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Milí prvňáci, ať už ti z primy nebo ze tříd 1.S a 1.P,
jedním z ideálů moderní školy je to, že si žáci v ní řídí svůj
studentský život v co největší míře sami.
Vaši protřelejší spolužáci ze Studentského parlamentu, kteří
navštěvují naši budovu již několik let, vám sestavili do podoby
brožurky jakýsi „manuál pro nováčky“, ve kterém vám popsali
mnohé z toho, co je pro život naší školy charakteristické. Tato
publikace vám určitě pomůže orientovat se v novém prostředí
a v novém způsobu života, který vám na začátku září začne.
Udělali to pro vás sami od sebe, dobrovolně a evidentně rádi.
A navíc vtipně.
Patří jim za to vaše poděkování a jistě nejenom můj obdiv.
RNDr. Andrej Plecháček, ředitel školy

Jménem Studentského parlamentu vás vítám na našem gymnáziu!
V rukou držíte ohromný kus práce Viky a Radima, který vám,
jak doufám, bude nápomocen po celou dobu studia.
Často studenti naší školy ani po letech netuší, kde je jaká
učebna či kabinet. Zároveň nám vždy bylo líto zmatených
nově příchozích studentů. Myslím si, že s tímto plánkem
s tipy se u nás už nemůžete ztratit. Také jsou zde vysvětleny
všechny nástrahy a složitosti, systémy a prostě všechna tajemství.
Jsem si jistá, že vám tato škola a lidé v ní přirostou k srdci.
Přeji vám tedy hodně štěstí, dostatek spánku, pevné nervy
a chuť do života! A prosím, buďte aktivní. Nebuďte lhostejní
k tomu, co se kolem vás děje, nebojte se vyjádřit svůj názor,
hledejte nové příležitosti. Samotný studentský parlament
vám nabízí spoustu možností nasbírat zkušenosti a dobré
přátele. Tak se je nebojte využít!
Adéla Kohoutová, předsedkyně Studentského parlamentu
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Zázemí školy - Sem řadíme různé technické místnosti jako kotelnu, různé sklady, nářaďovnu u tělocvičny, archiv, kuchyň nebo terasu u IT, ze které se většinou pořizuje celoškolní fotografie.
Relaxační zóny - Určitě si budeš chtít o volnou chvíli někde natáhnout nohy nebo si udělat nějaké povinnosti. K tomu ti určitě dobře poslouží relaxační zóny, které najdeš na
každém patře. Mezi ně patří klubovna (ne vždy je ale otevřená), studovna, galerie před
ateliérem, terasa a přilehlé gauče, na plánku dále není vyznačený prostor u jídelny, před
studovnou, před fyzikou a gauče a lavičky na chodbách. Zde můžeš kdykoliv trávit svůj
volný čas.
Toalety - Na každém patře si můžeš odskočit na toaletu. Vždy jsou na jedné straně dámské a na druhé pánské, výjimkou je ale přízemí, kde bohužel mají pánové smůlu. Na
jejich místě se totiž nachází kancelář pana školníka.
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Čtverec - Čtverce jsou hlavním místem setkávání na škole. Zažiješ tu různé koncerty
a další podobné kulturní akce. Takže až ti někdo řekne: “Sejdeme se na čtverci v prvním
patře, “ určitě už budeš vědět.

Šatny - V šatnách se budete převlékat před tělocvikem. Nalézá se u nich i kompletní
sociální vybavení, takže o sprchy po náročném tréninku není nouze.
Posilovna - Ano, u nás na škole skutečně máme posilku. Mnohokrát ji využijete během
tělesné výchovy. Po domluvě s učiteli tělocviku do ní ale klidně můžeš zajít i ve svém
volném čase.
Jídelna - O té v brožuře nalezneš samostatný článek.
Kolárna - Do školy můžeš přijet i na kole nebo koloběžce. Pak je nejlepší si svůj dopravní prostředek uložit do kolárny. Vstup do ní je z obou stran, nejlépe se pak do školy
z kolárny chodí zadním vchodem. Pro to, abys oboje mohl využívat ti postačí tvůj čip.
Hlavně si dávej pozor, ukradené kolo, které nebylo uzamknuté pojišťovna neuhradí.
Reálná firma - Už několik let nám na škole Obchodní akademie provozuje Reálnou firmu. Díky ní se studenti OA naučí mnoho praktických věcí z oboru. Pro ostatní je skvělým přínosem především o velké přestávky, kdy funguje jako výborné občerstvení.
Knihovna - O ní je v brožuře samostatný článek. Snad jen připomeneme, že otevírací
doba bývá o velké přestávky. V knihovně má i kabinet paní profesorka Lulková.
Učebny - Na škole máme celkem 33 učeben. Každá z nich je označena. Pár učeben je
nějak “speciálních.”
H - hudebna
A - ateliér
K - keramická dílna
08 - učebna chemie
09 - chemická laboratoř
15, 16, 17, 18 - areál výpočetní techniky
25 - biologie
26 - biologická laboratoř
27 - fyzika
28 - fyzikální laboratoř
41, 42, 43 - areál cizích jazyků
51 - velká tělocvična (zasahuje přes dvě patra)
52 - malá tělocvična
Kabinety - Mezi problémy téměř všech studentů patří nalézt kabinet pedagoga, kterého
zrovna shání. Seznam všech profesorů i s číslem jejich kabinetů najdeš na dalších stranách. Pokud ale určitého pedagoga nezastihneš v kabinetě, obracej se především na
sborovnu (na plánku SBOR.).

Studentský tip:
Na čtverci na patře D najdeš za jedním z gaučů automat na špunty
do uší. Hodí se především na učení o rušných přestávkách.
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Úplně stejně jako je důležité znát, kde co najdeš, je důležité vědět kde koho najdeš a kdo tě
vlastně učí. Možná ti pomůžeme předejít i nechtěnému „faux pas“.

První řada zleva:
PhDr. Miroslava Faltejsková
Angličtina, ruština, dějepis
Kabinet: B1
Mgr. Petra Klozová
Zeměpis, tělocvik,
Kabinet: A3, B1
Mgr. Marcela Kaňková
Zeměpis, tělocvik
Kabinet: A3, B1
Ing. Iva Brysová
biologie
Kabinet: D1
Mgr. Jana Nováková
Matematika
Kabinet: D4
Ing. Jana Vomáčková
Fyzika, chemie
Kabinet: D3
Mgr. et Mgr. Klára Sikorová
Španělština, angličtina
Kabinet: C8
Mgr. Marie Křížová
Angličtina
Kabinet: C8
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PhDr. Vlasta Honická
Čeština, latina
Kabinet: B3
Druhá řada zleva:
Mgr. Michal Mára
Zeměpis, tělocvik
Kabinet: A3
PhDr. Ivo Honický
Dějepis, čeština
Kabinet: B1
Ing. Šárka Hrušovská
Ekonomie
Kabinet: E1
Mgr. Zora Knoppová
Chemie
Kabinet: B5 nebo zástupcovna (C3)
RNDr. Andrej Plecháček
Fyzika, matematika
Ředitelna (C4)
Mgr. Eva Popová
Matematika, informatika
Kabinet: C1 nebo zástupcovna (C3)
Mgr. Gabriela Turýnská
ZSV, němčina
Kabinet: B3

Mgr. Lucie Němcová
Němčina, zeměpis
Kabinet: A2
Mgr. Vanda Láchová
ZSV, čeština
Kabinet: B3
Ing. Renata Nováková
Chemie, němčina
Kabinet: B5
Mgr. Jaroslava Czechmanová
Tělocvik
Kabinet: A3
Mgr. Hana Šteglová
Dějepis, ruština, němčina
Kabinet: E1
Třetí řada zleva:
Mgr. Radim Kusák
Informatika, fyzika
Hledej jeho wifinu, čím víc
čárek, tím blíž Kusák :D
Mgr. Marie Kellerová
PEK, tělocvik
Kabinet: C1
Mgr. Kateřina Vitochová
Angličtina, francouzština, čeština
Kabinet: C7
Bc. Gabriela Junášková
Výtvarná výchova
Kabinet: A2, ateliér
Mgr. Naděžda Bartáková
Výtvarná výchova, fyzika
Kabinet v keramice
PhDr. Marie Lulková
Čeština, dějepis
Kabinet: B2
Bc. Radovan Kneblík
Informatika
Kabinet: C1
Mgr. Dagmar Vechterová
Angličtina
Kabinet: C8
Mgr. Marion Obručníková
Matematika
Kabinet: D4
Mgr. Inka Šenová
Němčina, zeměpis
Kabinet: E1

Na plakátu:
Bc. Milan Junášek
Biologie, angličtina
Kabinet: D1
Chybí:
Mgr. Jitka Krhounková
Matematika
Kabinet: D4
Mgr. Jan Bouchner
Dramatická výchova
Kabinet: A2, C1
Markéta Hrdinová
Hudební výchova
Kabinet: A2
Mgr. Andrea Novotná
Angličtina
Kabinet: C8
Mgr. Libuše Sakalová
ZSV, dějepis, němčina
Kabinet: B3
Mgr. Jaromíra Hrášková
Čeština, francouzština
Kabinet: C8
Ing. Radek Jícha
Informatika
Kabinet: C2
Hana Bozděchová
Angličtina
Kabinet: C8
Filip Janouch
Management a marketing
Kabinet: A2
Mgr. Michaela Jelínková
Angličtina
Kabinet: C8
Mgr. Pavel Rynt
Angličtina
Kabinet: C8
Mgr. Radim Wolák
Mediální výchova
Kabinet: A2
Mgr. Boris Kubíček
Fyzika, informatika, matematika
Kabinet: D3

Zajímavost:
Každý rok je u nás na škole tematické celoškolní focení. Jednotlivá témata si přes Studentský parlament navrhují sami studenti. Ve školním roce 2018/2019 vyhrálo téma “Divoký
Západ” a všichni studenti i učitelé se na jeden den proměnili ve zběsilé pistolníky a pistolnice, příslušníky indiánských kmenů a mnoho dalších. Fantazii se meze nekladou.
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Škola samozřejmě nemůže fungovat bez pomoci. V následujícím článku ti představíme několik
klíčových lidí, bez kterých by to prostě nešlo.

Místo, kam se s největší pravděpodobností podíváš několikrát za studium. Máš možnost si sem
dojít pro potvrzení o studiu, zařídit si ISIC nebo zaplatit jakékoli resty, které máš. Na plánku
jej najdeš pod zkratkou C5 a C6.
Úřední hodiny:
Po

8:45—12:00

St

8:45—12:00

Pá

8:45—12:00

Naše škola má i svou školní psycholožku, tu nalezneš v kabinetu D2 ve druhém patře. Od ní
máme pro tebe malý vzkaz:
„Studenti se na mě mohou obracet s jakýmikoliv školními i osobními problémy, které je trápí,
ať už se týkají studia, problémů doma, s kamarády, vztahů, výběru VŠ... Žádný z nich nepovažuji za nepodstatný a vždy se budeme společně snažit najít to nejlepší řešení. Kdykoliv budete potřebovat si popovídat nebo jen někoho, kdo dokáže naslouchat a nesoudit, ráda se s vámi
setkám, nemusíte na to být sami. Tato nabídka samozřejmě neplatí jen pro studenty, ale také
pro pedagogy a rodiče, kteří jsou také vítáni.“

Opravdu hodně práce zastává právě paní školnice s panem školníkem. Pomůžou ti se vším, co
by se na škole rozbilo, vylilo, zapálilo (doufáme, že to se ti nepovede). Najdeš u nich víc věcí,
než si myslíš, a mají u sebe i náplasti, což se hodí, když se třeba následkem pilného studia
řízneš o papír. Paní školnice se ale také stará o to, aby všichni chodili přezutí, když mají,
a nechodili pozdě. Takže pokud přijdeš v 8:02 a uvidíš ji stát na schodech s notýskem v ruce,
už není cesty zpět. Pana školníka najdeš buď v kanceláři školníků (B4) nebo v dílně (A4), ale
tam za ním choď opravdu pouze v naléhavých případech.

Všichni víme, že jejich práce je velice náročná, proto se snažme jim ji ještě nepřidělávat.
Avšak platí tady jedno velké upozornění: Žvýkačky nalepené na židlích a lavicích studenti
sundávají na konci roku sami!! Takže to prosím nedělej!
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Teď se pojďme věnovat jedné z věcí o které málokterý student řekne něco negativního - školní jídelna. Ano opravdu se jedná o školní jídelnu. Možná jsi přišel ze školy, kde se obědy rovnou odnášely, ale tady to rozhodně neplatí. Všichni si naši školní jídelnu velice chválíme a to
i u studentů z jiných škol. Nejenom, že nám jídlo chutná, ale také pochází z rukou paní kuchařek, které jsou opravdu velice příjemné a znají studenty skoro nazpaměť. Potvrzením může
být i to, že všechny přednášející a návštěvy se nebojíme pozvat k nám na oběd. Takže se
pojďme podívat na to, jak funguje naše školní jídelna, a na věc, na kterou se budeš těšit už od
první vyučovací hodiny.

Přirozeně jedny z nej osob na škole, které si během několika obědů moc oblíbíš. Proto jim
rozhodně patří velké díky, že nám ten školní rok alespoň trochu zpříjemní.

9

V naší jídelně máme od pondělí do čtvrtka na výběr ze dvou jídel, v pátek se vaří pouze jedno,
aby nevznikaly zbytky. Ke každému jídlu si můžeš vzít polévku, někdy i něco navíc (salát, kompot, ovoce...) a samozřejmě pití. Zde máš většinou na výběr ze šťávy, mléčného nápoje
a vody s citrónem. Asi bychom měli zmínit i to, že vzhledem k posledním nařízením je nutné si
brát pod jídlo tácy. Což znamená, že až uvidíš starší ročníky bez tácu, neber si z nich příklad,
ty už to mají ,,na háku” ;).

K volbě a přihlašování obědů používáme čip, který slouží i pro vstup do areálu školy. Díky němu si můžeš na malém stroji u vstupu do jídelny obědy odhlásit anebo si vybrat mezi 1 a 2.
Jsme ale v 21. století, a proto je možné si navolit obědy i přes internet. Stačí si dojít za paní
hospodářkou (sídlí v kanceláři jídelny A1) pro přihlašovací údaje a už si můžeš vybrat obědy
z pohodlí svého mobilního telefonu. Aplikace se především hodí kolem třetí vyučovací hodiny,
kdy se ve třídě ozve: ,,Hele, co je dneska k obědu?”

Když budeš nemocný, nezapomeň si obědy odhlásit. Pokud to ale nestihneš, první den má
tebou pověřená osoba možnost si oběd vyzvednout, od druhého dne už na něj nárok mít nebudeš. Takže si vše vždy pečlivě kontroluj. Pamatuj také na to, že každý den jsou obědy vydávány jen do 14:00 a to pouze v době přestávek. Když tedy příjdeš v jiný čas, obědu se už dost
možná nedočkáš.

Tak a teď uspokojím přání především starších ročníků. Na obědech funguje po 6. vyučovací
hodině systém “předbíhání”. Je to velice jednoduché, čím jsi starší, tím víc vepředu máš právo být. Je to taková malá odměna za ta “odstudovaná” léta, ale také je to z čistě praktických
důvodů, jelikož starší ročníky mají více odpoledního vyučování a povinností. Čas od času se
v tomto systému naskytnou výjimky, ale všechny se objeví na dveřích jídelny, kde také visí
pořadí tříd, takže se nemusíš bát. Důvod, proč to zde zmiňujeme je takový, abys nebyl zmatený, když tě někdo předběhne, a také nám přijde fér ti tuhle možnost představit :).
A čistě rada na závěr: Ze začátku vyzkoušej všechna sladká jídla, která jsou v nabídce, nebudeš litovat :).

Studentský tip:
Stáhni si aplikaci Strava.cz. Přihlašovací údaje budou stejné jako na začátku do
Bakalářů a pak už stačí jen zadat kód jídelny 6627.
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Vytvořením nového školního vzdělávacího plánu na škole vznikly dvě nové třídy. Celkem tedy
máme pět druhů tříd. Je v tom ale přehledný systém a ABGSP má svůj význam.
G - osmileté gymnázium (1.-8.G)
A - dosavadní neoborové čtyřleté gymnázium (2.-4.A)
B - končící střední odborná škola ekonomická (2.-4.B)
S - čtyřleté gymnázium se společenskovědním zaměřením (1.S)
P - čtyřleté gymnázium s přírodovědně-technickým zaměřením (1.P)

V zásadě každý den jsi povinen nosit ve škole přezůvky, někdy se ale najdou i výjimky. Kdy
tomu tak přesně je? Odpověď na tuto otázku najdeš vždy na okně u kanceláře pana školníka
hned vedle hlavního vchodu (na plánku kabinet B4). Pokud je zde obrázek bačkory, je jasné,
že dnes musíš boty uklidit do skříňky, pokud ale uvidíš obrázek boty, tak žádné přezouvání se
ten den konat nemusí.

V případě, že se přezouvat nemusíš, mysli ale na to, že vstupovat na prostory s koberci se
příliš nehodí. Do míst jako je čtverec, hudebna, studovna, laboratoře nebo učebny informatiky budeš tedy muset bez bot. Takže je asi lepší vzít si vždy ty přezůvky.

Na začátku studia získáváš s mnoha dalšími věcmi i svůj osobní čip. Koupíš si ho za 115 Kč.
Následně ti ale slouží k mnoha důležitým funkcím. Tou základní je klíč. Díky čipu se totiž
dostaneš do budovy školy. Ta je otevřená od 6:30 do 17:00. Do začátku první hodiny jsou ale
dveře odemčeny, tudíž ho ani nemusíš používat.
Čipem si odemkneš nejenom budovu školy, ale i kolárnu. Tu můžeš volně využívat po celý rok.
Buď ale opatrný, i přesto že jsou tam kamery, své kolo si musíš vždy zamknout. Pokud zrovna
zapomeneš zámek, nic se neděje, pan školník jich má pár na půjčení.

Další důležitou funkcí je objednávání obědů. To se dá snadno provést na terminálu u vstupu
do jídelny. Zde si budeš moct vybrat z obědů 1 a 2 a v případě, že si chceš oběd odhlásit,
stačí navolit 0. O tom už jsi se ale něco dozvěděl v článku o školní jídelně.
V případě, že svůj čip náhodou ztratíš, nic závažného se neděje. Musíš jen co nejrychleji najít
pana školníka a všechno mu nahlásit, aby se s tvým čipem do školy náhodou nedostali nevítaní
hosté. Čip si koupíš nový v kanceláři jídelny stejně tak, jak jsi to udělal na začátku studia.
Super je, že na konci studia čip odevzdáš a peníze se ti vrátí. Pokud ho tedy po všechny ty
roky ani jednou neztratíš, nepřijdeš ani o korunu (a patří ti velká gratulace).
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To, že se někdy něco zapomene či ztratí je naprosto normální. Neměj ale obavy, že své věci
už nikdy neuvidíš. S velkou pravděpodobností je najde jiný svědomitý student, který je odevzdá do ztrát a nálezů. Ty se nacházejí v přízemí, hned vedle kanceláře pana školníka (na
plánku B4). Kdykoliv si sem můžeš zajít a kouknout se, jestli zde některou ze svých ztracených
věcí nenajdeš. Pokud se jedná o něco cennějšího jako například elektroniku, je nadmíru možné, že ji bude mít paní školnice přímo u sebe a to zamčenou ve skleněné vitríně. Sešity, učebnice a oblečení se nachází v chodbičce před keramikou.
Efekt ztrát už jsi tedy pochopil. Nyní se zaměříme na nálezy. V případě, že na škole nalezneš
jakoukoliv věc, která vypadá, že u sebe zrovna nemá svého majitele, určitě ji odnes panu
školníkovi. Jedná se o projev solidarity k tvým spolužákům na škole - chovej se k ostatním tak,
jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Nejednou už totiž byly zaznamenané případy, kdy některé věci naprosto zmizely. Když se ti něco podobného stane například s tvým sešitem, kde máš
zápisky z hodin z celého roku, před testem, je to pak velmi nepříjemná situace.

Nemáš se čeho bát, na škole je jen pár papírů, o které se budeš muset zajímat. Vše ostatní ti
pak zařizují rodiče. Pro tebe je především důležité dohlížet na svou absenci. V případě, že víš,
že budeš ve škole chybět, a to z jakýchkoliv důvodů, je nutné dát o tom včas vědět svému
třídnímu. K tomu slouží dva papíry.
Pokud chybíš jen na krátkou dobu (například návštěva doktora), je nutné podat žádost o uvolnění z výuky, kde pouze vyplníš pár údajů a rodiče to stvrdí svým podpisem, pokud ale plánuješ chybět na dobu delší než tři dny, pak je to trochu oříšek. Budeš totiž muset vyplnit žádost
přímo pro ředitele školy, v rámcí níž budou obsaženy podpisy všech tvých vyučujících. No
a zde právě můžeš celkem tvrdě narazit. Může se totiž stát, že v některém předmětu máš
špatný prospěch nebo ti například chybí dopsat některé testy a daný učitel ti v tu chvíli odmítne se z předmětu uvolnit do doby, než vše patřičně nenapravíš. Takže buď pilný student, ať se
takovým nepříjemným situacím obloukem vyhneš.
V případě, že náhle onemocníš, a nemůžeš tím pádem přijít do školy, musíš ty nebo tvoji rodiče co nejdříve informovat tvého třídního učitele. Nejsnazší je to samozřejmě na jeho gmailovou adresu (jak s ní zacházet se dozvíš za nedlouho), ale ne všem učitelům to tak vyhovuje,
záleží tedy na tom, jak se domluvíte. Po opětovném příchodu do školy ale musíš vždy vyplnit
zprávu o své absenci do omluvného listu, který pak předáš svému třídnímu učiteli do 3 pracovních dnů. Toto pravidlo neplatí jedině v situacích, kdy jsi sice chyběl ve škole, ale byl jsi na
nějaké školní akci, jako jsou různé soutěže a podobně. Všechny tyto tři zmíněné dokumenty
nalezneš na stránkách školy v sekci “ke stažení.” Tak vidíš, že to není až takový teror.

Studentský tip:
Dřevěné poličky před učebnami informatiky nejsou na odkládání batohů po
dobu výuky, ale pouze pokud jdeš do učeben o svém volném čase. Profesoři
pak rádi nalezené věci tajně schovávají do svého kabinetu, aby nás to odnaučili ;)
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Nejvíce času během studia budeš trávit se svou třídou. Není tedy divu, že i o ní ti něco budeme muset napsat.

Vaši třídu jako kolektiv značně reprezentuje vaše kmenová učebna. U nás na škole panuje
pravidlo, že si ji můžete vyzdobit, jak jen budete chtít (samozřejmě v souladu se školním
řádem). V blízké době vám to ale příliš nedoporučujeme, protože budova školy bude brzy
procházet celkovou rekonstrukcí, a proto by vaše krásná výzdoba mohla nenávratně zmizet.
Po rekonstrukci však honem rychle štětec do ruky, ať se cítíte jako doma.

Třída si vede svůj vlastní třídní fond. Do něj se každý rok vkládají nové finance a zároveň sem
proudí různé “zbytky” z vybraných peněz třeba na třídní výlety. Jmenujete si svého správce
fondu, který na všechny finance dohlíží nebo se domluvíte se svým třídním. S penězi potom
můžete nakládat, jak jen budete chtít. Investovat je můžete třeba do materiálů na výzdobu
třídy nebo můžete společně všichni vyrazit na výlet tak trochu dotovaný právě z financí ve
fondu.

Každý druhý týden máte k dispozici společně si jako třída sednout a vyřešit všechny důležité
věci. Celých 45 minut je jen vašich, vše se točí jen kolem vaší třídy a brzy pochopíte, jak je
to důležité. Od pana ředitele uslyšíte v rozhlasu o aktuálním dění na škole, vaši třídní zástupci vás seznámí s děním ve Studentském parlamentu a třídní učitel se s vámi pobaví o událostech, které vás v nejbližší době budou čekat. Tou nejpodstatnější funkcí třídnických hodin je
ale řešení vnitřních problémů. Cokoliv se bude dít, neshody s některým pedagogem, zádrhely
ve třídním kolektivu, můžete probrat právě na této hodině. A určitě tak udělejte. Problémy
se nevyřeší, když o nich nebudeme mluvit.

Na následující straně se dozvíš něco o účtu google. Představíme ti různé gmailové adresy,
existuje i jedna určená pro celou třídu. Funguje především proto, že jsi v rámci domény
dgkralupy.eu se svou třídou v jedné skupině. To ale přináší spoustu výhod. Například na disku
nalezneš složku své třídy. Bude se jmenovat jako začátek tvého gmailu (příklad 25g). Tu využívají především učitelé, aby vám do ní vložili učební materiály daného předmětu. Vše tak
pak budete mít na jednom místě a navíc přístupné odkudkoliv.

Studentský tip:
Některé třídy někdy využívají svou složku na disku i na jiné věci než jen učivo. Například
si zde můžete vytvořit složku “vzpomínky,” kam si budete vkládat společné fotografie z
výletů. I po letech si pak budete moci snadno připomenout krásné zážitky.

14

Google je jedna z největších korporací světa. A má to svůj důvod - nabízí mnoho užitečných
funkcí, které naše škola také využívá. Věř mi, že právě “strýček google” ti na škole ušetří
hromady času a práce a velmi brzy si ho oblíbíš. Google však není jen vyhledávač, jak jsi ho
asi znal doposud. Hned na prvních hodinách informatiky se seznámíš se svým zbrusu novým
google účtem, díky kterému se ti otevře svět mnoha funkcí a vychytávek.
Začal bych asi tím nejzákladnějším - gmail. Ten se stane nedílnou součástí tvého téměř každého všedního dne. Funguje jako hlavní komunikační kanál naší školy. A jak je to možné? Všechny školní gmaily fungují na společné doméně. Díky tomu nebudeš mít problém kdykoliv vyhledat kohokoliv ze studentů nebo pedagogů a snadno se s nimi spojit. Všechny adresy studentů
jsou dány jednoduchým systémem:
1) začátek adresy se skládá z posledních dvou číslic roku, kdy daný student maturuje
2) za číslice doplníš jedno písmeno podle jednotlivých oborů na škole (a, b, g, s, p)
3) nyní už jen stačí napsat jeho příjmení bez diakritiky
4) na závěr doplníš doménu: @dgkralupy.eu
Celý gmail pak může vypadat nějak takto: 25gnovak@dgkralupy.eu, 20avesely@dgkralupy.eu,
23snova@dgkralupy.eu, ...

U učitelů je to velmi podobné, jen doplníš příjmení a doménu.
Příklad: plechacek@dgkralupy.eu (jedinou výjimkou jsou paní profesorky Novákové, jejichž
emaily mají za příjmením první písmeno jejich křestního jména: novakovar@dgkralupy.eu
a novakovaj@dgkralupy.eu)
Když budeš chtít kontaktovat více studentů najednou, určitě se ti bude hodit jedna věc. Existuje totiž typ adresy, díky které se spojíš s celou jednou třídou. Je to poslední dvojčíslí roku,
kdy daná třída maturuje, pak jedno písmeno podle oboru a na závěr doména. Příklad:
25g@dgkralupy.eu
Je tu ale ještě pár adres, které by se ti do budoucna mohly hodit.
ucitele@dgkralupy.eu - všichni učitelé najednou
info@dgkralupy.eu - sekretariát a vedení školy
admin@dgkralupy.eu - správce sítě
stefkova@dgkralupy.eu - kancelář jídelny
psycholog@dgkralupy.eu - psycholožka
studentsky.parlament@dgkralupy.eu - vedení Studentského parlamentu

Studentský tip:
Vedle školního účtu si založ i svůj vlastní osobní. Školní účet určitě nikdy nevyužívej k různým
registracím a podobně. Po ukončení tvého studia bude totiž smazán a ty by ses ke svým souborům už nikdy nemusel dostat.
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Tohle je jedna z nejlepších věcí na sjednocených adresách. Můžeš totiž
napsat jakémukoli vyučujícímu nebo studentovi, aniž bys znal jeho emailovou adresu. Vyučující mají adresu ve tvaru: prijmeni@dgkralupy.eu
a studenti: rok maturity + a/b/g/p/s + prijmeni@dgkralupy.eu, takže například 19gprijmeni@dgkralupy.eu.
Emaily posílej pouze ze seriózní adresy. Adresy typu: JsemFrajer@neco.cz
jsou nejen nevhodné, ale může se ti stát, že profesor ani email neotevře
s podezřením, že by se mohlo jednat o spam.
Důležitá věc, která možná ovlivní i to, kdy profesor email otevře. Při nejmenším se jedná o slušnost.

Tady bacha! Někteří profesoři jsou na formu emailu opravdu hákliví. Takže každý
email začít oslovením!! Oslovením: Vážená paní profesorko/pane profesore rozhodně
nic nezkazíte a někteří si na toto oslovení přímo potrpí. Následuje stručné sdělení.
Nejste jediní, kdo danému profesorovi píše, takže tady nikdo nějaké dlouhé slohovky
rozhodně neocení. Na závěr je zvykem napsat poděkování a pozdrav.

Takže email by mohl vypadat nějak takhle:
Vážená paní profesorko,
v příloze Vám zasílám svoji slohovou práci.
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Jméno Příjmení (třída)

Nedílnou součástí je také google disk. Ten slouží jako cloudové úložiště. Jeho velkou výhodou
tím pádem je, že se ke svým souborům můžeš snadno dostat z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu. V rámci něj získáš možnosti pracovat především s těmito aplikacemi: dokumenty, tabulky, prezentace a formuláře. Ty ve většině věcí fungují velmi podobně jako například aplikace Microsoft Office, které už máš určitě v malíku. Google však nabízí jednu úžasnou
výhodu, kterou je sdílení souborů. V budoucnu totiž budete muset spolupracovat na projektech
i ve více lidech a právě zde se tato funkce stává tak trochu vysvobozením z pekla. Až se s ní
totiž naučíte správně pracovat, zjistíte, že vám všem ušetří zbytečné utrpení.
Ne všichni, ale většina profesorů ráda využívá Google Classroom. Jedná se o elektronickou
učebnu. Zde vám mohou zadávat například různé domácí úkoly, sdílet dokumenty ke společné
práci, nebo zde dokonce můžete psát testy.
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Po celé budově školy funguje vysokorychlostní internet - jedna z nejlepších zpráv, které tě
dnes mohly potkat. Tento internet zajištují desítky routerů, na které budeš dennodenně narážet. No jo, ale jak se k tomu internetu dostat? Vlastně poměrně snadno. Wifi má název eduroam. Přihlašování je pro každého individuální - v podstatě vyplníš svou gmailovou adresu, ale na
konec místo “eu” napíšeš “cz” (příklad: 25gnovak@dgkralupy.cz) a jako heslo ti poslouží heslo,
které normálně používáš pro přihlašování na školní počítače (to se dozvíš na hodině IT). A ano,
tušíš dobře, díky tomu může být z centrály snadno kontrolována tvá každodenní aktivita, tak
bacha a drž se školního řádu.

Zajímavost:
Wifi eduroam využívají školní zařízení po celé Evropě. Všude, kde se nalézá, se můžeš přihlásit
a to se stejnými přihlašovacími údaji jako na naší škole. No jen to zkus, udělej si výlet třeba
do Brna a budeš moct otestovat, jestli se chytneš na wifi na Masarykově univerzitě. To samé
pak v Paříži, Bologni, Londýně, Mnichově, Haagu…
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Bakaláři jsou jednoduchá elektronická žákovská knížka. Možná, že už jsi se s ní již setkal na
své bývalé škole a tenhle článek vůbec číst nemusíš. Pokud ale nevíš, o co se jedná, čti dál.
Bakaláři se pravděpodobně stanou tvým největším pomocníkem při studiu. Ale zde je to trochu
složitější. Podobně jako s ohněm můžeme říct, že bakaláři jsou dobrý sluha, ale špatný pán.
Nejednou se totiž mohou stát tvým velkým strašákem.

Jedná se o velmi přehlednou aplikaci, kde najdeš potřebné informace ke studiu. Nejdůležitější
je zmínit, že tato aplikace funguje jako elektronická žákovská knížka. Papírové u nás ve škole
nenajdeš. Přehledně zde uvidíš všechny své známky ze všech předmětů, ale i rozvrh hodin,
průběžnou absenci, suplování, seznam předmětů i profesorů atd. Prostě přehledná aplikace,
která ti včas řekne, že dneska máš od devíti, tak spi a nepospíchej do školy.

Studentský tip:
Ze začátku bude pro tebe nejčastější se k nim dostávat přes stránky školy (studium - bakaláři odkaz na externí stránku). Dnes už ale žijeme v době, kdy téměř všichni nosíme v kapse chytré
mobilní zařízení. Pokud to máš podobně, určitě si stáhni aplikaci Bakaláři. Je dostupná pro
Android i IOS. Pak budeš mít všechno hezky po ruce a věř, že za to budeš mnohokrát rád a to
především v situacích, kdy někdo ze třídy zvolá: “Už tam jsou známky z testu!” V takový moment rozhodují vteřiny. Čekat třeba půl dne, než se svou známku dozvíš, je totiž až pekelné
utrpení.

To je snadné. Na začátku studia dostaneš přihlašovací údaje. Ty bohužel nejsou pouze pro
tebe. Musíš je sdělit rodičům. Upřímně, vůbec se nevyplatí jim je zatajovat, jelikož nejpozději
na prvních třídních schůzkách by se na to stejně přišlo. No a změnit je, to jde také jen s jejich
souhlasem. Takže kontrolu nad tvými známkami a tím, jestli chodíš do školy, tak jak máš, mají
i oni. Z vlastní zkušenosti vím, že když ti na Bakaláře přiletí nová známka, ať už dobrá nebo
špatná, rodiče to kolikrát vědí dřív než ty. Tak se dobře uč a choď do školy, aby se tahle aplikace pro tebe nestala noční můrou.

Studentský tip:
Na bakalářích si každé ráno kontroluj suplování. Může se totiž stát, že některý tvůj vyučující
náhle onemocní. V tu chvíli se ti třeba během večera může změnit některá část tvého rozvrhu,
například tě bude zrovna čekat hodina českého jazyka místo matematiky. Ty se takovéhle
situaci ale musíš přizpůsobit, takže až si budeš připravovat věci do školy, místo pravítka
a kalkulačky si vezmeš učebnici a čtenářský deník. To ti pak může nejednou zhatit tvoje plány.
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Zde se dozvíte, jaké různé akce se pravidelně pořádají v průběhu školního roku. Samozřejmě
to ale není vše, spousta zajímavých akcí se naskytne i neplánovaně.

Na začátku školního roku vítáme studenty tradičním piknikem. Jedná se o jakousi akci, kdy si
každá třída přinese různé jídlo a pití a poté hodují na školní zahradě. Ta třída, jejíž piknikový
stůl bude nejbohatší a nejpestřejší, může vyhrát zajímavé odměny, které se jí mohou hodit v
průběhu školního roku.
Novinkou na škole jsou projektové dny, které zažily svou premiéru na podzim 2018. Chopil se
jich Studentský parlament. Smysl těchto dnů nebo jen jednoho dne je obohacení studentského
života o něco, co daného žáka baví. Budete mít tedy na výběr z různých akcí, kterých se můžete účastnit. Jako příklad uvádím loňský Pragulic, Street Art nebo různé přednášky přímo ve
škole.
Zábavnou vsuvkou do vyučování je prosincový Mikuláš, kdy čtvrťáci navléknou kostýmy Mikuláše, čertů a andělů a vydají se strašit nebohé žáky v lavicích. Čertům ale neunikne nic, a tak si
na každého hříšníka posvítí a ten má pak 2 možnosti - buď splnit jejich úkol, anebo se nechat
unést.

Pokud máte rádi tanec, tak si určitě kupte lístky na naše plesy. Tradičně se koná jeden studentský ples 7.G a tři (někdy jen dva) maturitní. Součástí každého je předtančení i půlnoční
překvapení a je to skvělé uvolnění v době před uzávěrkou klasifikace.
V prosinci se konají i vánoční trhy v rámci Dnů otevřených dveří. I tato akce skýtá zajímavé
možnosti pro studenty a to především možnost účastnit se samotných trhů. Každý, kdo chce, si
může domluvit a zajistit stánek a pak si přivydělat tím, že prodá nějaké své výtvory. Klasicky
studenti přijdou s cukrovím, vánočními ozdobami a rukodělnými výrobky všeho druhu. A pokud
je stánek opravdu hezký, tak je hezký i výdělek. Tak to můžeš zkusit taky. Pokud budeš mít
zájem o svůj vlastní stánek, stačí se před akcí nahlásit paní profesorce Knoppové.
Prosinec je opravdu bohatý na různé akce, které zahrnují i tradiční vánoční koncert, jenž se
koná těsně před vánočními prázdninami. Na koncert se schází všichni studenti školy, aby vzdali
hold těm, kteří mají talent a zároveň i odvahu vystoupit před tak velkým publikem. Vánoční
koledy ale i moderní písně člověku zahrají na city a vy se pak cítíte zcela bezstarostně. Celý
den pak můžete dovršit se svými spolužáky třídní besídkou. Ta je zcela nepovinná. Buď se
můžete se svým třídním učitelem přesunout zpět do školy, kde si předáte dárečky a popřejete
si příjemné prožití vánočních svátků nebo si klidně sestavte svůj vlastní program. Jak tedy
chvíle strávíte, je čistě na vás.
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Poslední zvonění je jakýmsi rozloučením s žáky, kteří daný rok maturují. Většinou maturanti
stojí ráno před školou a malují nám - nebohým studentům - na obličeje. Vstup do školy bývá
ztížen úkolem, který si studenti připravující akci vymyslí. Také bývá ve škole připravena hra,
která má podpořit týmového ducha tříd.
Na škole je mnoho nadějných sportovců. Ti mohou předvést své schopnosti na tradičním sportovním turnaji. Letos je ale lehce netradiční a to především svým časovým umístěním - dříve
se pořádal vždy po vánočním koncertu, takže až někdo bude mluvit o “vánočním turnaji,” ty
už budeš vědět o jakou akci se přibližně jedná. Na turnaji se sejde celá škola. Každá třída si
sestaví svůj vlastní tým, který se zúčastní florbalového turnaje. V této soutěži se všichni snaží
pro svou třídu získat titul vítěze. Ale nesoutěží jen sportovci. Důležití jsou i fanoušci, kteří
všemi silami podporují své spolužáky. Ta nejaktivnější třída pak vyhraje soutěž o nejlépe
fandící třídu. Obě soutěže, chtíč každého vyhrát a napětí vytváří úžasnou atmosféru reálného
sportovního utkání. Celkově tento den přináší pro studenty mnoho zajímavých zážitků.
V květnu začíná ta hektičtější část školního roku - maturity. Zkouškový týden je obzvláště
stresující právě pro ty, kteří se chystají naši školu opustit, ale několik změn to přináší i všem
ostatním. První změnou je, že nezvoní, což souvisí i s tím, že se nesmí tolik hlučet. Pro studenty, kteří mají skříňky v přízemí, je to poněkud složitější, protože mají vyhrazený čas, kdy
na chodbu můžou vstoupit, a tak se i tak banální věc jako přezutí bot může stát problémem.
Samozřejmě u maturit musí být spousta profesorů, s čímž souvisí to, že je neobvyklé množství
suplovaných hodin. Vzhledem k tomu, že maturity jsou v době, kdy už se začíná schylovat
k uzávěrce klasifikace (asi měsíc předem), tak nezapomeňte, že na opravení známek bude o to
méně času.

Poslední týden ve školním roce se škola promění v ráj na zemi. Konají se totiž Dny za školou.
V tyto dny studenti odjedou na různé výlety a zájezdy, nebo jsou ve škole a věnují se něčemu,
co je baví. Celý proces organizace se táhne v průběhu celého roku. Studenti si navrhnou, co by
chtěli zažít. Fantazii se meze nekladou. Jediné, co je potřeba, je získat nějakého profesora,
který vaši akci zaštítí a pak pár nadšenců, kteří do toho půjdou s vámi. Pravidlem je, že každý
student musí být u nějaké akce přihlášen. V prvním kole přihlašování se jedná o zahraniční
zájezdy. Ty patří mezi dražší variantu Dnů za školou, přesto jsou velmi populární. Z vlastní
zkušenosti vím, že se vždy najde jeden zájezd, který má i přiměřenou cenu a ten se stane
velmi žádaným. Pak dochází k tomu, že se přihlašování zvrhne v boj o poslední místo. Opravdu
nepřeháním, a proto vám doporučuji si pečlivě hlídat, kdy bude spuštěno přihlašování. Druhé
kolo probíhá později a v něm už se nacházejí vnitrozemní a levnější možnosti. Příkladem jsou
různé cyklovýlety, sport a nebo různé výtvarné tvoření.
Předposlední den školy, tedy den před vysvědčením, se koná tzv. Vítání prázdnin. Co se tam
děje je jasné už z názvu - vítají se prázdniny, ale zábavnou formou. Na zahradě školy jsou
různé stánky, hrají se hry a celý den se nese v přátelském duchu. Tuto akci zpravidla organizuje 3.A. Prozatím jsme každý rok zažili mnoho zajímavých soutěží a zábavy na celý den.
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Dny za školou nejsou dny hromadného vykašlání se na školu, jak se může na první pohled zdát.
Jedná se o každoroční projekt školy, který se tomu však dost podobá. Tato akce se koná vždy
na konci školního roku až po uzavření klasifikace. A proč vlastně zůstávat ve škole, když
k tomu nemáme důvod? Tak půjdeme za školu. Abychom nemuseli trávit poslední dny školy
v učebnách nad naučnými dokumenty, jako zpestření slouží tento projekt. Díky Dnům za školou
můžeš strávit poslední dny školy tak, aby sis je užil. Naplánuje se několik akcí, výletů nebo
exkurzí. Na jednu z nich se přihlásíš a pak už si jen užíváš. Můžeš se domluvit s přáteli a jet na
jeden výlet společně se svými kamarády, anebo se přihlaš sám a poznej nové. To je další výhoda. Dny za školou nejsou organizovány po třídách, ale tak, aby sis mohl přijít na své a k tomu
ještě poznat nové přátele.

To už je jen na tobě. Nikdo ti nebude diktovat, kam pojedeš nebo co budeš dělat. Podle toho,
co tě baví a naplňuje, si vybereš perfektní výlet přesně pro tebe. Baví tě cestovat a poznávat
nová místa? Chceš si zlepšit znalosti cizího jazyka? Určitě se neboj a vyraž na několik dní do
zahraničí. Pokud bys rád zůstal v Česku, žádný problém. I zde se každý rok najde několik pěkných výletů. A pro ty, které neomrzela za celý rok budova školy, je tu i během těchto dnů
možnost ve škole zůstat

Na daný projekt je nutné se včas přihlásit. Může se stát, že projekt, který se ti líbil, už bude
zaplněn dřív, než stačíš vyplnit email do přihlašovacího okénka. Je zde však jedna možnost,
jak tomu můžeš předejít. Tak, že sám nějaký projekt navrhneš. Všechny výlety si totiž studenti vymýšlejí sami, aby byly podle jejich představ. V tomto směru nám vedení školy dává zelenou. Potom už musíš sehnat profesora, který bude tvůj projekt zaštiťovat a pár nadšenců,
který tvůj projekt podpoří a také se na něj přihlásí. Bohužel, žádný privátní let do Paříže
s tvým oblíbeným profesorem se uskutečnit nemůže.
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Během studia na Dvořákově gymnáziu vás čekají i výlety, které nebyly zahrnuty v článcích
o průběhu školního roku, neboť se netýkají všech studentů.

Snad největším zážitkem pro nižší gymnázium jsou týdenní projektové školy v přírodě. Je tradicí, že se jezdí třikrát - v sekundě, tercii a kvartě. Dvakrát se jezdí do Svoru, což je malé
městečko na severu ČR poblíž Nového Boru a Liberce. Jednou se pojede do Chorvatska. Pořadí,
ve kterém ročníku se jede kam, je proměnlivé, neboť vždy jedou všechny tři třídy spolu. Ta
nejstarší má vždy na starosti program. Pro své mladší spolužáky zařizuje noční hru, orientační
běh a celý doprovodný program. Hlavní denní náplní však budou jednotlivé projekty, na které
se předem přihlásíte u jednotlivých pedagogů.
V sekundě a kvintě se v zimě vyráží na lyžařský kurz. Celá třída se rozděluje na skupiny podle
jejich lyžařských zkušeností. Každá skupina má následně lehce odlišný program zaměřený na
zlepšování toho, co už umí. Zpravidla odjíždí všichni spokojeni s tím, že se naučili něco nového, a i ti, kteří na lyžích nikdy předtím nestáli, už zdatně sjedou celou sjezdovku.
V tercii a kvartě je také možné účastnit se výměnného pobytu s gymnáziem v Rottweilu v jihozápadním Německu. Nejen, že si skvěle procvičíte jazyky, ale získáte i nové přátele. Na týden
navštíví oni vás a na další týden budete jejich hosty vy. Ukážete jim naši krásnou zemičku
a oni vás na oplátku provedou po Německu a možná navštívíte i Švýcarsko.

V Německu ještě zůstaneme. Sexta a druhé ročníky se totiž tradičně vypraví na výlet do Drážďan, hlavního města Saska. Vlakem jste tam za pár chvil a objevíte zde mnoho krásných památek, procvičíte si jazyky a ochutnáte místní dobroty.
Třetí ročníky pak tradičně vyráží na sportovní kurz (zaměřený především na cyklistiku). Celá
třída šlápne do pedálů a kilometry se jen budou sčítat. Opět jde o kombinaci zábavy a sportu,
každý se zde naučí něco nového a navíc odjede se skvělými zážitky.
Je možné zažít i trochu nostalgie. Septimáni se totiž vypraví připravovat adaptační pobyt pro
primány stejně tak, jak to tenkrát sami zažili. Na tři dny si tedy užijí tolik legrace jako před
šesti lety.
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Možná jsi slyšel, že po nástupu na gymnázium budeš mít daleko méně času na své oblíbené
aktivity. Pravda je, že času bude méně, ale rozhodně to nemusí znamenat, že se musíš vzdát
toho, co tě baví. Vše je to o organizaci času a navíc se můžeš zlepšovat v nějakých mimoškolních aktivitách i na půdě školy.

Výběr je široký, od různých kroužků zaměřených na přírodní vědy a informatiku, přes hudbu až
k výtvarnému umění a sportu. Každý rok se během září na stránkách školy objeví seznam nabízených kroužků. Pokud si ale nevybereš, neznamená to, že nějaký kroužek nemůžeš sám zavést. Stačí si najít garanta z řad profesorů, něco vymyslet a zorganizovat. Kromě kroužků škola
samozřejmě nabízí více prostoru, jak trávit volný čas.

Jednou z nových aktivit je například program DofE (The Duke of Edinburgh’s international
award/Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). Tento program se zaměřuje na rozvíjení osobnosti a rozšiřování obzorů mladých lidí od 14 do 25 let. Několik odvážlivců se již v roce
2018/2019 zapojilo. Pokud bys měl, zájem neváhej se přihlásit p. Sikorové nebo p. Vitochové.
Ale neboj, určitě o tomto programu ještě uslyšíš.

Pokud jsi sportovní typ, rozhodně se zeptej svého tělocvikáře, zda by nebyla možnost hrát za
nějaký z našich školních týmů (volleyball, florbal, basketbal, přespolní běh...). Za poslední
dobu slavíme nemálo úspěchů, a to i v národních kolech. Rozhodně se třídou nezapomeňte
složit florbalový tým na každoroční Florbalový turnaj tříd.

Tak i pro tebe tady máme místo, protože studentský časopis Dvořan v roce 2018/19 ohlásil
velký comeback, a proto mu věnujeme samostatný článek.
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Naše škola má svůj vlastní sbor pod vedením p. Hrdinové. Vystupují nejen na školních akcích,
Kralupském Majálesu, ale také na Staroměstském náměstí a dalších místech. Pokud hraješ na
nějaký hudební nástroj, máme na škole několik kapel.
„In Bloom je nově vzniklá kapela, kterou lze zařadit do žánru, grunge s vlivem spousty dalších
hudebních žánrů jako jsou třeba psychedelic rock či punk. Hrajeme převážně covery a pracujeme také na vlastní muzice, která přijde na řadu, až budeme někoho zajímat...„
Martin Procházka, člen kapely Blue Mood
„Naše kapela vznikla jako takový projekt. Zjistili jsme totiž, že máme rádi podobné žánry
hudby a že bychom mohli zkusit založit kapelu. Začali s tím Kája, Adam a Vítek a později
jsem se k nim přidala já, Tomáš a Jáchym. Nejprve jsme hráli u Vítka doma a teď hrajeme na
gymplu. Hrajeme rockové písničky a myslím si, že nám to spolu jde.“
Martina Hanousková, členka kapely The Left

Už víš, na jakou dráhu se v budoucnu vydat? Ke splnění tvého snu můžeš přispět již během
studia. Na naší škole se můžeš věnovat Středoškolské odborné činnosti, kterou zkráceně nazýváme SOČka. Tu můžeš vypracovat na naprosto libovolné téma. Během zpracování je důležité
vše konzultovat s odborníky. Na konec už vypracuješ pouze závěrečnou práci, kterou pak obhájíš před odbornou porotou. Pokud uspěješ, nejen, že se ti v daném oboru mohou u nás
v republice otevřít úžasné možnosti na všemožné stáže, ale pojedeš se účastnit i mezinárodní
soutěže. Po úspěchu v ní se o tebe celosvětové korporace a vědecké ústavy jen poperou. Není
to ale žádná sranda. Je to činnost srovnatelná se studiem na vysoké škole, tak si vždy pořádně
rozmysli, jestli do toho jdeš. Pokud tě tato činnost zaujala, určitě zkoukni stránky SOČ, kde se
dozvíš víc.

Velice důležitou součástí studentského života je Studentský parlament, díky kterému mohla
vzniknout i tato brožurka. Každá třída v něm má dva zástupce a jako skupina se podílíme na
organizaci nejrůznějších akcí jak pro studenty, tak i pro veřejnost.
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Možná tě to překvapí, ale mnoho pedagogů má tu vůli s námi zůstávat ve škole i dlouho po
vyučování. Naši učitelé jsou totiž vzdělaní lidé se spoustou talentu, který mnohokrát neváhají
předat dále svým svěřencům. Ochotně tedy zakládají všemožné zájmové kroužky, z jejichž
bohaté nabídky si vybere snad každý. Baví tě jazyky? Chceš se připravovat na obory na tvé
budoucí škole? Tvořit umění? A co takhle si prostě užít trochu srandy ve tvém volném čase? Hlavu vzhůru a chop se příležitosti, co ti naše škola nabízí! Kroužků je zde skutečně velký
počet. Potkáš zde mnoho nových přátel, naučíš se něco nového a i více se seznámíš s některými učiteli. Lákavá nabídka, co myslíš? Stačí si jen vybrat a včas informovat daného pedagoga,
že bys měl zájem se účastnit.

p. prof. Hrdinová
Hudba člověka provází už od nepaměti. Možná jsi právě ty jedním z těch, u kterých se stala
nedílnou součástí tvého života. SBOR DG je tedy právě pro tebe. Nacvičuje každou středu od
13 do 15 hodin. Ve svém repertoáru má především vlastní tvorbu, české a světové hity a evergreeny populární hudby za doprovodu kapely. Pravidelně pořádá vystoupení pro veřejnost
a školní akce, např. vánoční a velikonoční koncerty na Staroměstském náměstí v Praze,
Musicfest, Lednový underground, Majáles a další. Zpívá pro charitativní účely, jako například
pro Kapku naděje a dětské školičky Smíšek. No nezní to báječně? Tak nažhav své hlasivky
a přihlas se k paní profesorce Hrdinové v kabinetu hudební výchovy hned vedle jídelny. Nejen
ona, ale celá škola se už těší na tvá vystoupení.

p. prof. Popová a Jan Vochomůrka
Zní to trochu sci-fi, nemyslíš? Ale nemáš se čeho bát. Na kroužku se naučíš vše od úplných
základů až po programování vlastních robotů. Je to skvělá příležitost, jak se něco naučit
v tomto dnes už tak důležitém oboru a to navíc hravou cestou. Věděl jsi také, že má naše
škola vlastní 3D tiskárnu? Právě zde si ji budeš moct vyzkoušet a naučit se s ní zacházet.
K dispozici budeš mít i mnoho komponentů na sestavení vlastního lego robota, pak ho naprogramuješ a vesele s ním můžeš dojet třeba až do Robosoutěže ČVUT. Kroužek se koná každou
středu od 14 do 16 hodin. Pokud se tedy alespoň trochu zajímáš o techniku, zkus se přihlásit
k paní profesorce Popové, tu nalezneš buď v kabinetu výpočetní techniky nebo v zástupcovně.
Kroužek už dnes ale vede náš bývalý absolvent Jan Vochomůrka.
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p. Vondrová
Na výtvarné tvoření samozřejmě nesmíme zapomenout. Na naší škole máme vybavenou keramickou dílnu, která nejen že se využívá v rámci hodin výtvarné výchovy, ale paní Vondrová
zde každý týden vede i kroužek keramického tvoření. Je to báječné uvolnění v dnešním uspěchaném světě - zklidnit dech a nechat své dlaně jemně modelovat úžasná umělecká díla
z hlíny. Tento kroužek už tradičně navštěvuje mnoho externích členů, rádi však přijímají
i někoho z řad našich studentů. Koná se pak každý čtvrtek od 16 do 19 hodin. Kroužek vede
paní Vondrová, která však na škole už neučí. Její kabinet bys tedy hledal marně, ale v případě
zájmu ji můžeš kontaktovat na e-mal klaravondrova@tiscali.cz nebo volat na tel. 725 538 148.

p. prof. Vitochová
Oui, je parle français! To je věta, kterou budeš moci radostně zvolat po příjezdu do Paříže,
města lásky a umění, po absolvování tohoto překvapivě zábavného kroužku. Pro někoho totiž
jazyky nebývají to pravé ořechové a co teprve francouzština, na které si už mnozí vylámali
zuby, ale věř mi, že pokud jsi tento případ, nemáš se čeho bát. Hodiny probíhají v poklidném
duchu a navíc si užiješ i spoustu her. Jestli tomu stále moc nevěříš, nevadí, přijď si zkusit pár
lekcí a uvidíš. Stačí kontaktovat paní profesorku Vitochovou v areálu jazyků.

p. prof. Honický
Chceš si zkusit, jaké to je stanout na prknech, která znamenají svět? Máš možnost. Čas od
času, když se sejde dobrá parta lidí s nadšením (a trochou talentu), připravujeme divadelní
představení. A to nejen pro své spolužáky, ale i pro kralupskou a středočeskou veřejnost.
Před třemi lety jsme hráli hru "Dalskabáty, hříšná ves", teď v prosinci nás čeká premiéra hry
"Ještě jednou profesore". A pokud se na divadlo jen rád(a) díváš, zapoj se do činnosti Klubu
mladého diváka. Spolu se svými spolužáky pak můžeš navštívit v průběhu školního roku šest
inscenací v Praze za zvýhodněnou cenu.
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p. prof. J. Nováková
Deskovky snad každý hraje už od školky. A proč taky ne? Vždyť je to přece skvělá možnost, jak
si užít trochu zábavy s přáteli. Zasednout ke stolu, postavit hrací plán a kostky jsou vrženy!
Paní profesorka Nováková je na hry expertka na slovo vzatá. Nejen, že si s ní osvěžíš klasiku
jako dámu, ale všechny nás vždy překvapuje, s jakou zajímavou hrou přijde. Pokud si tedy
myslíš, že už tě nic nepřekvapí, tak věř, nezažil jsi kroužek deskových her. Jestli máš tedy
chuť vyzkoušet si něco nového, co jsi dost možná ještě nikdy nehrál, přihlas se paní profesorce Novákové v kabinetu matematiky nebo Radimovi Novákovi z 2.A, který pomáhá celý kroužek vést.

p. prof. Kubíček
Říká se, že tato “královská hra” prý není pro každého. S tímto tvrzením by určitě nesouhlasil
pan profesor Kubíček. Šachy se totiž může naučit úplně každý! Jestli jsi je chtěl někdy umět,
určitě se přihlas a všechno ti vysvětlí od úplných základů. Ale pokud jsi už šachy někdy hrál,
a dokonce bys o sobě mohl prohlašovat, že jsi už zkušeným hráčem, je to možná ještě lepší.
Na kroužku ti totiž předvedou mnoho nových triků a strategií, po kterých už budeš naprosto
nepřemožitelný. Tak pojď do toho! Přihlas se panu profesoru Kubíčkovi v areálu fyziky
(kabinet D3).

Pavel Vorel
Nedělní odpoledne patří na naší škole bojovým sportům. Hlavním stylem, se kterým se můžeš
seznámit, je starobylé Tchai-Tchi a to v jeho bojové variantě. Nejprve je ale cvičení zaměřeno na nabrání fyzické kondice, aby všichni mohli náročné cvičení zvládnout. Následují základní
techniky úderů, kopů a krytů. Jelikož se v klubu scházeli i tací, co už déle cvičili nějaký jiný
bojový sport, dnes tu už nechybí i ukázky Jiu-Jitsu, základy sebeobrany, boj na zemi a se
zbraněmi nebo karate. Boj není projev násilí, boj je umění. A o tom tě přesvědčí právě Pavel
Vorel, náš bývalý absolvent. Určitě neváhej ani vteřinu přihlásit se k němu na email pavel45@seznam.cz nebo přes pana profesora Kusáka, kterého najdeš tak trochu kdekoliv.

p. prof. Lulková
Jak asi víš, na naší škole už pěknou řádku let funguje školní knihovna, ve které nalezneš téměř
jakoukoliv knížku, kterou zrovna sháníš. Její chod však záleží na mnoha lidech. Těmi jsou
právě knihovníci. Být knihovníkem je velká zodpovědnost, ale často i zábava. Baví tě čtení?
Rád se noříš do tajemství mezi řádky? Tak toto je kroužek přesně pro tebe! Pokud chceš tedy
strávit nějaký čas ve společnosti tištěných přátel, pomoci chodu školy a také hrdě nosit prestižní titul “knihovník,” neváhej se spojit s hlavní knihovnicí paní profesorkou Lulkovou, kterou
najdeš kde jinde než v knihovně.
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Přiznejme si to. Většina středoškoláků se četbě vyhýbá, seč to jde. Samozřejmě můžu doufat,
že zrovna ty budeš výjimka, ale statisticky je to dost nepravděpodobné… Takže jsi nejspíš
knihovnu navštívil ze stejného důvodu jako všichni ostatní – a tím je povinná, potažmo kánonová četba. Tak tedy pár základních informací. Knihovna se nachází v levém křídle prvního
patra, hned za studovnou. Vede ji p. prof. Lulková, které pomáhají knihovníci. Otevírací doba
knihovny se každý rok mění. Standardem bývají velké přestávky po celý týden, pak je to na
časových možnostech studentů-knihovníků.
Pro půjčování knih je nutné mít založený účet na stránkách knihovny: http://knihovnadg.azurewebsites.net/. Bez něj není možné si knihy půjčovat. Další podmínkou je, že přineseš vytištěný Řád knihovny, který bude podepsán studentem i jedním z jeho zákonných zástupců a předán knihovníkovi. K formuláři se lze dostat takto: stáhnutí formuláře na
www.dgkralupy.cz - Studium - Ke stažení.
Na stránkách knihovny a také na stránkách školy najdeš všechny další potřebné dokumenty –
půjčovní řád, výpůjční dobu, upomínky atd.
Knihovna je primárně určena pro školní účely – tj. je zde zastoupen především kánon. Ale
nemusíš se bát, lze tu najít i klasickou beletrii, třeba oblíbenou Šifru mistra Leonarda. Pamatuj ale hlavně na to, jak skvělé je knihovnu ve škole mít. Během studia budeš muset přečíst
hromadu knih a právě velkou část z nich najdeš po ruce v naší knihovně. Nemusíš se tedy hnát
až na druhý konec města, stačí se na pár minut zastavit o přestávce a knihu si půjčit přímo
v budově školy.

Důležitou událostí na začátku každého roku je také bazar učebnic, který probíhá pod taktovkou právě školní knihovny. Koná se vždy od velké přestávky druhého školního dne a trvá do
pátku, nebo vyprodání zásob. Pokud ti ale můžeme doporučit, vyběhni hned na začátku velké
přestávky, protože to bývá masakr a na vybírání toho nejlepšího kusu rozhodně není čas.
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Piknik
Seznamovák
Projektová švp
Studentský filmový festival
Třídní schůzky + minikonference

Klasifikační porada + čtvrtletní vysvědčení

Mikuláš
Den otevřených dveří a vánoční trhy
Mikulášský aerobik
Vánoční koncert
Lyžařské kurzy
Klasifikační porada + pololetní vysvědčení
Den otevřených dveří + přijímačky nanečisto

1. část výměny s gymnáziem v Rottweilu
DG point
2. část výměny s gymnáziem v Rottweilu
Písemné maturity
Přijímací zkoušky
Klasifikační porada + čtvrtletní vysvědčení

Dny Země
Školní focení
Poslední zvonění
Maturitní týden
Sportovní kurz 3. ročníků
Dny za školou
Vítání prázdnin

Vysvědčení
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Studentský parlament, často také jen Parlament, rok od roku u nás na škole stále více skloňovaná slova. A to nejen mezi studenty, ale i mezi členy pedagogického sboru. Jak je to
jen možné? Proč se to děje? Možná i ty jsi měl na škole nějakou studentskou samosprávu.
Dnes už ji má skoro každá škola. Ne vždy ale fungovala tak, jak by měla. Na našem gymnáziu se ale dějí až skoro zázraky. V posledních letech se do této organizace totiž dostali ti
správní lidé a vše se rozjelo závratným tempem. Dnes již můžeme hrdě prohlásit, že náš
Studentský parlament šlape jako hodinky a s jeho prací se pravděpodobně budeš setkávat
na každém kroku, důkazem jsou právě tyto řádky, které jsi dočetl.

Parlament vznikl, aby “hájil práva studentů.” To se lehko řekne, ale těžko udělá. Nikde totiž
nemáme pořádně definováno, co tato “práva studentů” skutečně znamenají. A i kdyby existovala, jen s velkou nadsázkou bychom mohli říct, že je někdo na škole například z řad pedagogů doopravdy porušuje. Tato myšlenka se tedy v průběhu let lehce pozměnila. Hlavní náplň
Studentského parlamentu dnes už můžeme rozdělit na tři největší celky:

1.

Máš s něčím problém? Přijď si postěžovat.

Parlament ti slouží jako jakási studentská poradna. A nejen to. Buď se daná záležitost
vyřeší přímo mezi jeho členy a vše budeme moci uzavřít, nebo když se jedná o problém,
který ovlivňuje studenty na celé škole, může se Studentský parlament obrátit na vedení
školy. Zní to děsivě, ale vše je vlastně jen o komunikaci. Tímto způsobem jsme již vyřešili
mnoho nepříjemností. Jako příklad lze zmínit kauzu z roku 2015 - ,,Máme málo toaletního
papíru,,. Samozřejmě v tomhle případě je to kravina. Může se však stát, že na řadu přijdou i o mnoho složitější věci, problémy, které budou tobě, či tvým spolužákům značně
znepříjemňovat celé studium. V tu chvíli skutečně neváhej a obrať se na Studentský parlament. Ten totiž slouží právě jako hlavní komunikační kanál mezi studenty a vedením školy. A tak se neboj, společně najdeme řešení.

2.

Chtěl bych si někdy odpočinout. Co takhle koupit gauče?

... tato myšlenka zde zazněla před několika lety. A co myslíš? Dneska gauče na škole skutečně máme a to rovnou na několika patrech. Zde se dostáváme k druhé náplni Studentského parlamentu, tedy různými způsoby zlepšovat nebo obohacovat studentské prostředí
na naší škole. A jak jsme ty gauče pořídili? To je jednoduché, pilní studenti si podali grant
a Parlament ho schválil. To, co jsou granty, se dozvíš dále v této brožuře. Mají zde svůj
speciální článek…

Zajímavost:
Věděl jsi, že na celorepublikových setkáváních studentských samospráv je právě náš parlament hodnocen jako jeden z nejlepších v celé České republice?
Jsme na to velice pyšní! Přijď se o tom někdy přesvědčit a nakoukni do našich
schůzí.
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3. Jdeme najít tvůj potenciál
Třetí náplň Parlamentu je více individuální. Není totiž zaměřena na všechny studenty,
ale jen na jednoho jediného, na tebe. Můžeme říci, že zapojením se do projektů Studentského parlamentu získáš něco, co se v dnešním světě vyvažuje zlatem - zkušenosti.
Nejen že je využiješ v průběhu studia na našem gymnáziu, ale mnoho pedagogů ti dokonce potvrdí, že ti poslouží i na vysoké a mnohdy i v budoucím zaměstnání. Jednoduše
je to něco, co se neodmítá.

Adéla Kohoutová
předsedkyně

Radim Sitař
místopředseda

Kateřina Mašková
místopředsedkyně

Tak vidíš, že parlament není jen o pořizování nového toaletního papíru, jak by se mohlo
zdát. Stát se jeho součástí ti otevře svět nekonečných možností. Je jen na tobě, jak se
rozhodneš. Chceš strávit všechen čas na škole jen studiem, nebo si myslíš, že dokážeš
víc?

I přesto, že se studentské samosprávy po celé republice snaží řešit desítky problémů,
některé jsou nad jejich síly. Bývají totiž natolik závažné, že sahají svým původem až na
samotné Ministerstvo školství a tělovýchovy v Praze. Kdyby se jedna samospráva rozhodla
tento problém řešit, pravděpodobně by nedosáhla kýžených výsledků. Před lety tedy
začaly samosprávy po celé republice spojovat své síly, až vznikla Česká středoškolská
unie (ve zkratce ČSU). Ta dnes již stojí za mnoha úspěchy a aktuálně například funguje
jako poradní orgán po boku Národního institutu dalšího vzdělávání při tvorbě nových
rámcových vzdělávacích plánů (RVP). Ostatně právě na popud ČSU se začal náš Parlament
zajímat o náš školní vzdělávací plán (ŠVP) a přinesl vedení mnoho podnětů na jeho zlepšení. Pokud tě o dané téma zajímá víc, určitě kontaktuj náš Studentský parlament nebo
přímo členy týmu ČSU. Potkáš tam mnoho fajn lidí, kteří ti určitě moc rádi poradí.
A pokud tě daná činnost zaujme, neváhej a staň se členem jejich či našeho týmu. V ten
moment se ti otevřou dveře zase o kus dál. Stejně jako u nás vznikla ČSU, podobné organizace jsou po celé Evropě. Ty se následně seskupily v organizaci OBESSA, která už půso33
bí na celoevropské úrovni. A pak, že hlas mladých nic neznamená.

Naprosto jednoduše. Každá třída si zvolí dva zástupce a ti následně volí předsednictvo Parlamentu. Teď si to trochu rozepíšeme. Na začátku roku se se třídou sejdete a zvolíte si 2 zástupce, kteří budou po celý následující školní rok reprezentovat názory vaší třídy a sloužit jako
komunikační kanál mezi třídou a Studentským parlamentem. Volte tedy obezřetně. Tito zástupci se následně budou podílet na chodu celého orgánu, protože to oni jsou jediní, kdo
v Parlamentu má hlasovací právo. Tyto hlasy jsou potřebné ke schvalování veškerých projektů
a také k volbě předsednictva. To se skládá z předsedy a dvou místopředsedů. To však nejsou
všichni členové našeho týmu. Jsou zde i speciální funkce, jako je zapisovatel, IT správce
a další budeme letos přidávat. Dále máme hojný počet externích členů. Tím se může stát
jakýkoli student našeho gymnázia, který nezastává už nějakou jinou parlamentní funkci. Velký
rozdíl je, že externí člen nereprezentuje názory třídy, ale pouze svoje. Podrobné informace
o tom, jak vše funguje, nalezneš ve Stanovách, kterými se celý Studentský parlament řídí.
Kdyby ti nebylo něco jasné, tak kontaktuj někoho ze zkušenějších členů a on ti určitě vše
objasní.
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Každý rok OPS poskytuje Studentskému parlamentu finance k uskutečnění různých projektů,
které můžete využít. Musí jít ovšem o projekty usilující o zlepšení školního prostředí, zkvalitnění výuky nebo zpestření studentského života. V praxi jde tedy především o úpravu prostor
školy a sehnání výukových pomůcek či uspořádání vzdělávací, zábavné či jinak pozitivně prospěšné akce hlavně pro studenty naší školy. Studentské granty neposkytuje žádná jiná škola
v republice a ty buď rád, drahý studente, že jsi právě u nás na gymnáziu. Díky grantům se ti
otevírají nekonečné možnosti. Všechno, co dříve nebylo ve škole možné, se nyní může stát
realitou. Chtěl jsi někdy klouzačku z patra do patra? Mít živého velblouda jako třídního maskota? Nebo postavit na střeše školy observatoř? Jestli ano, tak neváhej a podej si grant. Ten
následně odprezentuješ Studentskému parlamentu, který ho musí schválit, a pak to ještě podškrábne vedení školy. A BOOM, jde se na to! Je to snadné, tak otevři svou fantazii a vymysli
něco, čím nás všechny překvapíš.

Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o. p. s. (obecně prospěšná společnost), u nás na
škole nejčastěji využívaný výraz OPSka, je společnost, jejíž hlavním cílem je podpořit zejména finančními prostředky naši školu, a to hlavně v těch oblastech, ve kterých běžné rozpočtové prostředky nestačí. Financuje nejen Studentské granty, ale dále podporuje například zájmové kroužky na škole, rozmanité projekty, školní výlety nebo různé akce pořádané školou či
přímo Studentským parlamentem. Zkrátka už je to něco, bez čeho si život na našem gymnáziu
představíme jen velmi těžko.

Díky aktivním studentům, kteří se nebáli realizovat svůj projekt, už se naše škola může pyšnit
novými gauči na chodbách, zahradní učebnou, automatem na horkou a studenou vodu, dovybavenou studovnou, deskovými hrami, ale i laserovým bludištěm nebo vlastním dronem.
Z grantů Studentského parlamentu je podporována i knihovna a studentský časopis (těm je
věnován samostatný článek). Všechny tyto projekty rozhodně přispěli k bohatému studentskému životu a dělají školu o trochu lepším místem. Jen se někoho zeptej, co by dělal v zimě
o volné hodině, než seděl na gauči s teplým čajem v ruce :).
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Jedním z projektů, který je podporovaný z grantů Studentského parlamentu, je studentský
časopis Dvořan, který před nedávnem oznámil svůj velký comeback. Je to skvělý způsob, jak
se již na střední škole věnovat žurnalistice, a proto si myslíme, že má opravdu smysl.

Redaktorský tým je složen z mnoha různých osobností, a tak není divu, že i v Dvořanovi můžete najít články na všelijaká témata - od novinek na škole, představení zajímavých studentů
přes rozhovory s profesory až po vtipné ankety pro pobavení.

Celý časopis má na starost šéfredaktor/ka, který/á dohlíží na práci celé redakce. Samozřejmě
jsou však nejdůležitějším článkem samotní redaktoři, kteří píší všechny články a jsou srdcem
celého úspěchu. Korekturu zajišťují studenti více zběhlí v českém jazyce a zároveň i jedna
z paní profesorek.

Jedná se o výjimečnou příležitost zjistit něco o fungování časopisu a získat nějaké zkušenosti
v oboru žurnalistika. Zároveň vás nebude svazovat žádná cenzura (kromě školního řádu) a tak
se můžete rozepsat o čem budete chtít.

Pokud tě tato příležitost zaujala, tak neváhejte a kontaktujte šéfredaktora/ku nebo někoho,
o kom víte, že je v redakci. Určitě nebude problém vás přibrat do týmu.

STUDENTSKÝ TYP:
Sleduj v průběhu roku nástěnku Parlamentu. Najdeš tam zápisy ze schůzí, kopii parlamentních stanov, portfolia na celý školní rok, ale i informace o aktuálně probíhajících projektech. Čas od času se tam můžeš dočíst i o zajímavých aktivitách po celé republice, jejichž
součástí by ses mohl stát. Určitě nás také sleduj na facebooku, kam pravidelně přidáváme
ty nejaktuálnější informace a v budoucnu dej follow i našemu účtu na instagramu. Už i my
se adaptujeme a přinášíme vše na sociální sítě.
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Tento projekt není podporován ze studentských grantů, protože to nepotřebuje, ale je to
projekt, který má s Parlamentem mnoho společného. Jelikož jsme pyšní na školu, které jsme
součástí, po nějaké době jsme zatoužili po tzv. merchi. Stačilo dát pár hlav dohromady, několik týdnů vybírat ty správné firmy a materiály a projekt byl na světě.

Momentálně si můžeš vybrat z triček, polokošil nebo mikin s logem naší školy, a to hned
v desítkách barev. Oblečení je z kvalitních materiálů prodávaných českou firmou a zboží necháváme vyšívat firmou v Nelahozevsi.

Objednávky se konají zpravidla dvakrát do roka: na podzim a na jaře. Pokud se blíží doba
objednávek, nemusíš se bát, že bys to přehlédl, máme docela masivní propagaci :). Objednává
se přes google formulář, který se objeví v podobě QR kódů na plakátech a nebo ho najdeš na
stránkách školy, popřípadě ve svém mailu.
A to nejdůležitější nakonec, tenhle rok chystáme něco nového!! Doufáme, že si něco objednáš
a i ty „oblečeš Dvořáka“.
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Studentský parlament děkuje za finanční podporu Společnosti pro rozvoj DG, o. p. s.
Dále děkuje jednotlivým členům pedagogického sboru za jejich rady a podporu při sestavování brožury, jmenovitě Mgr. Evě Popové, Mgr. Vandě Láchové, RNDr. Andreji Plecháčkovi, Bc. Gabriele Junáškové a Mgr. Radimu Kusákovi.
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