wichterlovogymnázium
Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba
www.wigym.cz

Schůzka rodičů s vedením školy a třídními vyučujícími
proběhne ve čtvrtek 27. srpna od 16 hodin v jídelně školy.

1. A - ŠVP Mluvíme anglicky
tř. učitel: Mgr. Pavla Krčmářová (krcmarova@wigym.cz)

1. B - ŠVP Matematika a příroda
tř. učitel: Mgr. Ivana Lipinová (lipinova@wigym.cz)

začínáme 1. září 2020 v 7.50

Organizace vzdělávání
Zvonění:

1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina

7.50–8.35
8.45–9.30
9.50–10.35
10.45–11.30
11.40–12.25
12.35–13.20
13.25–14.10
14.15–15.00

velká přestávka

Budova školy je otevřena pro žáky od 6.45 do 15.30. V šatnách mají
vždy dva žáci jednu společnou uzamykatelnou skříňku.
Známky a rozvrh hodin
Rozvrh hodin bude žákům předán 1. září. Během školního roku jsou
případné aktuální změny v rozvrhu zveřejňovány na internetových
stránkách školy pod odkazem Suplování. Každý žák má zřízen
osobní účet v aplikaci Bakaláři přístupný z internetu. Druhý účet
mají jeho rodiče. Účty obsahují průběžnou i závěrečnou klasifikaci
žáka a aktuální rozvrh se zohledněním případných změn. Systém
Bakalář nahrazuje tištěné žákovské knížky. Elektronické jsou i třídní
knihy. V tomto webovém účtu je také k nahlédnutí absence žáka.
Konzultace s pedagogy
V průběhu školního roku probíhají pravidelné pohovory s rodiči, a
to ve formě konzultací nebo třídních schůzek. Jejich konkrétní rozpis
bude k dispozici v září. Třídní schůzky probíhají v kmenových třídách
a jsou zahájeny třídním učitelem, který seznámí rodiče s provozními
záležitostmi a případnými výchovnými problémy. Poté rodiče
navštěvují vyučující jednotlivých předmětů v kabinetech a informují
se o prospěchu. Rodiče mají samozřejmě možnost kdykoliv
požádat vyučující o informace či schůzku. Všichni vyučující mají na
internetu zveřejněn kontakt a své konzultační hodiny.

Dokumenty a formuláře (darovací smlouva)
Na internetových stránkách školy jsou dále ke stažení základní
dokumenty školy, včetně platného školního řádu, který upravuje
další práva a povinnosti žáků i zákonných zástupců, pravidla pro
omlouvání absence, způsob hodnocení žáků atd.
Školní stravování
Školní stravování žáků probíhá ve vlastní výdejně v budově
Wichterlova gymnázia, dodávku jídel zajišťuje Střední průmyslová
škola chemická akademika Heyrovského. Každý strávník se musí
registrovat v elektronickém systému SPŠCH, na základě této
registrace je pak nutné zřídit povolení inkasa z účtu. Každý strávník
obdrží v prvním týdnu v září kartu s optickým kódem. Změny v
objednávce stravy pak lze provádět pomocí webové aplikace
Strava.cz. Veškeré informace o školním stravování jsou umístěny na
stránkách naší školy i s odkazem na SPŠCH.
Školní jídelna je otevřena od 11:30 do 14:15.
Učebnice
Na začátku školního roku budou novým žákům zapůjčeny.
Jazykové učebnice budou po domluvě objednány hromadně.
Nejpozději do 11. 9. 2020 musí každý žák doložit závěrečné
vysvědčení z pátého ročníku ZŠ svému třídnímu učiteli.

Oficiální údaje školy
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Název:
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o.
Adresa:
Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ:
00 842 702
Bankovní spojení:
54737761/0100 Komerční banka

Kontakty
Ředitel školy
Mgr. Jan Netolička (tel. 603 924 382, reditel@wigym.cz,
netolicka@wigym.cz)
Zástupci ředitele
RNDr. Michal Vavroš, Ph. D. (tel. 596 912 567, kl. 68,
vavros@wigym.cz)
PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D. (tel. 596 912 567, kl. 34,
balnar@wigym.cz)
Výchovný poradce
Mgr. Martina Štěpánová (tel. 596 912 567, kl. 66,
stepanova@wigym.cz) – od 1. 9. 2020.
Metodik prevence
Mgr. Martina Černá (tel. 596 912 567, kl. 63, cerna@wigym.cz)
Kariérový poradce
Mgr. Hana Korbelová (tel. 596 912 567, kl. 41, korbelova@wigym.cz)
Další kontakty
telefon
mobil
fax
mail
web
facebook

+420 596 912 567 (ústředna)
+420 775 997 669 (sekretariát školy)
+420 596 910 135
sekretariat@wigym.cz; reditel@wigym.cz
další adresy vždy ve tvaru prijmeni@wigym.cz
www.wigym.cz
www.facebook.com/wigym

Telefonický a e-mailový kontakt na jednotlivé vyučující a
zaměstnance školy naleznete na internetových stránkách
www.wigym.cz. Každý vyučující má e-mailovou schránku ve tvaru
prijmeni@wigym.cz.

