INFORMACE ZE ZATLANKY
Školní rok: 2020 - 2021

I. čtvrtletí

Ze dne:

ZATLANKA V KALENDÁŘI (DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY):
●

1.12. ON-LINE 2020 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

●

od 7.12. 2021 bude zahájena kombinovaná výuka

26.11. 2020
poznámka

INFORMACE ZE SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA NA ZATLANCE
Vážení rodiče.
Připomínám platbu SRPŠ pro letošní rok. Je to 700,- Kč na studenta. Pokud máte ve škole
sourozence, jeden platí 700,- a druhý 300,Peníze pošlete prosím na účet:
125190389/0800
Variabilní symbol byl rodné číslo, ale to nyní nejde. Vyplňte si jakýkoliv.
Ale do zprávy pro příjemce napište svou třídu a své příjmení (STUDENTA!, někdy se příjmení studenta
a rodiče liší a podle rodiče vás nedohledáme)
příklad: A Novák
Platbu pošlete do konce roku. Pokud platíte příspěvky, dostávají studenti zdarma pro sebe lístky na
ples a ve čtvrtém ročníku uhradíme podstatnou část nákladů na maturitní ples.
Vzhledem k současné situaci je maturitní ples přeložen na 19. dubna 2021.
Přeji vám hezké prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.

Marie Feuersteinová
20.11. 2020

Mgr. Marie Feuersteinová
předsedkyně Spolku přátel Gymnázia Na Zatlance

CO SE DĚJE NA ZATLANCE:

●

1.12. proběhl on-line den otevřených dveří – informace pro
uchazeče o studium na Zatlance: https://www.chcinazatlanku.cz/

●

Ve středu 16. prosince se naši studenti, úspěšní absolventi programu DofE,
zúčastní historicky první on-line ceremonie, na které se ve virtuálním prostoru
potkají s osobnostmi z celého světa.

-

Od 25. 11. se do školy vrátili studenti 4. ročníků k prezenční výuce
1 - 3. ročník se nadále vzdělává distančně
od 7. 12. škola zahajuje kombinovanou výuku
semináře a jazyky (studenti z více tříd) nelze vyučovat prezenčně
veškeré rozvrhy hodin pro jednotlivé třídy jsou na BAKALÁŘÍCH

-

v týdnu od 23.11. - 27. 11. proběhly on-line třídní schůzky v jednotlivých třídách

-

od 26. 11. 2021 mají 2. a 3. ročníky možnost použít v Bakalářích aplikaci
SALMONDO, kterou škola zakoupila. Jedná se o pomůcku při profesním
směřování a rozhodování o dalším studijním zaměření. Konzultace k podpoře v
této aplikaci poskytuje výchovná a kariérní poradkyně L. Šulcová.

-

I během distanční výuky se pravidelně každý týden schází online studentská
platforma aktivních občanů Active citizens Zatlanka (ACZ), která čítá kolem 20
studentů od 1.- 4. ročníku. Momentálně její členové doučují ve spolupráci s org.
Člověk v tísni žáky ZŠ ze sociálně znevýhodněných rodin, na které se již v rámci
služeb této organizace nedostalo.
Kromě toho Active citizens oslovují domovy pro seniory a nabízí jejich osamělým
klientům možnost výměny dopisů a telefonátů. Dotazy rádi zodpovíme na
activecitizens@zatlanka.cz , lektorky ACZ Romana Bartůňková a Martina
Feuersteinová
V oblasti umění a tvorby se (bohužel bez návštěvníků) uskutečnila koncem října
jubilejní výstava nejlepších středoškolských uměleckých projektů mezinárodní
platformy Máš umělecké střevo. Naši studenti ze třídy 3.D, Vincent Klusák, Marie
Růžičková a David Schwarz, kteří zvítězili v letošním ročníku v konkurenci kolem
60 dalších projektů, měli možnost tuto výstavu spolu-kurátorovat. Vincent nás
výstavou spolu s výherkyní loňského ročníku Dorotou Hoffmeistrovou provede na
videu:
https://youtu.be/zqDzrtWPXKc?fbclid=IwAR0pR5fr1dFdk9q0y3Bfe8zHMASyGWD
1s4ms1K2SgSgntJ8tgxf2VHHGuuQ
V rámci festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu se na počátku lockdownu
rozběhlo podcastové studio 4x4 dny live na aktuální kulturní a společenská
témata. V panelu o klimatické změně účinkovala jako host také studentka a mladá
aktivistka z 1.M Valentýna Řiháková a debatu moderovala naše pedagožka
Romana Bartůňková. https://www.youtube.com/watch?v=v71krNhdrFE&t=338s
Karolína Berenová ze 3.A zase v roli moderátorky zpovídala Denisu Červenou naší absolventku - v panelu s tématem genderové rovnosti - Otherness.
https://www.youtube.com/watch?v=XGgrH_ys4Ys&t=142s

-

-

-

-

LYŽAŘSKÉ KURZY:
realizace lyžařských kurzů závisí na epidemiologické situaci - více informací na
začátku ledna

PLÁNY:

Pro všechny 1. ročníky plánujeme třídenní terénní biologický kurz, měl by probíhat
ve dvou turnusech, na konci května a na začátku června. Podrobnější informace
studenti dostanou v únoru. Místo – Věšín u Rožmitálu. Doufáme, že letos
proběhne.
1.M by měla na jaře absolvovat pravidelnou “divadelní expedici” - týden na
profesionální alternativní divadelní scéně a spolupráci s divadelníky, který vyústí
ve studentské autorské představení pro veřejnost

