CO VY NA TO?
DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

CO NÁS ČEKÁ

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy,
závěr školního roku probíhá vždy v pekelném tempu. Jedna událost stíhá druhou. Písemné
maturity, poslední zvonění, ústní maturity, schůzky s novými studenty i jejich rodiči, letos
i druhé kolo přijímacího řízení, sportovní kurs, Porta Vitae, výlety, finální klasifikace, Dny za
školou, vysvědčení, práce na prázdniny a další pestrá činnost, která život školy na konci školního
roku provází. Květen a červen jsou najednou relativně velmi krátké měsíce – moc rád bych je
v tuto dobu prodloužil. Jsou to ale i měsíce naplněné radostí z dobrých výsledků, snad
i uspokojením ze zdaru různých akcí, které v závěru školního roku probíhají.
O různé školní akce šlo i v naší anketě, kterou jsme Vám rodičům dali v dubnu k vyplnění.
Zpětnou vazbu potřebujeme. Díky za ni.
Proto také vznikla myšlenka na založení Rady rodičů. Toto neformální sdružení si samo na první
schůzce navrhne pravidla svých setkávání i způsob komunikace s kolektivem rodičů jednotlivých
tříd. Účast na setkáních bude samozřejmě dobrovolná. Bude mít smysl jen tehdy, pokud o ni
budou mít zástupci tříd zájem. Já si od Rady rodičů naší školy slibuji poskytnutí pravidelné
zpětné vazby, konzultaci různých problémů týkajících se našich žáků, a třeba i dobré nápady
a náměty.

Andrej Plecháček

PRVNÍ SCHŮZKA RADY RODIČŮ
se uskuteční
10. června v 17 hodin.
O jejím průběhu vás budeme samozřejmě informovat.
DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ ANKETY K VÝUCE - JAK DOPADLA?
Anketu vyplnilo 130 rodičů. S akcemi školy vyjádřili většinou velkou spokojenost. Jako v každé anketě
se objevily i neslučitelné názory. Například mnozí by chtěli přidat ještě nějaké akce další (požadavek
výměnných pobytů), jiný rodič by si naopak přál počet akcí omezit. Nově pojaté třídní schůzky někdo
ocenil, někdo to považuje za ztrátu času. Objevila se i kritika např. malá propagace školy v
kralupském Zpravodaji ale i řada pochvalných hlasů (kvalita výuky), námětů i nedorozumění
volajících po vysvětlení (rozdělení do skupin při výuce angličtiny). Podrobnosti a kompletní výsledky
ankety můžete vidět na našich webových stránkách https://goo.gl/Pn0FL9 .
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ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ
 EUSTORY – Nikola Ortová ze 4.A
převzala cenu za 5. místo v mezinárodní
soutěži Eustory. více
 STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR
Děvčata z 5. A 6.G si odnesla dvě 1. místa
v kategorii středních škol v - mini týmy i
velké týmy za své dvě taneční vystoupení.více
 MLADÝ DÉMOSTHENES – Filip Rys (7.G)
zvítezil v kraji a postupuje do celostátního
kola, David Traxl(1.A) a Anna Štětková
(3.G) obsadili druhá místa - více
 ZLATÁ MEDAILE VE FLORBALU
Naši florbalisti zvítězili na turnaji
v Neratovicích – Přečtěte si článek Filipa
Janoucha o tomto vítězství! - více
 SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ
Martin Prokopič s přehledem vyhrál
v
kategorii
Tvorba
webu,Tereza
Merhoutová a Vojta Růžek obsadili 2. A 3.
Místi v kategorii kancelářských aplikací více
 ÚSPĚCH V CHEMICKÉ OLYMPIÁDĚ
Blanka Husťáková se umístila na 3. místě
v kraji v druhé nejtěžší kategorii chemické
olympiády.
Další úspěchy
našich studentů
najdete zde

PCO SE STALO
OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY

ROTTWEIL - VÝMĚNA

Víte, že byla díky našim studentkám Andree
Procházkové a Zuzaně Benešové otevřena
virtuální naučná stezka? Děvčata vyhrála v soutěži
„Poznávejme Středočeský kraj se svým návrhem
stezky „Z Kralup za Antonínem Dvořákem".
Stezka byla slavnostně otevřena 24. února za
přítomnosti představitelů kraje i města. více

Letos na jaře měli naši studenti poprvé
možnost účastnit se výměny s německým
Leibniz-Gymnasium v bádenském Rottweilu.
O tom, jak se tam studentům vedlo, se
dočtete zde.

ZMĚNY V ANGLIČTINĚ
Příští rok plánujeme změny v organizaci
výuky jazyků. Studenti prvního ročníku a
kvinty budou rozděleni do skupin podle
úrovně znalosti jazyka na základě testu, který
absolvují letošní kvartáni a studenti prvního
ročníku v červnu.

S COMENIEM V TURECKU
Od 19. 4. 2015 do 26. 4. 2015 probíhal studentský výměnný pobyt v rámci programu Comenius.
Cílovou destinací této výměny bylo turecké hlavní město Ankara. Z naší školy vyjelo pět
studentů, kteří byli ubytováni v rodinách svých korespondentů. Z vlastní zkušenosti musím
podotknout, že péče hostitelských rodin o nás byla jednoduše řečeno skvělá. Snažili se nám ve
všem vyjít vstříc a zároveň nám přiblížili tureckou kulturu ve své nejpřirozenější podobě.
Většina dní probíhala obdobným způsobem: dopoledne jsme se ve škole společně věnovali
aktivitám, které nás na jednu stranu sbližovaly, a na druhou stranu odhalovaly odlišnosti našich
kultur. To však nezabránilo tomu, aby mezi námi vzniklo vřelé přátelství. Často jsme hovořili o
Evropské unii a o budoucnosti Evropy jako takové. Ve většině z nás převládal optimismus, ale
zároveň se také projevovala tendence a chuť přijít na řešení stávajících problémů dnešní
Evropy. Odpoledne pak byl vždy na programu výlet po Ankaře a jejích zajímavých místech.
Navštívili jsme například místní mešitu, která je jednou z největších v Turecku, Muzeum
anatolských civilizací, jenž je pro každého milovníka historie učiněným rájem, či zbytky
opevnění a ruiny hradu, odkud byl nádherný výhled na všude kolem se rozprostírající Ankaru.
Předposlední den se nesl v duchu celodenního výletu do oblasti Kappadokie. Tato oblast je
proslulá rozmanitými skalními útvary a musím uznat, že to bylo jedno z nejúchvatnějších míst,
jaká jsem kdy navštívila.
Den našeho odletu zpátky do Prahy byl tím nejméně vydařeným z celého pobytu v Turecku. V
Istanbulu jsme se dozvěděli, že náš let do Prahy byl zrušen, a trvalo několik hodin, než se nám
vůbec podařilo zajistit si hotel. Neplánovanou noc v Istanbulu jsme však zdárně přečkali a druhý
den jsme šťastně dorazili do Prahy.
Musím však podotknout, že ani všechny lapálie na konci naší cesty mi nemohly pokazit
nezapomenutelný zážitek, který ve mně tento pobyt zanechal.
Adriana Paluková, 7.G

TÁBOR PIKOMAT
Nabízíme pro vaše děti tábor PIKOMAT.
Pořádají ho učitelé a studenti Dvořákova
gymnázia - sami bývali účastníci minulých
ročníků.
Termín: 18. 7. 2015 - 1. 8. 2015, tábor je na břehu Lužnice,
chatky pro dva, teplá voda, splachovací WC. Cena: 5000,Kč (v ceně doprava, ubytování, strava). VÍCE www.pikomat.cz

VOLNÁ MÍSTA
DO PRVNÍHO ROČNÍKU
OBCHODNÍ AKADEMIE
I ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY NOVĚ
Proč to děláme?
Chceme být s rodiči v užším kontaktu, lépe
je informovat, úspěchy ale i problémy jejich
dětí chceme řešit individuálně. A co se tedy
změní? Místo dvou třídních schůzek nás v
příštím školním roce čekají tři.
První schůzka (na přelomu září a října) bude
informační. Rodiče se dozvědí o
plánovaných akcích pro daný školní rok a
také zhodnotíme rok předchozí.
Další dvě schůzky (prosinec a duben) budou
mít podobu schůzky tripartitní (učitel - rodič
- žák) či konzultační (učitel - rodič), podle
uvážení třídního učitele. V těchto dnech
budou mít rodiče také více času na setkání s
ostatními vyučujícími. Další podrobnosti se
dozvíte na první třídní schůzce, kde se s vámi
těšíme na shledanou!

NABÍDKA DNÍ ZA ŠKOLOU

KAM PRO INFORMACE

Jako každý rok pořádáme na konci
roku Dny za školou. Co je letos pro
naše studenty v nabídce? Paříž,
Legoland, Malá Fatra, Španělsko –
tyto aktivity jsou vesměs obsazeny –
v příštím týdnu budou zveřejněny
další aktivity – sledujte stránky
www.dgkralupy.cz.

http://www.dgkralupy.cz
https://twitter.com/DGaSOSE
http://bakalari.dgkralupy.cz/
http://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidel
nicky
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