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Milá uchazečko, milý uchazeči, vážení rodiče,  

byl/a jste přijat/a ke studiu na naší škole. Pokud se rozhodnete ve školním roce 2022/2023 nastoupit 
ke studiu 1. ročníku studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP „Škola v pohybu“, musíte nejpozději 
do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (do 12. května 2022) odevzdat 
zápisový lístek. Je možno jej předat osobně v podatelně gymnázia (2. patro) nebo zaslat poštou na výše 
uvedenou adresu školy. Se zápisovým lístkem prosím odevzdejte: 

 

1. vyplněnou 1. Návratku – Organizace výuky,  

2. žádost o vydání průkazu ISIC s fotografií a částkou 300 Kč. Průkaz slouží jako identifikační 
karta žáka. 

 

Přijatí uchazeči budou na základě rozřazovacího testu, který proběhne 31. května 2022 ve 14 hodin 
v budově školy, rozděleni do jazykových skupin. Pozvánku na rozřazovací testy již neposíláme. Na 
základě výsledků budete zařazeni do odpovídající jazykové skupiny. V anglickém jazyce je požadována 
základní znalost na úrovni A2 podle SERRJ. Pokud jste na základní škole studoval/a druhý cizí jazyk a 
chcete v jeho studiu pokračovat, je nutno i z něj vykonat rozřazovací test.  

Seznam potřebných učebnic do všech předmětů (kromě jazyků a základů společenských věd) bude 
zveřejněn na začátku prázdnin na výše uvedených webových stránkách školy. Jazykové učebnice a 
učebnice ZSV budou pro Vás hromadně na začátku školního roku objednávat vyučující, tyto si 
zakoupíte až na začátku školního roku ve škole.  

   

 Informace – STRAVOVÁNÍ 

Obědy pro žáky školy zajišťujeme v jídelně Domova mládeže (součást SPŠP-COP Zlín) na náměstí 
T. G. Masaryka 2700. Při odevzdání zápisového lístku obdržíte přihlášku ke stravování. Lze ji vyplnit 
přímo při převzetí, případně ji odevzdat vyplněnou v kanceláři školy co nejdříve bez zbytečného 
prodlení. Pokud budete zápisový lístek posílat poštou, přihlášku ke stravování Vám na vyžádání 
zašleme. Pro objednávání stravy bude používán průkaz ISIC. 

 

 Informace – CIZÍ JAZYKY 

V učebním plánu čtyřletého gymnázia jsou zařazeny dva cizí jazyky. Všichni žáci mají jako jeden cizí 
jazyk povinně jazyk anglický. Druhý cizí jazyk si volíte z nabídky: francouzský jazyk, německý jazyk, ruský 
jazyk a španělský jazyk. U zvoleného druhého cizího jazyka uveďte i náhradní volbu. 

 

 Informace – PŘEDMĚTY VYUČOVANÉ V CIZÍCH JAZYCÍCH 

Žákům budoucího 1. ročníku, kteří na základní škole studovali anglický nebo francouzský jazyk, 
nabízíme možnost výuky následujících povinných předmětů v těchto cizích jazycích. 

  
Jedná se o předměty: 
 
• geografie a základy společenských věd v anglickém jazyce  
• výtvarná výchova ve francouzském jazyce 
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Žáci si mohou zvolit libovolný předmět z nabídky. Výuka předmětu bude probíhat v případě 
dostatečného počtu zájemců o daný předmět. Geografii v anglickém jazyce mohou žáci navštěvovat 
v 1. a 2. ročníku, základy společenských věd v anglickém jazyce v 1.–3. ročníku a výtvarnou výchovu ve 
francouzském jazyce v 1.–2. ročníku. Volba předmětu v cizím jazyce není povinná, volí se v případě 
zájmu žáka vždy na jeden ročník studia, je také možno si vybrat více předmětů. Pokud se pro některý 
předmět nebo předměty v cizích jazycích rozhodnete, pak jej již nebudete navštěvovat v českém 
jazyce.  

 

 Informace – ESTETICKÁ VÝCHOVA 

V rámci předmětu estetická výchova si volíte jeden z předmětů: hudební nebo výtvarná výchova. 
Pokud jste si v oddílu PŘEDMĚTY VYUČOVANÉ V CIZÍCH JAZYCÍCH zvolili výtvarnou výchovu ve 
francouzském jazyce, již si v oddílu ESTETICKÁ VÝCHOVA nevolíte. 

  

 Informace – SEZNAMOVACÍ POBYT 

Každoročně pro přijaté žáky organizujeme na začátku září třídenní seznamovací pobyt, který se  
uskuteční ve dnech 5.–7. září 2022 v rekreačním středisku Pohoda Sidonie. Podrobnější informace jsou 
součástí 2. návratky. 

Cena seznamovacího pobytu je 2.400 Kč.  
Platbu proveďte bezhotovostně na účet č. 115-1077060217/0100 nejpozději do 1. září 2022, 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. 
 

Zvažte, prosím, výše uvedené možnosti a sdělte nám své rozhodnutí na přiložených návratkách, které 
odevzdejte společně se zápisovým lístkem.  

Přeji Vám úspěšné studium na naší škole a těším se na setkání v září 2022! 

 

Zlín 28. duben 2022 

 
Alena Štachová 
ředitelka školy 
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