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Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

 
váš syn (dcera) byl/a přijat/a pro školní rok 2018 / 2019 ke studiu prvního ročníku našeho gymnázia. 

Naší společnou snahou je, aby studium probíhalo bez problémů, seznamte se prosím s úvodními pokyny. 
 

1.  Studium jazyků 
Na základě vyplněných dotazníků novými žáky bude zahájena výuka jazyků takto:  

 
1A) Druhý jazyk – Z vyplněných dotazníků nových žáků vyplynulo, že dalším jazykem (vedle AJ) bude dále 
němčina. Žáci, kteří pokračují (po ZŠ) v rámci druhého cizího jazyka právě v NJ, absolvují již nyní 
v počátku června (pátek 8. 6.) krátký rozřazovací test z němčiny (sraz ve škole v 7:50 hodin). 
1B) První jazyk – ANGLIČTINA: dle projevené úrovně znalostí jazyka v rámci rozřazovacího testu 
budou žáci rozděleni do jednotlivých skupin. Žáci vypracují elektronický test SCATE (od SCIO), dle 
výsledku budou přiřazeni do odpovídající skupiny. I tento test se uskuteční již v pátek 8. června, po němčině. 

 
2.  Učebnice 
Po ukončení povinné školní docházky si studenti zakupují učebnice sami. Můžeme vás ušetřit shánění 

učebnic, nabízíme možnost přímé objednávky prostřednictvím školy (od nakladatelství za doporučené ceny).  

Učebnice si můžete objednat vyplněním objednávkového formuláře, ten bude v nejbližší době ke 
stažení na webu školy www.gymlovo.cz. V seznamu jsou uvedeny tučným písmem publikace, které 
vyučující považují za nezbytné (práce v hodinách, zadávání úkolů atd.). Nezvýrazněným písmem jsou 
uvedeny učebnice, které jsou doporučeny pro přípravu (procvičování, prohlubování). 

Rozdělení v angličtině dle úrovní bude známo ještě v červnu, objeví se v přehledu (pod kódy 
žáků) na webu školy (včetně informace o požadovaných učebnicích). Případnou korekci u každého 
žáka a jazyka poté provede přímo škola, a to na základě výsledků testu.  

 
Celková cena učebnic není nízká, v seznamu jsou TUČNĚ uvedeny ty publikace, které jsou povinné. 

Použité učebnice v budoucnu mohou studenti prodávat vždy nižším ročníkům při tzv. „Burze učebnic“ 
v závěru školního roku - letos se této akce můžete zúčastnit v úterý 26. června 2018 (10 – 11 hodin).  

  
Při samostatném pořizování prosím vždy dbejte na aktuálnost vydání učebnic, některé starší verze 

nejsou vhodné, u některých mohou být různá vydání (doporučujeme nejnovější). Vždy se proto rozhodně 
řiďte seznamem učebnic, který máte na objednávce, nekupujte zbytečně jiné učebnice. 

  
Pokud se rozhodnete využít naši nabídku, je nutné dodržet termín: pátek 29. června 2018 a zaplatit 

objednávku v hotovosti v kanceláři školy (bezhotovostně bohužel nelze). Budete mít jistotu, že obdržíte 
správnou učebnici, která je potřebná. Učebnice budou dodány v průběhu léta, žáci si je převezmou v září na 
počátku školního roku.  Doporučujeme proto vzít si hned v první den do školy tašku pro snazší odnos.   

 
POZOR! Pozdější objednávky není z technických důvodů možné vyřizovat (zajištění učebnic je 

poté výhradně na žácích). Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, můžete se na nás obrátit 
(416 532 574, gymlovo@gymlovo.cz, v pracovní dny 8 – 15 hodin). 

 
3. Seznamovací pobyt 
Na konec léta (středa – čtvrtek, 29. - 30. srpna 2018) připravujeme Seznamovací (adaptační) pobyt pro 

nově příchozí žáky. Aktivita má každoročně příznivý ohlas a pomáhá při formování nového třídního kolektivu. 
Věříme, že většina nově příchozích si nenechá ujít příležitost a poznat nové učitele ještě před zasednutím do 
školních lavic. Informace a přihlášku naleznete jako další přílohu tohoto dopisu. 

4. Studentský průkaz ISIC 

Vždy v počátku září novým žákům předkládáme i nabídku na zřízení mezinárodního studentského průkazu 
ISIC, který v sobě pro středoškoláky zahrnuje tisíce různě výhodných slev v tuzemsku i v zahraničí (na 
služby, vstupy, kina, muzea, divadla, sportovní a kulturní akce atd.). Zřízení karty je možné ve škole v září. 

5. Prvotní rodičovské schůzky 

Pro nově nastupující ročníky se uskuteční v úvodu září (úterý 4. 9., od 16 hodin) krátké informativní 
setkání s třídními učiteli, kde rodiče obdrží další praktické informace ohledně studia. 

S přáním příjemného dne zdraví a na další spolupráci se těší pracovní tým zaměstnanců gymnázia. 
 
V Lovosicích, 29. května 2018      Mgr. Marek Bušek 

     ředitel školy 


