
Vážení rodiče, milí studenti, 
vzhledem ke skutečnosti, že letos nebylo možné uspořádat před prázdninami schůzku 
pro zákonné zástupce nových studentů, posíláme Vám nejdůležitější informace alespoň touto 
cestou. 
 

 Slavnostní přijímání ke studiu a úvodní třídní schůzky, na kterých se dozvíte více 
podrobností, proběhnou v úterý 14. 9. 2021. 

 Na začátek školního roku připravujeme pro Vaše děti adaptační dny. Bližší informace 
naleznete v samostatném dokumentu a na www.gyohavl.cz/clanek/informace-pro-
nove-prijate-2021/. 

 Pokud chcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, musíte jej v posledním 
srpnovém týdnu přihlásit ke stravování. Bližší informace naleznete na webu 
www.gyohavl.cz/jidelna.html. 

 Učebnice na vyšším gymnáziu si studenti zajišťují sami. Jejich seznam a další 
informace naleznete na www.gyohavl.cz/clanek/informace-pro-nove-prijate-2021/  

 Učebnice na nižším gymnáziu dostávají studenti zapůjčeny. Výjimku tvoří jazykové 
učebnice, do kterých si studenti vpisují. Další informace naleznete na 
www.gyohavl.cz/clanek/informace-pro-nove-prijate-2021/. 

 V anglickém jazyce budou žáci rozděleni do skupin dle vstupní úrovně zvládnutí 
jazyka, která bude testována na začátku školního roku. 

 Pro vydání druhé sady učebnic je potřeba dodat lékařské potvrzení. 

 Pokud budete žádat o uvolnění Vašeho dítěte z výuky tělesné výchovy, musíte dodat 
vyplněnou žádost a posudek od registrujícího (praktického, dětského) lékaře. 
Formuláře naleznete na http://www.gyohavl.cz/dokumenty-skoly.html. 

 Rozvrh hodin v primě ještě není nijak dlouhý. Začíná v 8:00 a končí zpravidla ve 13:45,  
některé dny i dříve. Prodlužovat se rozvrh začne v tercii. 

 Rozvrh hodin na vyšším gymnáziu je časově náročný. V prvním ročníku mají studenti 
35 vyučovacích hodin týdně, v některé dny je tedy čeká odpolední vyučování 
(maximálně do 16:20), některé dny se začíná již v 7:10. 

 Konkrétní rozvrh dostanou studenti 1. září. 
 
Informace na webových stránkách mohou být postupně doplňovány v průběhu prázdnin. 
Web školy prochází během prázdnin přestavbou. Pokud některý ze zde uvedených odkazů 
nebude fungovat, začněte z úvodní stránky www.gyohavl.cz  a vyhledejte na ní odpovídající 
odkaz (přímo nebo z menu). 
 
Přejeme příjemné léto a těšíme se na Vás v novém školním roce! 
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