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Vážení rodiče, zákonní zástupci,
váš syn (dcera) byl/a přijat/a ke studiu na našem gymnáziu. Společnou snahou je, aby se toto studium
uskutečňovalo zdárně a bez problémů. Níže se prosím seznamte s prvotními důležitými informacemi.
1.

Studium jazyků
V Primě se realizuje pouze výuka angličtiny, druhý cizí jazyk budou žáci volit od třetího ročníku studia, tj.
od Tercie. Všichni žáci budou rozděleni na základě testů do jednotlivých skupin dle úrovně znalostí
(tento test se uskuteční v počátku září, po nástupu do školy).

2.

Učebnice
Po dobu povinné školní docházky jsou učebnice studentům zapůjčovány na školní rok bezplatně. Škola
má na všechny předměty zakoupené vhodné aktuální učebnice, ty však bohužel nepatří k úplně
nejlevnějším. Předpokládáme proto, že s nimi žáci budou zacházet tak, aby nemuseli hradit jejich případné
poškození či dokonce ztrátu. Krom toho pro úspěšné zvládnutí studia a snadnější přípravu doporučují
vyučující jednotlivých předmětů i některé další pomůcky, které si žáci ovšem kupují již sami. Jedná se
např. o pracovní sešity, které obsahují cvičení a úlohy. Do těchto učebnic (sešitů) si žáci dělají poznámky,
vyplňují různé údaje (použitelnost zpravidla pouze jeden rok). Dále zároveň doporučujeme zakoupení
některých publikací, které budou sloužit po celou dobu studia, a které by si žáci byli nuceni zakoupit po
skončení povinné školní docházky (atlasy, tabulky apod.).
Můžeme vás ušetřit případného shánění všech potřebných učebnic, nabízíme možnost přímé
objednávky prostřednictvím naší školy. Všechny učebnice jsou přímo od nakladatelství za doporučené ceny.
Učebnice si můžete snadno objednat vyplněním objednávky (POZOR - objednávkový formulář bude
v elektronické podobě v nejbližší době ke stažení na webu školy www.gymlovo.cz. V tomto seznamu
jsou uvedeny tučným písmem ty knihy, které jsou povinné (s těmi se bude pracovat v hodinách a budou
z nich zadávány různé úkoly). Nezvýrazněným písmem uvádíme učebnice, které jsou pouze doporučeny pro
snazší přípravu (procvičování, prohlubování, slovníky apod.). Pokud se rozhodnete tuto nabídku využít, je
nutné prosím dodržet stanovený termín: pátek 22. června 2018 a zaplatit objednávku v hotovosti
v kanceláři školy (bezhotovostně bohužel nelze). Učebnice budou do školy dodány v průběhu léta, žáci si je
převezmou v září 2018. Doporučujeme vzít si hned v první školní den větší tašku, aby bylo možné si
objednané učebnice rovnou odnést domů.
POZOR! Pozdější objednávky není bohužel z technických důvodů možné vyřizovat! Pokud budete
potřebovat radu, můžete se na nás obrátit (416 532 574, gymlovo@gymlovo.cz, pracovní dny 8 až 15 hodin).

3.

Seznamovací pobyt
Také pro školní rok 2018 / 2019 je na konec srpna (středa + čtvrtek, 29. až 30. srpna) připraven tzv.
„Seznamovák“ (adaptační seznamovací pobyt pro nové žáky). Uvedená aktivita má každoročně velmi příznivý
ohlas a pomáhá zejména při formování nového třídního kolektivu. Věříme proto, že většina nově příchozích
žáků si nenechá ujít příležitost seznámit se navzájem a poznat také nové učitele, a to ještě před zasednutím
do školních lavic. Informace a přihlášku naleznete jako další přílohu této korespondence.

4. Studentský průkaz ISIC
V počátku září zároveň předložíme 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.). Také zřízení této karty je možné přímo zde ve škole.
5.

Úvodní rodičovské schůzky
A pro nově nastupující ročníky se uskuteční v úvodu září (úterý 4. září, od 16 hodin) krátká informativní
setkání s třídními učiteli. Zde budete mít případnou možnost konzultovat veškeré záležitosti ohledně studia.

Na další budoucí spolupráci se těší a příjemný den i letní prázdniny přeje
V Lovosicích, 29. května 2018

Mgr. Marek Bušek
ředitel školy

