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Informační zdroje
Web školy www.agkm.cz.
• Informační systém EduPage – agkm.edpage.org
(zapomenuté heslo lze vygenerovat a zaslat na e-mail, existuje
mobilní aplikace).
• Stravování icanteen.cz.
• www.agecko.cz .
• Facebook skupina a stránky, Youtube – agkm, Instagram
Newsletter školy, kalendář na webu.

Arcibiskupské gymnázium
• Od září bude mít AG 534 studentů.
• Kapacita domova mládeže je 301 studentů (přičemž našich
studentů je cca 250).
• Studenti jsou rozdělení do 18-ti tříd.
• Součástí školy je školní jídelna, školní klub, středisko
volného času, knihovna, sbor AVE.
• V současnosti o Vaše děti pečuje 103 zaměstnanců školy.

Pozvánka
• Zveme všechny zájemce na den otevřených dveří v sobotu 4. 12. 2021
v době od 9. do 12. hodin.
• Třídní schůzky 12. 11. 2021 a 8. 4. 2022.

• Rekolekce pro rodiče 12. - 13. listopadu.
• LVK – v týdnu od 16. – 21. 1. 2022, 23. 1. – 28. 1. 2022.

• Školní ples se uskuteční v pátek 25. 2. 2022 v Domě kultury.
• AG FEST – hudební a studentský festival proběhne 3. června 2022.

Vybavenost školy
V průběhu prázdnin probíhá rekonstrukce školy. Letos opravujeme část DM
v rozsahu 7 mil. Kč. Současná oprava navazuje na opravy minulých let:
- 2016 suterén a páteřní rozvody (12 mil.)
- 2017 polovina domova mládeže (35 mil.)
- 2018 oprava 24 odborných učeben, bezbariérový přístup, chodby,
internet (55 mil.)
- 2019 oprava domova mládeže (38 mil.)
- 2020 opravy učeben, chodeb, vestibulu, knihovny (33 mil.)
- 2021 rekonstrukce zahrady (0,5 mil) oprava DM (7 mil.)
Prosíme o shovívavost s prachem, hlukem a provozem stavby. Děkujeme za
podporu.

Projektový týden
•
•
•
•

Vždy předposlední týden v červnu.
Studenti si vybírají projekt napříč ročníky.
Rozhodnutí o výběru proběhne v listopadu a prosinci.
V minulých letech navštívili studenti Italii, Benelux, Slovinsko, Francii,
Ukrajinu, Bulharsko, Německo, České středohoří, život na hradě,
cykloprojekty, výtvarné projekty, chemie v terénu, Makedonie, Černá
hora, Madrid, pěší pouť do Mariazell, Rumunsko, jazykové projekty,
Moravský kras na koloběžkách
• Vždy záleží na nabídce učitelů a vychovatelů.
• Spolupráce s partnerskými školami – Izrael, Německo, Slovensko,
Polsko, nyní také Erasmus

Duchovní život na AG
• Kaplan, jáhen, pastorační asistentky.
• Možnost účastnit se mše svaté, svátost smíření, přípravy
na biřmování.
• Adorace, desátky o velké přestávce.
• Rekolekce pro rodiče, schola, ministranti.
• Výuka náboženství.
• Mše svaté v průběhu roku.

Seznamovací tábor
Prima na sv. Hostýně
• pod vedením otce Petra Káňi
• od 24. 8. do 27. 8. 2021
První ročník v Rajnochovicích
• od 1. 9. do 4. 9.2021
• společné seznámení a start
• pod vedením Josefa Grepla

Aktuální informace
Na seznamovacím táboře obdržíte:
- souhlas se zpracováním osobních údajů
- souhlas s činností školního psychologa
- souhlas k převzetí odpovědnosti (opouštění budovy)
- nejlépe hned vyplnit, případně vrátit třídnímu učiteli
Úřední hodiny v průběhu prázdnin:
- převážně na e-mailu, kvůli rekonstrukcím
- od 23. 8. každý den
- e-mail: sekretariat@agkm.cz, 573 501 111
Učebnice:
Seznam bude v červenci na webu, nákupy přes knihovnu, studentskou
burzu.

Doprovázení, společně na cestě
•
•
•
•
•

Od září začneme ověřovat systém doprovázení, letos podruhé.
V první rok skupinové doprovázení.
Druhý rok individuální doprovázení.
Od třetího ročníku dobrovolně.
Dobrovolně zapojená skupina tutorů, odborně vedená, pilotní projekt,
ojedinělý v rámci ČR.
• FAST – projekt spolupráce mezi školou a rodiči, spolu s CMTF UP v
Olomouci
Děkujeme za přízeň a podporu.

