
 

 

Informace pro nové studenty tercie a kvinty pro školní rok 2015-16  

Informace pro tercii (6 - leté studium) 

 Soustředění matematiky doplněné výukou anglického jazyka (dobrovolné) se koná 24. – 28. 8. 2015 

v budově školy (bližší informace viz písemné dokumenty pro rodiče). 

  Studenti tercie zahájí školní rok 2015-16 v úterý 1. 9. 2015 v 8.10 hodin ve škole. 

 Slavnostní imatrikulace studentů se složením slibu proběhne v úterý 1. 9. 2015 od 17.00 hodin v Městské 

hudební síni v Hradci Králové. Rodiče jsou srdečně zváni.  Studenti se dostaví již v 16.00 hodin. 

 Adaptační kurz tercie se koná ve dnech 2. – 4. 9. 2015 v Peci pod Sněžkou (další informace viz písemné 

dokumenty pro rodiče). 

 Učebnice pro tercii studenti obdrží 2. týden v září (po návratu z adaptačního kurzu). Učebnice cizích jazyků si 

studenti hradí. 

 

Informace pro kvintu (4 – leté studium) 

 Intenzívní kurz anglického jazyka doplněný výukou matematiky se koná ve dnech 24. – 28. 8. 2015 

v prostorách školy (bližší informace viz písemné dokumenty pro rodiče). 

 V rámci intenzívního kurzu anglického jazyka proběhne v úterý 25. a ve středu 26. 8. 2015 odpoledne 

adaptační kurz věnovaný vzájemnému poznávání studentů. Kromě seznamovacích her budou zařazeny různé 

aktivity na prohloubení spolupráce mezi studenty. Kurz bude probíhat pod vedením školní psycholožky. 

 Rodiče studentů, kteří na dny intenzívního kurzu budou potřebovat zajistit ubytování, napíší žádost řediteli 

školy na bartuska.ladislav@psjg.cz. Žádost je nutno odeslat do konce července 2015. Zajistit ubytování 

v Domově mládeže bude možné, přihlásí  - li se alespoň 5 zájemců. 

 Studenti kvinty zahájí školní rok 2015-16 v úterý 1. 9. 2015 v 8.10 hodin ve škole. 

 Slavnostní imatrikulace studentů se složením slibu proběhne v úterý 1. 9. 2015 od 17.00 hodin v  Městské 

hudební síni v Hradci Králové. Rodiče jsou srdečně zváni.  Studenti se dostaví již v 16.00 hodin (imatrikulace 

se týká pouze nově přijatých studentů kvinty). 

 Učebnice pro kvintu je možné si zajistit na školní Burze učebnic začátkem září 2015.  

 

 

Vedení školy přeje všem krásné prázdniny.  

 

http://psjg.cz/wp-content/uploads/2015/08/Dobrovolné-soustředění-matematiky-a-angličtiny-Tercie.docx
http://psjg.cz/wp-content/uploads/2015/08/adaptační-kurz-tercie-2015.pdf
http://psjg.cz/wp-content/uploads/2015/08/Soustředění-anglického-jazyka-a-matematiky-Kvinta.docx

