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Vážení rodiče, milá žákyně, milý žáku, 

byl/a jste přijat/a ke studiu na naší škole. Pokud se rozhodnete ve školním roce 2021/2022 nastoupit 
ke studiu 1. ročníku osmiletého studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium, musíte nejpozději 
do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdat zápisový lístek (nejpozději do 
2. června 2021). Ten je možno předat osobně v podatelně gymnázia (2. patro) nebo zaslat poštou na 
výše uvedenou adresu školy.  

Se zápisovým lístkem prosím odevzdejte: 

 

1. Návratku – Organizace výuky, 

2. žádost o vydání průkazu ISIC, včetně fotografie a částky 260 Kč. Průkaz slouží jako 
identifikační karta žáka.    

 

Informace k návratce: 
 

 Výuka cizích jazyků 

Všichni žáci začínají od prvního ročníku (primy) studovat dva cizí jazyky. Jako první cizí jazyk budou mít 
všichni jazyk anglický, druhý cizí jazyk si volíte z nabídky francouzský, německý a španělský. 

 Informace o výuce francouzského jazyka 

Žákům osmiletého gymnázia nabízíme možnost studijního programu – posílené výuky francouzského 
jazyka. Tento projekt realizujeme již devátým rokem v úzké spolupráci s Ambasádou Francouzské 
republiky v Praze a je jí materiálně i metodicky podporován. Výše zmíněný program si mohou Vaše děti 
zvolit v rámci studia druhého cizího jazyka, který si vybírají od 1. ročníku (primy). V nižších třídách 
osmiletého studia zahrnuje běžné hodiny francouzského jazyka a navíc jednu povinnou hodinu cvičení 
z francouzského jazyka. Výuka francouzštiny probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem a 
v souladu s rozhodnutím MŠMT ČR o možnosti výuky předmětů dějepis a výtvarná výchova ve 
francouzském jazyce, které si mohou žáci zvolit ve vyšších ročnících studia.  

Cílem tohoto projektu je nejen dosáhnout výborných znalostí druhého cizího jazyka u našich žáků, ale 
také jim umožnit proniknout do kultury a tradic jiného národa, včetně metod výuky a studia, které 
v dnešní Evropě představují vstupní bránu na kvalitní vysoké školy jak v ČR, tak v zahraničí. 
Samozřejmostí je příprava žáků na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky DELF. Cizojazyčné 
prostředí se pro žáky stane samozřejmým díky každodennímu kontaktu s rodilým mluvčím a také díky 
výměnným pobytům a individuálním výměnám jednotlivých studentů, které naše škola v rámci 
projektu pořádá. Nedílnou součástí studia je interaktivní výuka, využití informačních technologií a 
práce s francouzskými periodiky.  

Studium posílené výuky francouzského jazyka je zajišťováno kvalifikovanými českými učiteli 
francouzského jazyka, francouzskými vyučujícími s aprobací „francouzština jako cizí jazyk“ a učiteli 
nejazykových předmětů s výbornou znalostí francouzštiny, kteří již absolvovali ve Francii 
několikatýdenní stáže zaměřené na tento typ výuky. 
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B) Seznamovací pobyt 

Na začátku prvního školního roku nabízíme žákům primy možnost zúčastnit se seznamovacího pobytu. 
Ten se již tradičně bude konat v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. V příštím školním roce se 
uskuteční ve dnech 8.-10. září 2021. Abychom mohli pobyt zajistit, vyjádřete prosím v návratce svůj 
souhlas, popř. nesouhlas s účastí Vašeho dítěte na této akci. Podrobnější informace o seznamovacím 
pobytu obdržíte na začátku školního roku od svého třídního učitele. 

Cena seznamovacího pobytu je 1.500 Kč. Platbu proveďte bezhotovostně na účet  
č. 115-1077060217/0100 nejpozději do 6. září 2021, do zprávy pro příjemce uveďte SP, jméno a 
příjmení dítěte. 
Pro identifikaci platby je nutné uvést jméno žáka. Pokud nesouhlasíte s tím, aby jméno Vašeho dítěte  
bylo uvedeno v elektronickém výpisu, je možno provést platbu v hotovosti v kanceláři školy proti 
příjmovému dokladu. 
 

C) Informace o stravování 

Obědy pro žáky školy zajišťujeme v jídelně Domova mládeže (dnes součást SPŠP-COP Zlín) na náměstí 
T. G. Masaryka 2700. Při odevzdání zápisového lístku si vyzvedněte přihlášku ke stravování. Lze ji 
vyplnit přímo na místě, případně ji odevzdejte vyplněnou v kanceláři školy co nejdříve bez zbytečného 
prodlení. Pro objednávání stravy bude používán průkaz ISIC. 
 

Milá uchazečko, milý uchazeči, přeji Vám úspěšné studium na naší škole a těším se na setkání 
1. září 2021! 

 

Zlín 18. květen 2021 

 

 

 
Alena Štachová 
ředitelka školy 
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