláškami v průběhu školního roku, se vždy vrací (v prvním červencovém  

- týdnu) zpět na číslo účtu, které strávník uvedl na přihlášce ke stravování.  

- Strávník, který končí studium (maturita) je odhlášen ze stravování automaticky. Žáci, kteří přestupují na 

jinou školu – jsou povinni se písemně (stačí e-mailem) odhlásit ze stravování.  

- Student přestátá být studentem dnem následujícím po dni, kdy vykonal maturitní zkoušku (podle zákona 

561/2004 Sb.§ 81, odst.9) a proto již nemá nárok na dotovanou stravu.  

- Přestane-li strávník chodit na obědy je povinen do 2 měsíců nahlásit ukončení v kanceláři ŠJ. Po uplynutí 

2 měsíců je i bez odhlášení vyřazen ze školního stravování. Jídelna musí evidovat pouze aktivní strávníky 

(popř. strávníky, kteří jsou na studiu v zahraničí).  

- Případné změny během školní docházky (číslo účtu) nahlaste písemně v kanceláři ŠJ (e-mailem).  

Placení obědů 

- Stravné se platí zálohově na účet ŠJ – 2701504614/2010 vždy do 25.dne v měsíci, na měsíc následující. 

(na září je potřeba uhradit stravné do 25. srpna).  

- Zaslání částky stravného na účet ŠJ je považováno automaticky za objednání obědů na další měsíc.  

- Strávník je přihlášen na oběd č.1. Strávník (nebo zák. zástupce žáka) je povinen v kanceláři ŠJ 

neprodleně oznámit případnou absenci strávníka a obědy odhlásit.  

- V případě, že tak neučiní, obědy propadají bez možnosti náhrady.  

- První den nepřítomnosti ve škole je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče.  

- Na další nepřítomnost musí být obědy odhlášeny.  

- Chce-li strávník změnit přihlašování, musí toto nahlásit v kanceláři ŠJ a změny provede vedoucí ŠJ 

v kartě strávníka.  

- Platby stravného lze provést i v hotovosti v kanceláři ŠJ.  

Finanční normativy podle Přílohy č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. 

jsou věkové kategorie:   11-14 let - 23 až 41 Kč  

15 a více - 24 až 45 Kč  

Ceny stravného jsou v rámci těchto finančních normativů stanoveny takto:  

Pro strávníky nižšího gymnázia   40,- Kč měsíční platba 800,- Kč  

Pro strávníky vyššího gymnázia a zam.: 42,- Kč měsíční platba 840,- Kč  

Pro cizí strávníky    90,- Kč měsíční platba 1800,- Kč  

 

Platnost od 1.7. 2022  

     Vedoucí jídelny       Ředitel školy  

Kateřina Štěpánková                   Mgr. Karel Bednář  



Adaptační kurz pro první ročník 
Zbraslavice 2022 

 
Cílem adaptačního kurzu je vzájemné poznávání studentů, seznámení se s třídní 
profesorkou, s dalšími vyučujícími, školní psycholožkou. Kurz může také usnadnit orientaci 
v systému studia na Gymnáziu Elišky Krásnohorské. 

Termín konání: 5. září – 7. září 2022 

 
Místo konání: 
Rekreační středisko Zbraslavice (u Zruče nad Sázavou) 
www.zbraslavice.eu 
 

Ubytování: 
Studenti a pedagogové našeho gymnázia budou mít k dispozici zděné čtyřmístné chatky. 
Budeme moci využívat společenskou místnost, učebnu, tělocvičnu a hlavně hřiště a 
venkovní prostory určené pro volný čas. 
 
Stravování: 
Plná penze s pitným režimem. 
 

Odjezd: 
Sraz bude 5. září 2022 v 9:30 hod. na parkovišti u budovy školy (vedle prodejny Žabka) 
 
Příjezd: 
Předpokládaný odjezd ze Zbraslavic bude 7. 9. 2021 okolo 13:30hod. 
Příjezd k budově gymnázia pak okolo 15 – 15:30 hod.  
 
Cena: 
2 500.- Kč 

č. účtu: Fio banka 2601504617/2010, variabilní symbol: 71 
 
Do kolonky pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení studenta. 
Termín zaplacení: 30. 8. 2022 
 
Co vzít s sebou: 
Sportovní a pohodlné oblečení a vhodnou obuv (tenisky i sportovní sandály), pláštěnku 
(nepromokavou bundu s kapucí), psací potřeby, sešit, šátek, oblíbenou knížku, hudební 
nástroj vítán, sportovní potřeby, např. ping-pongové pálky, pálky na badminton, frisbee, 
kapesní svítilnu, lahev na pití 
 
Prosíme, aby si studenti s sebou nebrali cenné věci, není možnost je uschovat. 
 
Tyto dokumenty odevzdají studenti v pátek 2. září třídnímu vyučujícímu: 
 

- Dotazník o zdravotním stavu (alergie, diety) 
- Potvrzení o zaplacení kurzu z banky (printscreen obrazovky, apod.) 

- Kopii karty pojištěnce 

 
 
Potvrzení o bezinfekčnosti přineste prosím k autobusu. 
 

=> 30. 6. 2022

http://www.zbraslavice.eu/
svejnoha
Cross-Out



Přihláška na adaptační kurz 
 
 
Tímto závazně přihlašuji své dítě na adaptační kurz, který se koná ve Zbraslavicích 
(u Zruče nad Sázavou). Zavazuji se, že platbu za kurz, ve výši 2 500.- Kč uskutečním 
nejpozději do 30. 8. 2022. 
 
 
……………………………………    ……………………………… 
   Jméno a příjmení dítěte                      Rodné číslo dítěte 
 
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  

Adresa trvalého pobytu dítěte 
 
 
 
V…………………… dne…………………2022. 

 
 

……………………………… 
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte 

 
 
 

……………………………… 
Podpis zákonného zástupce dítěte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dotazník – zdravotní stav 

 

 

Jméno a příjmení 
studenta:…………………………………………………………………………………......... 
 
 
Zdravotní pojišťovna 
dítěte:……………………………………………............................................................... 
 
 
Případné zdravotní potíže, 
komplikace:……………………………………………………………………………………. 
 
 
Dítě má alergii na: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Užívá tyto léky: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Telefonický kontakt na 
rodiče:………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prohlášení o bezinfekčnosti 

 

Prohlašuji,že ošetřující lékař nenařídil dítěti:_______________________________ 

datum narození:_______________________ 

ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, změnu režimu. Dítě nejeví 

známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.). Hygienik ani ošetřující lékař 

nenařídil dítěti karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech 

přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.  

 

Dítě je schopno zúčastnit se adaptačního kurzu 2022. 

Toto prohlášení nesmí být starší 1 den! 

 

 
V Praze dne:_____________Podpis zákonného zástupce: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Lyžařský kurz 

Hinterstoder – Wurzeralm 

Termín: 19.-24.2.2023 

Hotel: Lindbichler 

 

Cena: cca 8000 Kč + cca 120E permanentka na lyžování (600Kč se vrací po kurzu, pokud mají 

zaplacený příspěvek do Rady rodičů – platí se v září) 

Záloha a přihláška: 4000 Kč do 30.září 2022 

Doplatek: 4000 do 30.listopadu 2022 

V ceně: doprava na místo a zpět, každodenní doprava autobusem do lyžařského centra (10km), 

ubytování v hotelu, polopenze – snídaně bufet, večeře; pobytová taxe, závěrečný úklid, pojištění 

Obědy: ve vlastní režii v restauracích na sjezdovce (bude hodinová pauza vždy na oběd), cena: 10-35E 

 

 


