
 

 

Telefon školy 567 579 740 (sekretariát – spojovatelka) 

Webové stránky školy: https://www.gymnaziumjihlava.cz/ 

Email učitelů je vždy ve tvaru jmenoprijmeni@gymnaziumjihlava.cz  

Značení tříd: číslo ročníku – písmeno – délka studia (např. „první A čtyřletého studia“ je 1A4) 

Informace pro rodiče na webu jsou na adrese https://www.gymnaziumjihlava.cz/rodic 

Přes přidělené přihlašovací jméno a heslo mají rodiče webový přístup do IS Bakaláři (průběžná klasifikace, 

absence, plánované rozvrhy tříd, aktuální rozvrh se suplováním...). Žáci budou mít do Bakalářů své vlastní 

přihlašovací údaje. 

Školní řád najdete na webu školy pod odkazem https://www.gymnaziumjihlava.cz/zak/skolni-rad 

Důležité jsou části týkající se docházky, omlouvání nepřítomnosti, omluvného listu, hodnocení… 

Na webu školy najdete také: 

• formuláře žádostí týkajících se chodu školy; 

• školní vzdělávací program; 

• informace o vyučovaných předmětech; 

• anotace volitelných předmětů; 

• přehled akcí plánovaných na školní rok; 

• aktuální informace z dění školy; 

• a další. 

Informace pro studenty a rodiče 

Pro studenty je vstup do budovy vchodem z Tyršovy ulice do prostoru šaten. Vstup do školy je na školní čip 

nebo kartu ISIC. Kartu ISIC student školy může získat v knihovně školy, je nutné mít vyplněnou žádost 

podepsanou zákonným zástupcem, mít svoji fotku v databázi školy a složit v knihovně částku 350,- Kč; karta 

je oproti komerční verzi obnovitelná po dobu studia (každý další rok studia je obnovovací poplatek 250,- Kč). 

Každý student má svoji vlastní šatnovou skříňku, je nutné si na ni přinést kvalitní visací zámek. 

V budově gymnázia se přezouváme. 

Čip mohou mít žáci svůj, případně si ho koupí v ŠJ nebo ve škole (je vratný). 

Studenti mohou zdarma využívat školní knihovnu. 
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Školní poradenské pracoviště 

Ve škole pracuje výchovný poradce Mgr. Lenka Fasorová (tel. 567 579 743, 1. patro budovy A proti schodišti). 

Studenti i rodiče mohou využít pomoci školní psycholožky PhDr. Ivany Veselé (tel. 567 579 768 nebo 731 682 

208, kancelář je u hlavního vchodu). Více informací o školním poradenském pracovišti najdete na webu školy 

pod odkazem Školní poradenské pracoviště (https://www.gymnaziumjihlava.cz/zak/spp). 

Učebnice 

1A8, 1A6 – půjčuje škola kromě učebnic pro cizí jazyk, případně si po dohodě s vyučujícím kupují pracovní 

sešity apod. 

1A4, 1B4, 1C4 – kupují si sami, seznam na http://www.gymnaziumjihlava.cz/seznam-ucebnic  

(doporučujeme koupit až v září po dohodě s konkrétními vyučujícími, zapotřebí budou až koncem září) 

Stravování 

Gymnázium nemá svoji školní jídelnu. Většina žáků se stravuje ve školní jídelně Na Stoupách 3, Jihlava, 

tel.: 567 302 192, která patří pod OA, SZŠ, SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2. Další informace ke stravování jsou 

na samostatném listu. 

Školní parlament 

Na gymnáziu funguje studentský Školní parlament, který organizuje akce pro studenty a podílí se na 

fungování. Každá třída má možnost si do školního parlamentu zvolit svého zástupce. Zástupci Školního 

parlamentu se budou podílet na adaptačních kurzech tříd. 

Příklad značení učeben ve škole 

A2-1 znamená budova A, 1. patro (2. podlaží), učebna č. 1;  

B0Hv znamená budova B,  suterén (0. podlaží), Hudební výchova 

Spolek Občanské sdružení při Gymnáziu v Jihlavě 

Ve škole pracuje spolek Občanské sdružení při Gymnáziu v Jihlavě, který spravuje a vydává finanční 

prostředky od rodičů. Předpokládaný příspěvek na školní rok je 400 Kč, rodič se jeho zaplacením stává 

členem spolku (pokud je na škole více sourozenců, platí příspěvek pouze jeden z nich). Spolek podporuje 

zahraniční aktivity, přispívá sportovnímu klubu, pěveckému sboru a divadelnm spolkům, na soutěže, 

školnímu parlamentu, poskytuje sociální příspěvky apod. Za rodiče jednají zvolení zástupci – vždy jeden 

zástupce rodičů z každé třídy. Zástupci rodičů se schází při příležitosti konzultačních dnů, navrhují a schvalují 

čerpání prostředků spolku, agendu vede tříčlenný výbor. 
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