
  

INFORMACE PRO RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ 

 

Vážení rodiče, 

 

blahopřejeme Vám k přijetí Vašeho syna / Vaší dcery na naše gymnázium. Pokud se 

rozhodne ke studiu na naší škole, chceme Vás informovat o akcích, které připravujeme 

pro zdárný nástup nových žáků na naše gymnázium. 

 

Ve čtvrtek 24. června 2021 v 15.00 hod. Vás chceme pozvat na nulté třídní schůzky pro 

rodiče žáků nastupujících do prvního ročníku čtyřletého studia. Schůzky proběhnou 

ON-LINE, přihlašovací údaje obdržíte na svou e-mailovou adresu, a na programu bude 

seznámení s organizací výuky na škole, s možnostmi elektronické žákovské knížky a také 

informace o rozdělení žáků do jednotlivých tříd a jazykových skupin.  

Chceme Vás také požádat o vyplnění žádosti o vystavení karty ISIC. Podání žádosti je 

samozřejmě dobrovolné, ale skýtá pro žáky mnoho výhod, proto ji našim žákům rozhodně 

doporučujeme – funguje u nás jako čip pro vstup do školy, do školního bufetu a do jídelny, 

navíc je to studentský průkaz akceptovaný dopravci i mnoha obchodníky, více 

v přiloženém informačním materiálu. Tuto žádost odevzdejte prosím Vy nebo Vaše dítě do 

2. července spolu s fotografií a uvedeným obnosem na recepci školy, abychom mohli 

zajistit výrobu karet do 1. září. 

V návaznosti na rozdělení do tříd obdržíte rovněž přihlášku a informace k seznamovacím 

pobytům pro dané třídy, které každoročně s velkým úspěchem pro nové žáky pořádáme. 

Jedná se o třídenní akci s programem připraveným vyškolenými lektory - seznamovací 

pobyty se budou konat (pokud to epidemiologická situace dovolí) ve dvou turnusech na 

konci prázdnin, tedy v období od 27. do 31. srpna 2021, v RC Pohoda v Sidonii. 

 

Ve Zlíně 20. 5. 2021                                                                Mgr. Pavel Simkovič 

                                                                                              statutární zástupce ředitele 

  



 

 

 

POZVÁNKA K JAZYKOVÉMU TESTU 

 

Žáci a žákyně, 

blahopřejeme Vám k úspěchu při přijímacím řízení a k přijetí na naše gymnázium. 

 

Pokud se rozhodnete odevzdat na naši školu zápisový lístek a nastoupit tedy ke studiu na 

Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť, bude pro zajištění návaznosti ve výuce cizích jazyků 

potřebné, abyste se zúčastnili rozřazovacího testu z anglického jazyka a z druhého 

cizího jazyka (podle volby na Návratce). Tak Vás budeme moci zařadit do jazykových 

skupin odpovídajících úrovni Vaší pokročilosti s ohledem na organizační možnosti školy.  

 

Testy z obou jazyků se uskuteční pro první skupinu přijatých v pátek 4. 6. 2021 ve 12.00 

hod. na Gymnáziu ve Zlíně, Lesní čtvrť. Sraz žáků bude ve vstupní hale 1. pavilonu  

školy v 11.50 hod. Žák při příchodu do školy prokáže potvrzením ze ZŠ, příp. čestným 

prohlášením zákonného zástupce, že byl v posledních 7 dnech negativně testován na 

nemoc Covid-19 (příp. doloží, že prodělal v posledních 90 dnech nemoc Covid-19). 

 

Testu z anglického jazyka se zúčastní všichni žáci, vyjma žáků, kteří doložili k přihlášce 

certifikát o zkoušce z AJ s úrovní B2 (PET, FCE, Toefl). Po testu z AJ se konají ostatní 

testy. 

Testu z německého, francouzského a španělského jazyka se zúčastní ti žáci, kteří si tyto 

jazyky zvolili jako další cizí jazyk hlavní volby. Pokud jste však úplnými začátečníky nebo 

chcete začít s výukou NJ, FJ či ŠJ od začátku, rozřazovacího testu z druhého jazyka se 

nemusíte zúčastnit. 

Ke studiu RJ budou žáci případně rozděleni podle počtu zájemců a podle údajů o délce 

předchozího studia na Návratkách na začátečníky a pokročilé. 

 

Ve Zlíně 20. 5. 2021                       Mgr. Jana Dvořáčková, zástupkyně ředitele 


