
 

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY JEJÍM VEDENÍM,  

AULA (přízemí, č. dveří 017, 018) 
 

 

Vážení návštěvníci, 

 

dovolujeme si Vás upozornit, že informační schůzky ohledně 

příjímacího řízení a studia na naší škole budou probíhat v aule školy 

dle níže přiloženého časového rozpisu.  

Prosíme o trpělivost a pochopení, i aula má kapacitní limity. 

Abychom zajistili pohodlí všem (včetně možnosti individuálních 

dotazů), dbejte našich pokynů a počítejte, že návštěva školy bude trvat 

min.  1 hodinu. 

 

Pokud nestihnete začátek schůzky, je pro Vás připraven zajímavý 

program, kterým určitě smysluplně vyplníte čas do dalšího začátku. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

16.30 – 17.00 

8leté studium-představení školy jejím vedením 

 

17.15 – 17.45 

8leté studium-představení školy jejím vedením 

 

 

18.00 – 18.30 

4leté studium-představení školy jejím vedením 

 

18.45 – 19.00 

4leté a 8leté studium: individuální konzultace dle zájmu1 

 
 

 

 
1 V případě potřeby (nemoc, pracovní vytížení atd.), je možné si domluvit individuální termín prohlídky. Kontakt: 

mstoudek@gymceska.cz, asekyrka@gymceska.cz 
 

mailto:mstoudek@gymceska.cz
mailto:asekyrka@gymceska.cz


 

Vážení uchazeči o studium na sportovním gymnáziu, 

 

podrobnější informace již jen o průběhu přijímací řízení budou 

podávány v učebně ve sborovně (č. dveří 105:1. patro). 

Nechceme vás zdržovat od nabitého programu, tedy na setkání si 

připravte max. 20min. a k tomu na celou návštěvu cca 1hodinu. 

 

 

 

 

Časový harmonogram 

 

17.00 – 17.20 sportovní gymnázium 

 

18.00 – 18.20 sportovní gymnázium2 

 

   

Milí páťáci, 

 

naši primánci (šesťáci) si pro Vás připravili krátké povídání o naší 

škole. Považujeme za důležité Vám dát možnost setkat se svými 

vrstevníky a zeptat se jich na jejich zkušenosti s přijímačkami, studiem 

atd. 

 

Časový harmonogram 

 

16.30 – 17.00 – VG - osmileté  

 

17.30  – 18.20 - VG - osmileté 3 

 

 

 

 
2 V případě potřeby (nemoc, pracovní vytížení atd.), je možné si domluvit individuální termín prohlídky. Kontakt: mstoudek@gymceska.cz, jfilip@gymceska.cz 

 

 

 
3 V případě potřeby (nemoc, pracovní vytížení atd.), je možné si domluvit individuální termín prohlídky. Kontakt: mstoudek@gymceska.cz, jfilip@gymceska.cz 

 

 

 

mailto:mstoudek@gymceska.cz
mailto:jfilip@gymceska.cz
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Kulturní oživení 

 

 

     17.30 – Sbor se Z – školní sbor - schodiště 

 

18.00 – divadelní připomínka založení našeho státu „Václav     

Havel: Zítra to spustíme“ – učebna HV (podkroví) 

 


