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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 jazyk ů 
Na základě vyplněných dotazníků bude zahájena výuka jazyků takto:  

 
1A) První jazyk – ANGLI ČTINA: dle projevené úrovn ě v rámci roz řazovacího testu (pond ělí 3. června) 
budou žáci rozd ěleni do jednotlivých skupin.  Žáci vypracují elektronický test, dle výsledku budou 
přiřazeni do odpovídající skupiny. POZOR! Test se uskuteční 3. 6. (sraz ve škole v 7:50 hodin, prosíme o 
dochvilnost). 
 
1B) Druhý jazyk – Z vyplněných dotazníků vyplynulo, že vedle AJ bude dále otevřeny i skupiny němčinářů, 
francouzštinářů a ruštinářů. Nicméně ve všech případech pouze skupiny pokročilých. Žáci, kte ří pokra čují 
(po ZŠ) v rámci druhého cizího jazyka v n ěmčině, absolvují roz řazovací test také již v pond ělí 3. 
června.  

 
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 m ůžete objednat vypln ěním objednávkového formulá ře, ten bude v nejbližší dob ě ke 
stažení na webu školy https://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 angli čtin ě dle úrovní bude známo ješt ě v červnu, objeví se v p řehledu (pod kódy 
žáků) na webu školy (v četně informace o požadovaných u čebnicích). P řípadnou korekci ve výb ěru 
učebnice u každého žáka a jazyka poté provede již p římo škola, a to na základ ě výsledk ů testu.  

 
Celková cena u čebnic není nízká, v seznamu jsou TU ČNĚ uvedeny ty publikace, které jsou 

povinné. Použité u čebnice v budoucnu mohou studenti prodávat vždy nižš ím ro čníkům při tzv. 
„Burze u čebnic“ v záv ěru školního roku - letos se uskute ční v úterý 25. června 2019 (10 – 11 hodin).  

  
Při samostatném po řizování prosím vždy dbejte na aktuálnost vydání u čebnic , některé starší verze 

nejsou vhodné, u některých mohou být různá vydání (doporučujeme nejnovější). Vždy se proto rozhodn ě 
řiďte seznamem u čebnic, který máte na objednávce, nekupujte zbyte čně jiné učebnice. 

  
Pokud se rozhodnete využít naši nabídku, je nutné dodržet termín: st ředa 26. června 2019  a zaplatit 

objednávku v hotovosti v kanceláři školy (nelze bohužel bezhotovostní platba). 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! Pozd ější objednávky není z technických d ůvodů možné vy řizovat (zajišt ění učebnic je 

poté výhradn ě 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 (čtvrtek - pátek, 29. - 30. srpna 2019) připravujeme Seznamovací (adaptační) pobyt pro 

nově příchozí žáky. Aktivita má každoročně příznivý ohlas a pomáhá při formování nového třídního kolektivu. 
Informace a přihlášku naleznete jako další přílohu tohoto dopisu. 

4. Studentský pr ůkaz ISIC 

Vždy v počátku září novým žákům předkládáme i nabídku na zřízení mezinárodního studentského průkazu 
ISIC, který v sobě pro středoškoláky slevy v tuzemsku i v zahraničí. Zřízení karty je možné ve škole hned 
v září (fotografie není nutné nosit, stačí vyplnit žádost a uhradit poplatek). 

5. Prvotní rodi čovské sch ůzky 

Pro nově nastupující ročníky se uskuteční v úvodu září (úterý 3. 9., od 16 hodin) krátké informativní 
setkání s třídními učiteli, kde rodiče obdrží další praktické informace ohledně studia. 



 
V Lovosicích, 23. května 2019    Mgr. Marek Bušek, ředitel školy 


