
 
 

 

Informace pro posluchače pomaturitního jazykového kurzu 

 

Studium je určeno především studentům, kteří v letošním roce absolvovali svou první 

maturitní zkoušku. Do pomaturitního kurzu přijímáme i studenty, kteří složili maturitu 

v předchozích letech. Ke studiu se mohou přihlásit i ti, kteří maturitní zkoušku v jarním 

termínu nezvládnou  - složení maturitní zkoušky v opravném termínu lze doložit v září. 

Většina uchazečů bude po vypracování vstupního testu přijata a všem bude zaslána zpráva o 

výsledku přijímacího řízení. Přijatí posluchači zaplatí první splátku kurzovného 8.000,-Kč do 

28.8.2017. Platba je možná hotově nebo převodem (podrobné informace včetně čísla účtu a 

variabilního symbolu obdržíte společně s oznámením o přijetí). 

Podaní příhlášky: 

1) osobně v kanceláři školy 

2) zaslání poštou 

3) zaslání e-mailem 

Na přihlášce je třeba označit termín přijímacího řízení, který si student vybral. 

Přehled plateb za pomaturitní studium 24.000,- Kč za školní rok 2017/2018: 

1. splátka 8.000,-Kč do 28.8.2017 

2. splátka 8.000,-Kč do 30.9.2017 

3. splátka 8.000,-Kč do 31.1.2018 

Platbu školného lze rozložit i do splátkového kalendáře, který si navrhnete. 

 

V případě dodatečného přijetí na VŠ škola vrací celou zálohu bez zápisného (400,-Kč)  

do 8.9.2017 na základě dokladu o přijetí na VŠ. 

 

V kurzovném není zahrnuta cena učebnic. Učebnice si mohou studenti zakoupit v kanceláři 

školy dle pokynů vyučujících. 

 

Organizace studia 

Jeden cizí jazyk v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně, tzn. denně od 8.55 hod do 12.15 hod. 

Školní rok se řídí organizací školního roku pro střední školy. 

 

Možnost studia dalšího jazyka 

Studenti pomaturitního studia se mohou zapsat do kteréhokoli odpoledního kurzu, kde jim 

bude poskytnuta sleva 50% z kurzovného. 

 

 

Možnost ubytování  

Ubytování si mohou studenti zajistit v Domově mládeže (Střední průmyslové školy 

polytechnické) nám. T.G.M. 2700 Zlín, tel. 577 211 438 (nejlépe hned po přijetí).  

 

 

 

 

 

 

náměstí T. G. Masaryka 2734 -9, 760 01 Zlín  



Termín přijímacího řízení:  
22. srpna 2017- 13.00 

 

Poplatek za přijímací řízení činí 500,-Kč 

Poplatek za přijímací řízení hradí student až v den přijímacího řízení v kanceláři školy. 

Proč studovat na GJS Zlín? 

 

 naše škola mám více než 50letou tradici a zkušenosti s výukou cizích jazyků 

 vyučující jsou vždy plně kvalifikováni pro výuku cizích jazyků na SŠ 

 v denním studiu anglického jazyka zaručujeme 4hod/týdně rodilého mluvčího 

 denní studium je vždy zaměřeno na přípravu na mezinárodní zkoušky  

 GJS Zlín je zkouškovým centrem British Council a licenčním partnerem  

Goethe-Institut 

 Cambridgeské zkoušky a zkoušku Goethe Zertifikat B1 máte možnost vykonat přímo 

na naší škole, nemusíte tedy nikam cestovat 

 učebnice, které ve výuce budete potřebovat si můžete zakoupit přímo v naší kanceláři 

za zvýhodněnou cenu – nemusíte učebnice shánět v knihkupectví 

 školné lze rozložit do splátkového kaledáře, který bude vyhovovat Vašim možnostem 

splácení – samozřejmě bez navýšení ceny školného 

 učebny školy jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou  

 ve škole je k dispozici studentská knihovna a knihovna British Council 

 

 

 

Žádáme studenty, kteří budou přijati na VŠ, aby škole tuto zkutečnost neprodleně 

sdělili (telefonicky nebo písemně), aby měla škola přehled o případné volné kapacitě. 

 

Výuka v ročním pomaturitním kurzu začíná 4.9.2017 v 8.55. hod.. Docházka je 

povinná, stejně jako docházka na střední škole (viz Školní řád) 

 

tel. 577 007 444 email: zarska@gjszlin.cz, js@gjszlin.cz 

 

 

 

 

Mgr. Jiřina Juříčková 

zástupce ředitele 
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