
 

Informace pro tercii (6 - leté studium) – aktualizace k 23. 8. 2021 

➢ Intenzívní kurz matemaBky doplněný výukou anglického jazyka se koná ve dnech 25. – 31. 

8. 2021 od 8.00 do 13.30 hodin v prostorách školy (další informace viz samostatný 

dokument).  

➢ Slavnostní imatrikulace studentů se složením slibu proběhne (v závislosE na epidemiologické 

situaci v září – sledujte web školy) v úterý 31. 8. 2021 od 17.00 hodin v Městské hudební síni 

v Hradci Králové. Rodiče jsou srdečně zváni.  StudenE se dostaví již v 16.00 hodin.  Zrušeno 

➢ Upozorňujeme studenty, že imatrikulováni budou pouze studenE ve společenském oblečení. 

➢ StudenE tercie zahájí školní rok 2021-22 ve středu 1. 9. 2021 v 8.10 hodin ve škole. 

➢ Adaptační kurz tercie se koná (v závislosE na epidemiologické situaci v září) ve dnech 1. – 3. 

9. 2021 v Peci pod Sněžkou (další informace viz samostatný dokument). 

➢ Učebnice pro tercii studenE obdrží v přípravném srpnovém týdnu.  Učebnice a pracovní 

sešity cizích jazyků budou objednávány hromadně školou, studenE si je sami hradí. Přehled 

učebnic na www.psjg.cz.  

http://www.psjg.cz


 

Informace pro kvintu (4 – leté studium) - aktualizace k 23. 8. 2021 

➢ Intenzívní kurz anglického jazyka doplněný výukou matemaBky se koná ve dnech 25. – 31. 

8. 2021 od 8.10 do 13.30 hodin v prostorách školy (další informace viz samostatný 

dokument). 

➢ Slavnostní imatrikulace studentů se složením slibu proběhne (v závislosE na epidemiologické 

situaci v září – sledujte web školy) v úterý 31. 8. 2021 od 17.00 hodin v  Městské hudební síni 

v Hradci Králové. Rodiče jsou srdečně zváni.  StudenE se dostaví již v 16.00 hodin 

(imatrikulace se týká pouze nově přijatých studentů kvinty). Upozorňujeme studenty, že 

imatrikulováni budou pouze studenE ve společenském oblečení.     zrušeno 

➢ StudenE kvinty zahájí školní rok 2021-22 ve středu 1. 9. 2021 v 8.10 hodin ve škole. 

➢ Učebnice pro kvintu je možné si zajisEt na školní Burze učebnic začátkem září 2021. Přehled 

učebnic na www.psjg.cz. 

http://www.psjg.cz

