Vážení rodiče,
dovolte mi sdělit Vám na začátku školního roku 2017/18 několik informací.
Vyučování v prvním pololetí bude přerušeno státním svátkem ve čtvrtek 28. 9., po kterém jsem se rozhodl
na pátek 29. 9. z organizačních důvodů vyhlásit ředitelské volno. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
26. 10. a pátek 27. 10. V listopadu nebudeme vyučovat v pátek 17. 11. Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 23. 12. a skončí v úterý 2. 1. 2018. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. 2. Ihned poté
začínají jarní prázdniny, které budou od 5. 2. do 11. 2. Velikonoční prázdniny proběhnou od čtvrtka 29. 3.
do pondělí 2. 4.
Třídní informační schůzky rodičů uspořádáme ve středu 15. 11. a 25. 4. od 17:30. Pro rodiče studentů
prvního ročníku připravíme ještě další rodičovské schůzky a to již 4. 10. Informace o plánovaných akcích včetně
sportovních kurzů samozřejmě naleznete kdykoli na našich webových stránkách na adrese www.gvp.cz.
V pedagogickém sboru školy letos došlo jen k malým změnám. Odchodem do důchodu své mnohaleté
působení na naší škole ukončila Mgr. Hana Blížilová. Již během školního roku odešla na mateřskou dovolenou
RNDr. Zuzana Lenochová PhD. Od září nastoupili na naši školu noví kolegové Mgr. Jakub Jun (němčina)
a Mgr. Ondřej Bis (základy společenských věd).
V průběhu loňského školního roku se nám podařilo výrazně zlepšit zázemí školy díky rekonstrukci
a rozšíření školní jídelny. Zrekonstruované jsou také obě počítačové učebny a jedna z nich byla vybavena
novými počítači. Máme k dispozici finanční prostředky na rekonstrukci vstupního vestibulu. Bohužel
se nepodařilo dosud vybrat zhotovitele této stavby a tak tato rekonstrukce neproběhla o prázdninách, jak jsme
původně zamýšleli, ale bude muset být provedena za provozu během podzimu. Vedení školy přivítá ze strany
rodičů jakoukoliv iniciativu, která ve výběru dodavatele stavebních prací pomůže. Pro příští kalendářní rok
pak již nyní plánujeme výměnu všech stoupaček a odpadů.
Pro efektivní chod školy jsme také rádi využili dary od Vás rodičů, díky spolupráci se Spolkem rodičů
a přátel GVP. Dovolte mi, abych Vám za tyto dary srdečně poděkoval. V loňském roce jsme od rodičů mimo
jiné dostali nové mikroskopy do laboratoře biologie a notebooky pro podporu výuky. Zakoupili jsme odměny
pro vítěze různých vědomostních a sportovních soutěží. Z peněz od rodičů bylo zaplaceno i občerstvení
u maturit, dárky pro úspěšné absolventy atd.
Budeme velmi rádi, pokud tato spolupráce bude i letos úspěšně pokračovat, a proto Vás prosím o zaslání
daru na účet Spolku rodičů 2000561763/2010 ve výši 700 Kč (nebo 500 Kč za případného dalšího sourozence),
variabilní symbol najdete ve výpisu osobních dat na webu Bakalářů nebo vám ho sdělí třídní učitel. O využití
takto vybraných peněz rozhodují zástupci rodičů, členové Spolku rodičů a přátel GVP, z jednotlivých tříd.
Poprvé se tito zástupci letos sejdou ve středu 13. 9. a dále pak před třídními schůzkami, vždy v 17 hodin.
Naše škola vychovává své absolventy v budově Na Vítězné pláni již 50 let. Toto výročí chceme
v nadcházejícím školním roce oslavit, setkat se s bývalými absolventy a učiteli, připomenout si doby minulé
i rozšířit obecné povědomí o naší škole. Oslavy zahájíme na 50. plese GVP 29. 1. 2018 v Lucerně, poté chceme
uspořádat další akce, zorganizovat výstavu, vydat knihu o škole a oslavy zakončit velkým dnem otevřených
dveří 22. 6. a 23. 6. 2018. Vím, že mezi Vámi, rodiči studentů, je celá řada našich absolventů. Pokud si přejete
být o přípravách oslav více informováni či k nim chcete aktivně přispět, prosím registrujte se na webu
www.gvp50.cz.
Nejdůležitější částí práce školy je samozřejmě kvalitní vzdělávání a výchova našich studentů. Jsem
přesvědčen, že učitelé naší školy jsou připraveni tuto práci řádně vykonávat. Při dobré spolupráci s rodiči
je naděje na úspěch jistě vyšší. Prosím Vás proto, abyste své děti, přestože se většinou jedná o dospívající děti,
měli z hlediska plnění školní docházky a školních povinností pod odpovídajícím dohledem a pokud se vyskytnou
problémy, tak ve spolupráci s třídním učitelem, výchovným poradcem a ostatními vyučujícími podpořte své dítě
v jejich řešení.
Pokud budete mít pocit, že v práci vyučujících, třídního učitele nebo školy obecně není něco v pořádku,
budu velmi rád, pokud mi své pochybnosti sdělíte a budeme tak mít možnost danou věc vyjasnit a napravit.
Příslušné kontakty samozřejmě naleznete na webu školy.
Do nového školního roku Vám přeji pohodu, pevné zdraví i hodně rodičovských sil a těším se na další
spolupráci.

V Praze dne 4. 9. 2017

PhDr. Jaroslav Mervínský, ředitel školy

