GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA
ZLÍN
INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

MILÉ ŽÁKYNĚ A MILÍ ŽÁCI, VÁŽENÍ RODIČE,
v letošním školním roce se budete vážně zamýšlet nad svým dalším životem, budete se
rozhodovat o své budoucí profesní orientaci. Nastává období důležitého rozhodování,
zvažování zájmů a schopností, kdy společně vybíráte nejen zaměření studia, ale také školu,
která bude nejlépe odpovídat Vašim představám.
Potěšil mě postřeh několika našich absolventů, kteří v letošní ročence zdůrazňovali lidský
přístup, tvůrčí, přátelskou atmosféru a příjemné studijní prostředí. O tyto hodnoty se cíleně
snažíme od vzniku našeho gymnázia. Současně dlouhodobě sledujeme trendy ve vývoji
školství i celé společnosti a školu budujeme jako moderní instituci poskytující kvalitní vzdělání
pro budoucnost.
Sloučením s Jazykovou školou v roce 2006 jsme se více zaměřili na jazykovou přípravu, rozšířili
nabídku pro zájemce o jazykové vzdělávání a zajistili kvalitní pedagogy včetně rodilých
mluvčích. Zaměřujeme se také na informatiku a počítačovou grafiku. Zájemci z řad našich
studentů o tato média u nás najdou kvalitní odborné i materiální zázemí, včetně moderně
vybaveného televizního studia a pracoviště robotiky.
Pro humanitně zaměřené studenty nabízíme semináře společenských věd, historie i
moderních dějin, jsme již 15 let zapojeni do projektů společnosti Člověk v tísni, jako jeden
z partnerů jsme se podíleli na aktivitách města Zlína k oslavám 30. výročí Sametové revoluce.
Naši studenti sami organizují Školní debatní klub a v rámci aktivit Evropského parlamentu
mládeže reprezentují Českou republiku i v zahraničí.
Nezapomínáme ani na zájemce o přírodní vědy. Vybudovali jsme nová pracoviště pro chemii,
fyziku a biologii s moderními laboratořemi a přednáškovým sálem. Zejména pro osmileté
gymnázium vzniklo nové environmentální pracoviště s biologickou laboratoří, počítačovou
učebnou a venkovním arboretem s meteostanicemi a dalšími zajímavými prvky.
V každém ročníku čtyřletého studia otevíráme třídu se sportovním zaměřením. Sport je tedy
další z oblastí, které v naší škole podporujeme. Proto i studentům všeobecně zaměřených tříd
nabízíme zajímavé možnosti sportovního vyžití. V roce 2018 jsme dokončili moderní
víceúčelové venkovní sportoviště využitelné pro studenty po většinu školního roku.
Následující stránky Vám poskytnou konkrétní údaje o naší nabídce, výsledcích školy
i o gymnáziu samotném. Je to však pouze stručný přehled toho nejdůležitějšího. Pokud Vás
naše škola zaujala, určitě si prohlédněte také naše internetové stránky na adrese
www.gjszlin.cz. Především se však těším na osobní setkání s Vámi na některém z Dnů
otevřených dveří na našem gymnáziu!
Kritéria pro přijímací zkoušky jsou součástí Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a najdete
je na výše uvedených webových stránkách školy v rubrice Přijímací řízení, a to od
31. října 2019 pro obor Gymnázium se sportovní přípravou a od 31. ledna 2020 pro čtyřleté a
osmileté všeobecné studium.
Milé žákyně a žáci, přeji Vám, abyste úspěšně zvládli přijímací zkoušky a správně se rozhodli.
Rádi Vás příští školní rok uvítáme jako studenty našeho gymnázia.
Těším se na setkání s Vámi!

Alena Štachová, ředitelka školy
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PROFIL ABSOLVENTA GYMNÁZIA







Kvalitní všeobecné vzdělání
Odborné znalosti ve zvolené specializaci
Aktivní znalost dvou cizích jazyků
Počítačová gramotnost
Komunikační dovednosti
Připravenost pro tvořivou samostatnou i týmovou práci

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ A POČTY PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
79-41-K/81
79-41-K/41
79-42-K/41
79-41-K/41

Gymnázium (osmileté studium)
Gymnázium (čtyřleté studium)
Gymnázium se sportovní přípravou
Gymnázium (tělesná výchova ve sportovní třídě)

28
90
25
5

INFORMACE O ŠKOLE
UMÍSTĚNÍ ŠKOLY
Najdete nás na náměstí T. G. Masaryka, budova dřívějšího Baťova Studijního ústavu – jižní
okraj města, snadná dostupnost z centra města i z autobusového a vlakového nádraží, blízkost
veškerých druhů sportovišť, možnost ubytování a stravování v Domově mládeže asi 100
metrů od školy.

VÝUKA
Je vedena plně kvalifikovanými učiteli ve všech předmětech, o čemž svědčí úspěšnost našich
absolventů při maturitních zkouškách a přijímacím řízení na VŠ v minulých letech (viz tabulka
v závěru publikace), lidský přístup, přátelská atmosféra.

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ A PŘEDMĚTŮ VYUČOVANÝCH V CIZÍCH JAZYCÍCH
Vyučujeme anglický, francouzský, německý, španělský a ruský jazyk a připravujeme zájemce
k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám:
Cambridge English: First, Cambridge English: Advanced
ZERTIFIKAT DEUTSCH, FIT
DELF (francouzský jazyk)
Ve škole je možné absolvovat také mezinárodní test Cambridge Assessment Admissions
Testing. Tento je vyžadován k přijetí na vybrané britské univerzity (Oxford, Cambridge, London
University, Warwick).
Výuka anglického, francouzského, německého i španělského jazyka je podpořena
konverzačními hodinami s rodilými mluvčími.
Od 1. ročníku studentům nabízíme výuku geografie a základů společenských věd v anglickém
jazyce, výtvarné výchovy ve francouzském jazyce a dějepisu a geografie ve španělském
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jazyce. Jedná se o moderní přístup k výuce podporovaný Evropskou unií. Výuka předmětů je
přizpůsobena znalostem cizího jazyka. Je vhodná pro studenty, kteří přecházejí na vyšší stupeň
osmiletého gymnázia nebo na čtyřleté gymnázium a mají znalosti cizího jazyka nejméně na
úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka výtvarné výchovy ve
francouzském jazyce je vhodná i pro studenty nižšího stupně osmiletého studia (od 3. ročníku
– tercie). Výhodou této výuky je využití cizího jazyka v novém kontextu, které zvyšuje
schopnost komunikační pohotovosti, výrazně rozšiřuje slovní zásobu, umožňuje zlepšení
čtenářské gramotnosti a učí novým postupům při studiu.
V rámci nepovinných předmětů nabízíme studentům výuku latiny a ve spolupráci
s Konfuciovou akademií při UP Olomouc také výuku čínštiny.

POZNÁVACÍ, VÝUKOVÉ, VÝMĚNNÉ A VÝBĚROVÉ ZÁJEZDY













USA
Anglie, Skotsko, Irsko
Německo, Rakousko, Švýcarsko
Slovensko, Polsko
Francie, Belgie
Španělsko, Itálie
Rusko a Pobaltí
Dánsko, Norsko
Mezinárodní 14denní kemp v Pekingu
Každoročně pořádané lyžařské zájezdy do rakouských Alp
Německo, Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Slovensko v rámci projektu Erasmus+
HEREDITAS
Španělsko, Itálie, Polsko v rámci projektu Erasmus+ PICASSO

ZÁJMOVÉ ÚTVARY











Angličtina v projektech
Cambridge exam KET, PET
Dramatický kroužek
English Theatre Club
Komunikace v německém jazyce
Maturitní opáčko
Opakování ke státní maturitě z matematiky
Počítačová grafika pro pokročilé
Speaking Practise
Školní Televize T. G. M.

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY




Latina – 2 skupiny
Čínský jazyk – 2 skupiny
Sborový zpěv
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ÚČAST NA PŘEDMĚTOVÝCH OLYMPIÁDÁCH A DALŠÍCH OBOROVÝCH A SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH
Olympiáda v českém, anglickém, německém, francouzském a španělském jazyce,
dějepise, geografii, geologii, chemii, biologii, fyzice, matematice a logice
 Literární soutěže v českém jazyce a v anglickém jazyce
 Soutěž v uměleckém přednesu
 Středoškolská odborná činnost (SOČ)
 Ekologická olympiáda
 Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN
 Sportovní přebory v rámci okresu, regionu i kraje
Řadu těchto soutěží také naše škola organizuje.



NABÍDKA DALŠÍCH AKTIVIT














Seznamovací pobyty pro studenty primy a 1. ročníku
Orientační dny (akce zaměřené na stmelování třídních kolektivů)
Besedy s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, krizového centra
DOMEK, Centra primární prevence, Unie Kompas
Besedy se zajímavými osobnostmi města, kraje i České republiky, besedy v rámci
Filmového festivalu dětí a mládeže
Projekt Příběhy bezpráví (nadace Člověk v tísni ve spolupráci s ČT)
Projekt Studentské volby
Školní akademie, Imatrikulace a Slavnostní předání maturitních vysvědčení
Výstavy výtvarných prací studentů
Maturitní reprezentační ples v Kongresovém centru Zlín
Školní pěvecký sbor
Školní debatní klub
Spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež (CTM) – partnerská škola
Zapojení do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

ODBORNÉ ZÁZEMÍ A PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Všechny učebny ve škole jsou vybaveny počítači, dataprojektorem, interaktivní tabulí či
dotykovou obrazovkou.
Všechny předměty mají své odborné učebny. Informatiku vyučujeme ve třech počítačových
učebnách, z nichž jedna je specializovaná na odbornou informatiku (specializované komerční
vývojové nástroje pro návrh internetových aplikací a responzivních webových stránek) a
počítačovou grafiku (úprava tiskovin v programu Indesign, bitmapové grafiky v programu
Photoshop, fotografií v programu Lightroom a videa a video efektů v Premiere Pro a After
Effects).
Zájemcům o přírodní vědy jsou k dispozici nové laboratoře chemie, biologie a fyziky, školní
environmentální pracoviště a Arboretum regionální flóry na pozemcích školy. Jazykové učebny
jsou vybaveny sluchátky, dotykovými obrazovkami nebo tablety. Ve třech učebnách výtvarné
výchovy studenti využívají také keramickou pec.
V budově školy je vybudována řada odpočinkových míst, dvě studovny, knihovna, studentský
klub, dvě posilovny a kromě vlastní sportovní haly a venkovního víceúčelového sportoviště
pravidelně využíváme také sportoviště v bezprostřední blízkosti školy – Zimní lázně, tenisovou
halu a atletický stadion.
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AKCE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. listopad 2019
13–17 hodin
(tento den je určen pouze pro uchazeče o studium Gymnázia se sportovní přípravou)
22. listopad 2019

10–17 hodin

23. listopad 2019

9–14 hodin

6. únor 2020

10–17 hodin

Informace jsou vždy podávány v každou celou hodinu, potom následuje prohlídka školy. Máte
možnost si nejen prohlédnout budovu školy a její vybavení, ale také se seznámit se systémem
výuky, nahlédnout do vyučovacích hodin a získat informace jak od studentů, tak od
vyučujících.

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO ČTYŘLETÉ A OSMILETÉ STUDIUM
Na přípravné kurzy je možno se přihlásit nejpozději do 29. února 2020, a to:
elektronicky na stránkách www.gjszlin.cz, v odkazu Přijímací řízení
Cílem kurzu není doučování učiva ze základní školy, ale příprava na testovou podobu
přijímacích zkoušek, práce s textem, řešení problémových úloh a uplatnění samostatného
logického myšlení v předmětech český jazyk a matematika. Součástí bude i seznámení
s psychohygienickými zásadami v zátěžových situacích a jejich zvládnutí. Po zadání emailové
adresy Vám bude doručeno potvrzení o registraci.
termíny:

13., 20. a 27. března 2020 a 3. dubna 2020 (pátky)

časový harmonogram:

zahájení

15.15 hod.

ukončení

17.25 hod.

Termíny přípravného kurzu jsou shodné pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium.
Kurz je zpoplatněn částkou 400 Kč. Jedná se o registrační poplatek, který pokrývá
administrativní náklady a náklady na tisk studijních materiálů.
Po elektronickém přihlášení je nutno nejpozději do 29. února 2020 uhradit registrační
poplatek bezhotovostně převodem na bankovní účet č. 115-1077060217/0100 KB a.s. Zlín.
Jako variabilní symbol uveďte prvních šest číslic z rodného čísla, do zprávy pro příjemce pak
uveďte jméno a příjmení uchazeče. Pokud nechcete tyto údaje sdělovat, můžete přípravný
kurz zaplatit v hotovosti v kanceláři školy.
Rozpis uchazečů do jednotlivých tříd bude vyvěšen na nástěnce u vstupních dveří do budovy
školy v den konání kurzů. S sebou si přineste psací potřeby a blok nebo papíry.
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OSMILETÉ GYMNÁZIUM

ŠVP „OTEVŘENÁ ŠKOLA I, II“

79-41-K/81
Osmileté gymnázium je určeno pro talentované žáky 5. tříd základních škol, kteří úspěšně
vykonají přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury.
Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna 31. ledna 2020 v budově školy a na webových
stránkách školy www.gjszlin.cz jako součást Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky.
Přijímací zkoušky budou v letošním školním roce probíhat opět jako jednotné (společné pro
všechny uchazeče o uvedený typ studia) formou didaktického testu z předmětu český jazyk a
literatura a předmětu matematika.
Uchazeč má možnost si v 1. kole přijímacího řízení podat až dvě přihlášky (formuláře tiskopisů
přihlášky jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo na www.gjszlin.cz, v odkazu přijímací
zkoušky). Přihlášky musí být podané nejpozději do 1. března 2020.
Přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení budou konat ve dvou termínech. Dne
16. dubna 2020 se budou konat jednotné přijímací zkoušky na škole, kterou má uchazeč
uvedenou na přihláškách jako první v pořadí, dne 17. dubna 2020 se pak budou konat
přijímací zkoušky na škole, která je na přihláškách uvedená jako druhá v pořadí. Do výsledku
přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
Osmiletý studijní cyklus na gymnáziu je zárukou dlouhodobé systematické gymnaziální
přípravy ke studiu na vysoké škole. Způsob práce odpovídá tomu, že se ve třídě scházejí
talentované děti motivované k dalšímu rozvoji.
Podle učebního plánu tohoto oboru začínají všichni studenti od prvního ročníku studovat dva
cizí jazyky. Jeden cizí jazyk je vždy anglický a druhý si vybírají z nabídky francouzský, německý
nebo španělský. Výuka obou cizích jazyků je podporována i zvýšenou hodinovou dotací ve
vyšších ročnících studia a konverzačními hodinami s anglickým, francouzským, německým a
španělským lektorem.
V nižších třídách osmiletého studia je studentům nabízena možnost připravit se v rámci
nepovinného předmětu k nižším úrovním Cambridgeských zkoušek (KET, PET, FLYER, MOVER,
STARTER), ve vyšších ročnících pak ke zkouškám First a Advanced. Dále mohou v průběhu
studia složit mezinárodní zkoušky z francouzštiny DELF a z němčiny Zertifikat Deutsch a FIT.
V rámci výuky druhého cizího jazyka mají studenti možnost si vybrat posílenou výuku
francouzského jazyka. Tento program je připravován v úzké spolupráci s Ambasádou
Francouzské republiky v Praze. Ve všech ročnících je jedna hodina týdně vedena francouzským
rodilým mluvčím s odpovídajícím vzděláním. Od prvních hodin jsou studenti vedeni k získávání
především komunikačních jazykových dovedností tak, aby zvládli mezinárodní jazykovou
zkoušku DELF A2 po 4. ročníku studia. Na konci 7. ročníku studia jsou studenti připraveni
ke složení mezinárodní zkoušky DELF úrovně B2.
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79-41-K/81

UČEBNÍ PLÁN OSMILETÉHO GYMNÁZIA
ŠVP „OTEVŘENÁ ŠKOLA I, II“

Předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
2. cizí jazyk1)
Matematika
Informatika
Dějepis
Výchova k občanství
Základy společenských
věd
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Estetická výchova2)
Tělesná výchova
Laboratorní technika
Biol. a chem. praktika
Digitální technologie
Volitelný předmět 13)
Volitelný předmět 23)
Volitelný předmět 33)
Volitelný předmět 43)
Celkem

1.
4
4
2
4
1
2
1
-

2.
4
3
2
4
1
2
1
-

3.
4
3
3
5
1
2
1
-

Ročník
4.
5.
5
4
3
4
3
4
4
4
1
2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
3
30

2
2
2
2
1
3
1
30

2
2
1
1
1
1
2
2
31

2
2
2
1
1
1
2
1
31

2
2
2
2
2
2
33

6.
4
4
4
4
1
2
1

7.
4
3
3
4
1
2
2

8.
4
3
3
4
1
2

Celkem
hodin
33
27
24
33
9
14
4
6

3
3
3
2
2
2
35

3
3
3
2
2
2
34

2
3
3
4
2
31

16
12
15
10
6
4
4
18
1
2
1
5
5
4
2
255

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU:
2. cizí jazyk si studenti volí z nabídky: NEJ – německý jazyk, FRJ – francouzský jazyk, SPJ –
španělský jazyk. Třída se dělí na skupiny v obou cizích jazycích.
1)

2) Studenti

si vybírají hudební nebo výtvarnou výchovu.

volitelných předmětů VP1–VP4 pro 7.–8. ročník je uvedena vždy pro aktuální školní
rok na webových stránkách školy www.gjszlin.cz v rubrice předměty.
3) Nabídka
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ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

ŠVP „ŠKOLA S DOBRÝM VÝHLEDEM“

79-41-K/41
Čtyřleté gymnázium je určeno pro uchazeče, kteří mají zájem o následné studium na vysoké
škole. Předpokladem přijetí na gymnázium je úspěšné složení přijímací zkoušky z matematiky
a českého jazyka a literatury.
Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna 31. ledna 2020 v budově školy a na webových
stránkách školy www.gjszlin.cz jako součást Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky.
Přijímací zkoušky budou v letošním školním roce opět probíhat jako jednotné (společné pro
všechny uchazeče o studijní obory zakončené maturitní zkouškou) formou didaktického testu
z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika.
Uchazeč má možnost si v 1. kole přijímacího řízení podat až dvě přihlášky (formuláře tiskopisů
přihlášky jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo na www.gjszlin.cz, v odkazu přijímací
zkoušky). Přihlášky musí být podané nejpozději do 1. března 2020.
Přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení budou konat ve dvou termínech. Dne
14. dubna 2020 se budou konat jednotné přijímací zkoušky na škole, kterou má uchazeč
uvedenou na přihláškách jako první v pořadí, dne 15. dubna 2020 se pak budou konat
přijímací zkoušky na škole, která je na přihláškách uvedená jako druhá v pořadí. Do výsledku
přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
Již dlouhodobě je na gymnáziu systematicky věnována pozornost výuce cizích jazyků. Od
1. ročníku se studenti učí dva cizí jazyky. Všichni studují anglický jazyk a druhý jazyk si vybírají
z nabídky: německý, francouzský, španělský nebo ruský. Výuka cizích jazyků je podpořena
i navýšením povinné hodinové dotace v 1. a 2. ročníku a konverzačními hodinami s anglickým,
francouzským, německým a španělským lektorem.
Nově přijatí studenti budou 26. května 2020 psát rozřazovací testy z cizích jazyků. Podle
výsledků těchto testů jsou potom rozděleni do jazykových skupin. Nejlepší skupiny se v rámci
povinných vyučovacích hodin intenzivně připravují k jazykovým zkouškám. Každoročně naši
studenti skládají mezinárodně uznávanou zkouškou CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST, nebo
ADVANCED. Studenti, kteří studují německý jazyk, mohou v průběhu studia složit zkoušku
ZERTIFIKAT DEUTSCH nebo FIT a ti, kteří studují francouzský jazyk, mezinárodní zkoušku DELF.
Gymnázium a Jazyková škola má oprávnění organizovat všechny výše uvedené zkoušky, žáci je
tedy mohou skládat přímo ve škole.
Kromě povinných všeobecně vzdělávacích předmětů si studenti od 3. ročníku postupně
vybírají celkem čtyři volitelné předměty podle svého zaměření.
Studenti mají dále možnost navštěvovat od 1. ročníku předměty vyučované v cizích jazycích:
geografii a základy společenských věd v anglickém jazyce a dějepis a výtvarnou výchovu
ve francouzském jazyce.
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UČEBNÍ PLÁN ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA
ŠVP „ŠKOLA S DOBRÝM VÝHLEDEM“
3.
4
3
3
4
1
2
2

4.
4
3
3
4
1
2

Celkem
hodin
16
14
14
16
5
6
6

3
3
3
2
2
2
-

3
3
3
2
2

2
3

8
8
8
4
4
8
5

-

-

2

3

5

Volitelný předmět 33)

-

-

-

4

4

Volitelný předmět 43)
Celkem

33

35

34

2
31

2
133

Předmět
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk1)
2. cizí jazyk1)
Matematika
Informatika
Dějepis
Základy společenských
věd
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie
Estetická výchova2)
Tělesná výchova
Volitelný předmět 13)

1.
4
4
4
4
2
2
1

2.
4
4
4
4
1
2
1

2
2
2
2
2
2
-

Volitelný předmět 23)

Ročník

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU:
1) Studenti

si povinně volí dva cizí jazyky z nabídky: ANJ – anglický jazyk, NEJ – německý jazyk,
FRJ – francouzský jazyk, SPJ – španělský jazyk, RUJ – ruský jazyk. Třída se dělí na skupiny v obou
jazycích.

2) Studenti

si vybírají hudební nebo výtvarnou výchovu.

3) Nabídka volitelných předmětů VP1–VP4 je uvedena vždy pro aktuální školní rok na webových

stránkách školy www.gjszlin.cz v rubrice předměty.

9

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
ŠVP „ŠKOLA S DOBRÝM STARTEM“
79-42-K/41
Třídy gymnázia se sportovní přípravou doplňují systém specializovaných škol, které pečují
o sportovně talentovanou mládež. Hlavním úkolem gymnaziálních tříd se sportovní přípravou
je skloubení povinností při přípravě na vysokoškolské studium s rozvojem sportovního talentu.
Možnost sportovního růstu a dosažení vysoké výkonnostní úrovně je na gymnáziu
garantováno odborným trenérským vedením a vytvořením podmínek pro náročnou sportovní
přípravu. Díky profesní přípravě v oblasti sportu a tělesné výchovy mají absolventi velkou šanci
uspět na vysokých školách s tělovýchovným zaměřením.
Kmenovými sporty na našem gymnáziu jsou atletika, basketbal, házená, plavání a volejbal.
V případě těchto kmenových sportů řídí po celou dobu studia sportovní přípravu gymnázium
a jeho smluvní trenéři ve spolupráci s příslušnými Sportovními kluby Zlín. Studenti jsou
povinni se po celou dobu studia účastnit všech sportovních soutěží v návaznosti na školu a
na příslušné zlínské sportovní kluby.
Součástí přijímací zkoušky je talentová zkouška, ta předchází samotné přijímací zkoušce
a uchazeč ji bude konat v jednom ze dvou termínů (termín si zvolí na přihlášce), a to
27. nebo 28. ledna 2020. Škola preferuje první termín talentové zkoušky, pokud tomu nebrání
vážné důvody uchazeče. Informace o požadavcích pro jednotlivé kmenové sporty jsou
uvedeny níže v informacích o talentové zkoušce. Úspěšné složení talentové zkoušky je jednou
z podmínek přijetí ke studiu.
Písemné přijímací zkoušky budou v letošním školním roce probíhat opět jako jednotné
(společné pro všechny uchazeče o studijní obory zakončené maturitní zkouškou) formou
didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika.
Uchazeč má možnost si v 1. kole přijímacího řízení podat až dvě přihlášky (formuláře tiskopisů
přihlášky jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo na www.gjszlin.cz, v odkazu přijímací
zkoušky). Přihlášky musí být podané nejpozději do 30. listopadu 2019.
Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky se v 1. kole přijímacího řízení
budou konat ve dvou termínech. Dne 14. dubna 2020 se budou konat jednotné přijímací
zkoušky na škole, kterou má uchazeč uvedenou na přihláškách jako první v pořadí, dne
15. dubna 2020 se pak budou konat přijímací zkoušky na škole, která je na přihláškách
uvedená jako druhá v pořadí. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší
výsledek z prvního či druhého termínu.
Kritéria přijímacího řízení byla zveřejněna 31. října 2019 v budově školy a na webových
stránkách školy www.gjszlin.cz jako součást Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky.

10

79-42-K/41

UČEBNÍ PLÁN

PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

ŠVP „ŠKOLA S DOBRÝM STARTEM“

Ročník

Předmět
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk1)
2. cizí jazyk1)
Matematika
Informatika
Dějepis
Základy společenských
věd
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie
Estetická výchova2)
Volitelný předmět 13)
Volitelný předmět 23)

1.
4
4
4
4
1
2
1

2.
4
4
4
4
1
2
1

3.
4
3
3
4
1
2
2

4.
4
3
3
4
1
2

Celkem
hodin
16
14
14
16
4
6
6

2
2
2
2
2
-

2
2
2
2
2
-

2
3
2
2
2

1
1
1
3
3

7
8
7
4
4
5
5

Volitelný předmět 33)
Celkem
Sportovní příprava4)

30
16

30
16

30
16

4
30
16

4
120
64

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU:
Studenti si povinně volí dva cizí jazyky z nabídky: ANJ – anglický jazyk, NEJ – německý jazyk,
FRJ – francouzský jazyk, SPJ – španělský jazyk, RUJ – ruský jazyk. Třída se dělí na skupiny v obou
jazycích.
1)

2) Studenti

si vybírají hudební nebo výtvarnou výchovu.

Nabídka volitelných předmětů VP1–VP3 je uvedena vždy pro aktuální školní rok na
webových stránkách školy www.gjszlin.cz v rubrice předměty.
3)

4) Jedná

se o sportovní tréninky, které jsou minimálně 3x týdně organizované jako dvoufázové.
Odpolední fáze tréninků je organizována v rámci sportovního klubu.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA
Talentová zkouška se bude skládat z části všeobecné a speciální.
Všeobecná část bude společná pro všechny uchazeče kmenových sportů kromě plavců, kteří
budou všeobecnou část absolvovat samostatně.
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Atletika a míčové hry
Běh na 50 m, skok do dálky z místa, hod 2kg plným míčem z místa, sed-leh opakovaně po dobu
1 minuty
Plavání
50 m všemi plaveckými způsoby se startem (kromě specializace), interval 3 min. Každý
plavecký způsob se hodnotí zvlášť podle českých bodovacích tabulek.
Speciální část talentové zkoušky bude zaměřena na jednotlivé kmenové sporty.
Atletika a míčové hry
Baterie speciálních testů, které vycházejí z požadavků testů v rámci jednotlivých sportovních
svazů.
Plavání
a) 4×25 m vlastním způsobem, první úsek se startem, ostatní z vody, interval 1 minuta. Hodnotí
se součet dosažených bodů podle českých bodovacích tabulek.
b) Rychlostní vytrvalost – 4×50 m vlastním způsobem, interval 10 s, první úsek se startem,
ostatní úseky z vody. Hodnotí se součet všech dosažených bodů podle českých bodovacích
tabulek.
U talentové zkoušky je možno dosáhnout maximálně 80 bodů.
Z toho je 40 bodů za všeobecnou část talentové zkoušky a 40 bodů za speciální část talentové
zkoušky.
Uchazeč splní kritérium pro přijetí po vykonání talentové zkoušky, jestliže u talentové
zkoušky získá v součtu alespoň 40 bodů.

USTANOVENÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM VE STUDIJNÍM OBORU
GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
Pro zařazení do přijímacího řízení je nutné, aby zájemci o studijní obor doložili na přihlášce ke
studiu potvrzení dorostového lékaře.
Nezbytnou součástí přihlášky je samostatná příloha, potvrzující registraci uchazeče
v příslušném sportovním klubu. V příloze mohou být také uvedeny konkrétní výsledky
uchazeče v krajských, republikových, mezinárodních a reprezentačních sportovních soutěžích,
pokud jich uchazeč dosáhl.
Studenti přijatí do studijního oboru Gymnázium se sportovní přípravou absolvují po přijetí ke
studiu na začátku nového školního roku prohlídku u sportovního lékaře.

SEZNAM VEDOUCÍCH TRENÉRŮ KMENOVÝCH SPORTŮ








Stanislav Laciga
Jaroslav Kotala
Mgr. Milan Buday
Mgr. Lenka Černá
Mgr. Zdeněk Kasálek
Vilém Čejka
PaedDr. Roman Macek

atletika
basketbal
házená
házená
plavání PKZ
plavání ZPK
volejbal
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604 668 673
731 283 625
774 659 180
774 020 707
774 082 829
608 461 180
777 734 889

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM PRO NEKMENOVÉ SPORTOVCE VE SPORTOVNÍ TŘÍDĚ
79-41-K/41

ŠVP „ŠKOLA V POHYBU“

Ačkoliv se také studentům, kteří se jako sportovci organizovaní ve sportovních klubech v rámci
jiných než kmenových sportů, snažíme vycházet vstříc organizací výuky ve všeobecně
zaměřených třídách, rozhodli jsme se vytvořit jim také 5 míst v rámci sportovních tříd.
Jejich výuka probíhá na základě ŠVP „Škola v pohybu“ v rámci studijního oboru gymnázium,
avšak učební plán je s výjimkou sportovní přípravy stejný jako u oboru gymnázium se sportovní
přípravou. Uchazeči nekonají talentovou zkoušku, součástí přihlášky však je potvrzení o
členství ve sportovním klubu.
Uchazeč má možnost si v 1. kole přijímacího řízení podat až dvě přihlášky (formuláře tiskopisů
přihlášky jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo na www.gjszlin.cz, v odkazu přijímací
zkoušky). Přihlášky musí být podané nejpozději do 1. března 2020.
Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky se v 1. kole přijímacího řízení
budou konat ve dvou termínech. Dne 14. dubna 2020 se budou konat jednotné přijímací
zkoušky na škole, kterou má uchazeč uvedenou na přihláškách jako první v pořadí, dne
15. dubna 2020 se pak budou konat přijímací zkoušky na škole, která je na přihláškách
uvedená jako druhá v pořadí. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší
výsledek z prvního či druhého termínu.

79-41-K/41

UČEBNÍ PLÁN

PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM PRO NEKMENOVÉ SPORTOVCE VE SPORTOVNÍ TŘÍDĚ

ŠVP „ŠKOLA V POHYBU“

Předmět
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk1)
2. cizí jazyk1)
Matematika
Informatika
Dějepis
Základy společenských
věd
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie
Estetická výchova2)
Tělesná výchova
Volitelný předmět 13)
Volitelný předmět 23)

Ročník
1.
4
4
4
4
1
2
1

2.
4
4
4
4
1
2
1

3.
4
3
3
4
1
2
2

4.
4
3
3
4
1
2

Celkem
hodin
16
14
14
16
4
6
6

2
2
2
2
2
3
-

2
2
2
2
2
3
-

2
3
2
3
2
2

1
1
1
3
3
3

7
8
7
4
4
12
5
5

Volitelný předmět 33)
Celkem

33

33

33

4
33

4
132
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POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU:
Studenti si povinně volí dva cizí jazyky z nabídky: ANJ – anglický jazyk, NEJ – německý jazyk,
FRJ – francouzský jazyk, SPJ – španělský jazyk, RUJ – ruský jazyk. Třída se dělí na skupiny v obou
jazycích.
1)

2) Studenti

si vybírají hudební nebo výtvarnou výchovu.

Nabídka volitelných předmětů VP1–VP3 je uvedena vždy pro aktuální školní rok na
webových stránkách školy www.gjszlin.cz v rubrice předměty.
3)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NABÍZENÉ STUDENTŮM GYMNÁZIA
Gymnázium a Jazyková škola Zlín nabízí svým studentům všech studijních oborů velký výběr
volitelných i dělených předmětů. Našim cílem je zajistit jednak kvalitní výuku v menších
skupinách, jednak široké možnosti výběru předmětů, které všem umožní profilovat se podle
vlastních zájmů a schopností.
Studenti nižšího stupně, kteří si v sekundě zvolí jako druhý jazyk francouzštinu, se mohou
přihlásit do „francouzského projektu – evropské sekce“ (viz informace v úvodu publikace),
kterým posilujeme komunikační dovednosti ve FRJ. Od 3. ročníku (tercie) si studenti také volí
předmět výtvarná výchova, který je vyučovaný jako bilingvní, ve francouzštině.
Ve všech ročnících čtyřletého studia (resp. vyšším stupni osmiletého studia) si studenti mohou
zvolit vybrané předměty vyučované v cizím jazyce. Tuto výuku nabízíme od roku 2006 a jsme
první a jedinou střední školou ve Zlínském kraji s touto atraktivní nabídkou. Studenti si mohou
vybrat výuku geografie a základů společenských věd v anglickém jazyce, dějepisu a výtvarné
výchovy ve francouzském jazyce. V rámci volitelných předmětů ve vyšších ročnících studia si
studenti také mohou zvolit dějepis a geografii ve španělském jazyce.
V případě výuky předmětů v cizích jazycích nejde o další předměty navíc, pouze o cizojazyčnou
variantu již existujících povinných předmětů, takže učební plány odpovídají jak obsahem, tak
hodinovou dotací témuž předmětu vyučovanému v českém jazyce. Cizí jazyk při výuce těchto
předmětů netvoří obsah předmětu, ale slouží jako komunikační prostředek mezi studenty a
vyučujícím při zachování učebního plánu předmětu.
Pro 3. ročník (septimu) si studenti vybírají z nabídky volitelných předmětů VP1 a VP2, které
pokračují ve čtvrtém ročníku (oktávě) jako tříhodinové.
Pro 4. ročník (oktávu) si pak studenti (kromě VP1 a VP2, které pokračují z předcházejícího roku)
volí z nabídky volitelného předmětu VP3 (čtyřhodinový) a VP4 (dvouhodinový). Studenti
sportovní třídy si pro 4. ročník volí pouze předmět VP3, avšak v případě zájmu si mohou zvolit
předmět VP4 jako nepovinný.

NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VP1 A VP2






Cambridge English Advanced
Ekonomie
First Cambridge Exams
Francouzský jazyk
Grafika, design a multimédia
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Praktická cvičení z německého
jazyka
Ruský jazyk
Selective Chinese Course
Seminář z anglického jazyka
Seminář z biologie











Seminář z českého jazyka
a literatury
Seminář z dějepisu
Seminář z dějepisu
ve španělštině
Seminář z deskriptivní
geometrie
Seminář z francouzského jazyka
Seminář z fyziky
Seminář z geografie
Seminář z geografie v angličtině
Seminář z geografie
ve španělštině













Seminář z chemie
Seminář z informatiky
Seminář z matematiky
Seminář z matematiky
v angličtině
Seminář z německého jazyka
Seminář z ruského jazyka
Seminář ze společenských věd
Seminář ze společenských věd
v angličtině
Seminář ze španělského jazyka
Španělský jazyk
Teorie sportovní přípravy

NABÍDKA VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU VP3









Cvičení z anglického jazyka
Cvičení z biologie
Cvičení z dějepisu
Cvičení z ekonomie
Cvičení z francouzského jazyka
Cvičení z fyziky
Cvičení z geografie
Cvičení z chemie








Cvičení z informatiky
a algoritmizace
Cvičení z matematiky
Cvičení z německého jazyka
Cvičení z ruského jazyka
Cvičení ze společenských věd
Cvičení ze španělského jazyka

NABÍDKA VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU VP4
(URČEN POUZE PRO STUDENTY OSMILETÉHO A ČTYŘLETÉHO VŠEOBECNÉHO STUDIA)













Academic Skills
Digitální fotografie pro všechny
Dynamická biochemie –
metabolické dráhy
Jazyková konverzace anglická
Jazyková konverzace
z francouzského jazyka
Jazyková konverzace
z německého jazyka
Jazyková konverzace
ze španělského jazyka
Kapitoly z biologie člověka
a genetiky
Kapitoly z českého pravopisu
a tvarosloví
Kapitoly z dějepisu
ve francouzštině
Kapitoly z dějepisu
ve španělštině
Kapitoly z deskriptivní
geometrie
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Kapitoly z divadelního
a filmového umění
Kapitoly z ekonomie
Kapitoly z geografie v angličtině
Kapitoly z geografie
ve španělštině
Kapitoly z logiky
Kapitoly z matematiky
Kapitoly z matematiky
v angličtině
Kapitoly z výtvarné kultury
Kapitoly ze společenských věd
v angličtině
Konverzace a reálie v ruském
jazyce
Moderní dějiny
Moderní webové technologie
Německá gramatika
Regionální geografie
Základy komunikace
Zertifikat Deutsch

ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTŮ PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VŠ A VOŠ
v procentech z celkového počtu absolventů
2015/2016
92,0
92,0

Vysoká škola
Vyšší odborná škola
Celkem

2016/2017
92,2
0,7
92,9

2017/2018
96,1
96,1

2018/2019
93,1
1,5
94,6

UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ NA VŠ PODLE JEJICH ZAMĚŘENÍ
v procentech z počtu přijatých absolventů
Ekonomické
Technické
Přírodovědné
Filosofické a sociální vědy
Pedagogické
Fakulty sportovních studií
Právnické
Lékařské a farmaceutické
Fakulty multimediálních
komunikací + umělecké VŠ
Veterinární
Zahraniční VŠ

2015/2016
16,7
24,6
13,5
17,5
7,8
3,2
6,3
4,0
1,6

2016/2017
16,8
18,3
11,4
9,9
9,2
6,8
8,4
9,2
2,3

2017/2018
14,6
20,3
14,6
9,8
9,0
2,4
9,0
13,0
2,4

2018/2019
13,9
18,8
10,7
18,0
11,5
3,3
4,9
15,6
0,8

4,8

0,8
6,9

4,9

2,5

VEDENÍ ŠKOLY
Mgr. Alena Štachová

ředitelka školy

tel.

577 007 447

Mgr. Přemysl Šil

zástupce statutárního orgánu,
vedoucí úseku gymnaziálního vzdělávání

577 007 446

Mgr. Radim Bárta

vedoucí úseku sportovních činností

577 007 448

Mgr. Jiřina Juříčková, MBA

vedoucí úseku jazykového vzdělávání

577 007 454

KONTAKTY NA ŠKOLU
web

www.gjszlin.cz

IČ

00 55 95 04

e-mail

gym@gjszlin.cz

ID

rbhxcq9

telefon

577 077 444 (sekretariát)

ADRESA ŠKOLY
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
nám. T. G. Masaryka 2734
760 01 Zlín
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Pro zájemce o studium
na gymnáziu pořádá škola

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
22. a 23. listopad 2019
a 6. únor 2020

TELEFONNÍ ČÍSLA A INFORMAČNÍ ADRESY

+420 577 007 444 kancelář
+420 577 007 447 ředitelka
+420 577 007 446 zástupci
e-mail: gym@gjszlin.cz
www.gjszlin.cz

