Vážení rodiče,
přijměte prosím pozvání na

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ
Schůzky se uskuteční v pátek 13. listopadu 2015 (případně ve středu 18. listopadu 2015)
v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
Program schůzek:
pátek 13. 11.
14.30–15.00
15.00–15.45
15.45–16.30
16.30–18.00
17.15–18.00
18.00–18.50
středa 18. 11.
15.00–17.00

konzultace s jednotlivými vyučujícími a vychovateli
setkání rodičů s vedením AG v aule školy ve 2. poschodí
třídní schůzky s třídními učiteli v jednotlivých třídách
konzultace s jednotlivými vyučujícími, vychovateli domova mládeže, s ředitelem AG
a se školním kaplanem
setkání rady rodičů v učebně ZSV
mše svatá v horní kapli AG
konzultace s jednotlivými vyučujícími.
Na konzultace je potřeba se předem domluvit e-mailem nebo telefonem
s jednotlivými vyučujícími.

Děkujeme Vám za porozumění a těšíme se na Vaši návštěvu a spolupráci.
Mgr. Jan Košárek
ředitel AG

Návratka
(z organizačních důvodů Vás žádáme o vyplnění návratky a doručení třídním profesorům do 10. 11. 2015)
Jméno a příjmení studenta: ............................................................................................................................
Zúčastním se následujících akcí (označte prosím zakroužkováním akce, kterých se zúčastníte)
společné setkání v aule

setkání s třídními učiteli

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás pozvali na reprezentační ples Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, který se uskuteční
v pátek 22. ledna 2016 v Domě kultury v Kroměříži. Aktuální informace budou na našich webových stránkách.
Mg. Jan Košárek
ředitel AG

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži je podporováno společností Kristýn služebník s. r. o.
http://www.ado.cz/obsah/kristyn-sluzebnik

Milí rodiče,
rád bych Vás pozval na duchovní obnovu, která se uskuteční v budově Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži. Duchovní obnova je příležitostí k zastavení se, ztišení a naslouchání
Bohu. Také může být příležitostí k setkání mezi Vámi rodiči a k nahlédnutí do života
gymnázia. Náplní duchovní obnovy bude společná i soukromá modlitba, slavení mše svaté,
promluvy, příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru, a také možnost rozhovoru
s ostatními rodiči. Duchovní obnovy se může zúčastnit i jen jeden z rodičů. Začátek bude v
pátek 13. 11. v 18.00 hodin mší svatou, zakončení v sobotu 14. 11. v 15.00 hodin. Téma
duchovní obnovy, kterou povede P. Antonín Hráček (bývalý školní kaplan AG), bude
zaměřené na Boží milosrdenství „Komu se odpouští málo, málo miluje“ (LK 7,47).
Cena za ubytování a stravu je 300 Kč/osobu.
Srdečně Vás zveme k tomuto společnému setkání.
P. Mgr. Martin Sekanina
školní kaplan

___________________________________________________________________________
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA DUCHOVNÍ OBNOVU RODIČŮ 13.–14. 11. 2015

(Zúčastníte-li se duchovní obnovy, přihlášku odevzdejte na sekretariát AG do 9. listopadu.)

Jméno a příjmení: ...........................................................................................................................
(večeře v pátek každý z vlastních zásob)
*Snídaně:
*Oběd:
*Ubytování:
Platba na místě.

ano / ne
ano / ne
ano / ne

(*hodící se zakroužkujte)
(stravu nelze později změnit)
(případně s kým – možno i sám)

