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GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN – ŠKOLA PRO 21. STOLETÍ 

V roce 2022 slaví Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 30. výročí.  
Ve školním roce 1992/1993 byly při Střední průmyslové škole chemické otevřeny první dvě 
třídy čtyřletého všeobecného gymnaziálního studia. V roce 1999 se škola stala samostatným 
gymnáziem a také v září téhož roku nastoupili ke studiu studenti první třídy se sportovní 
přípravou. Tím jsme se zařadili mezi dnes již 17 sportovních gymnázií v České republice. V roce 
2006 se součástí školy stala Státní jazyková škola Zlín. Od té doby kromě středoškolského 
vzdělávání nabízíme v odpoledních hodinách také jazykové kurzy pro veřejnost. V rámci 
spolupráce s British Council pořádáme Cambridgeské zkoušky (škola je jedním ze čtyř 
certifikovaných center této instituce v rámci Moravy), s Goethe Institut pořádáme zkoušku 
Zertifikat Deutsch (licence od roku 2007) a FIT a s Francouzským institutem spolupracujeme 
při pořádání jazykových zkoušek DELF. 

Kvalitní jazyková příprava 

Studenti školy mají kromě angličtiny v nabídce němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu, 
latinu a čínštinu. V jazycích se pravidelně setkávají s rodilými mluvčími, mají možnost volby 
povinných předmětů v cizojazyčné verzi a připravujeme je v rámci běžné výuky jazyka ke 
složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. 
Vyučujeme anglický, francouzský, německý, španělský a ruský jazyk a připravujeme zájemce 
k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám. 
Od 1. ročníku studentům také nabízíme výuku geografie a základů společenských věd 
v anglickém jazyce, výtvarné výchovy ve francouzském jazyce a dějepisu a geografie ve 
španělském jazyce. Jedná se o moderní přístup k výuce podporovaný Evropskou unií. Výuka 
předmětů je přizpůsobena znalostem cizího jazyka. Je vhodná pro studenty, kteří přecházejí 
na vyšší stupeň osmiletého gymnázia nebo na čtyřleté gymnázium a mají znalosti cizího jazyka 
nejméně na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

V rámci nepovinných předmětů nabízíme studentům výuku latiny a ve spolupráci 
s Konfuciovou akademií při UP Olomouc také výuku čínštiny. 

Podpora přírodovědných předmětů 

V uplynulých letech jsme ve škole vybudovali nová pracoviště a laboratoře pro chemii, fyziku, 
biologii a geografii. Ve třetí etáži školy vzniklo Přírodovědně-technické a jazykové centrum 
školy a v přízemí Environmentální pracoviště spojené s Arboretem regionální flóry na školní 
zahradě. Našim studentům nabízíme kromě povinných předmětů volitelné semináře, kluby a 
kroužky – a jako fakultní škola spolupracujeme s Univerzitou T. Bati ve Zlíně, s Masarykovou 
univerzitou v Brně a s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. 

Informatika a její aplikace 

Věnujeme zvýšenou pozornost informačním technologiím a jejich aplikaci, počítačové grafice 
a robotice. Garantem je Mgr. Michal Mikláš, který v roce 2012 zvolen na základě nominace 
svých žáků Zlatým Ámosem. Letos jej absolventi školy a jeho odborných seminářů nominovali 
do další prestižní soutěže – Global Teacher Prize Czech Republic, kde se a v červnu 2022 
probojoval do první desítky nejlepších pedagogů v rámci celé České republiky. 

V roce 2022 slavíme také 10. výročí školní Televize TGM, která je oficiálním partnerem 
americké kabelové a internetové televize Czech-American TV za Zlínský kraj. Jde o aktivitu, kde 
se potkávají bez omezení studenti se zájmem o média od primy osmiletého gymnázia po 
maturitní ročník. Televize má vlastní redakční místnost a televizní studio. 



 2 

Škola pro všechny 

V rámci společenských věd a také studentům umělecky zaměřeným nabízíme přednášky, 
besedy, exkurze, workshopy, pravidelně pořádáme setkání na Filosofické fakultě UPOL, 
návštěvy galerií a možnost navštěvovat kroužky zaměřené na umění a architekturu. 

Jsme školou pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet podle vlastních zájmů a osobních předpokladů. 
Stavíme svoji vzdělávací strategii na širokém spektru nabídky a podpoře individuality našich 
studentů. 

Podpora individuálního rozvoje a talentu 

V roce 2019 jsme se stali partnerskou školou Centra pro talentovanou mládež (CTM). Tato 
prestižní instituce nabízí studentům možnost zlepšovat se ve zvolených předmětech 
prostřednictvím individuálních online kurzů, které vedou odborníci ze zahraničních i českých 
vysokých škol. Patříme do první desítky v počtu zapojených studentů a v létě 2022 jsme byli 
vybráni MŠMT jako jedna z devíti pilotních škol v České republice, kde bude možné už v jarním 
termínu maturit 2023 nahradit profilovou maturitní zkoušku AP zkouškou CTM. 

Naše gymnázium se rovněž zapojilo do celosvětové sítě programu DofE (Cena vévody 
z Edinburghu), jejíž aktivity posilují rozvoj studentů v oblasti koníčků, sportu, dobrovolnictví a 
pobytu v přírodě. 

Sport jako součást života školy 

Samostatnou a nikoli okrajovou kapitolou v rámci Gymnázia a Jazykové školy Zlín je podpora 
sportu. Sportovní třída v každém ročníku čtyřletého studia je určena pro studenty pěti 
kmenových sportů v rámci oboru gymnázium se sportovní přípravou – a rovněž nekmenové 
sportovce v rámci oboru gymnázium. Desítky studentů – aktivních sportovců máme také 
v dalších třídách a snažíme se je podpořit v jejich úsilí skloubit gymnaziální vzdělávání 
a náročnou sportovní aktivitu, často na reprezentační úrovni. V roce 2018 jsme nejen pro naše 
sportovce vybudovali moderní venkovní víceúčelové sportoviště. 

Mimoškolní aktivity 

Naši studenti mají možnost ve volném čase navštěvovat nejrůznější zájmové útvary a kroužky, 
jako jsou: A2 Flyers, Počítačová grafika pro pokročilé, Meteoklub, Badatelský klub CTM, Klub 
deskových her, Klub robotiky, Čtenářský klub, Školní Televize T. G. M., mohou se zapojit do 
nejrůznějších předmětových olympiád nebo soutěží, popř. se zapojit do Středoškolské 
odborné činnosti (SOČ). 
Vybrat si mohou také z nabídky nepovinných předmětů, kterými jsou Latina, Čínský jazyk a 
Sborový zpěv. 
 
Osobně mě těší, že se podílím společně s týmem kolegů na budování vzdělávací instituce, 
která se především dívá do budoucnosti, aby neztratila živý kontakt se světovými trendy ve 
vzdělávání. Je velmi důležité myslet stále na to, že nepřipravujeme naše absolventy na svět, 
který je dnes, ale pro ten, který teprve přijde! 

 

 
Alena Štachová, ředitelka školy 
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PROFIL ABSOLVENTA GYMNÁZIA 

§ Kvalitní všeobecné vzdělání 
§ Odborné znalosti ve zvolené specializaci 
§ Aktivní znalost dvou cizích jazyků 
§ Počítačová gramotnost 
§ Komunikační dovednosti 
§ Připravenost pro tvořivou samostatnou i týmovou práci 
 

 
NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ A POČTY PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)    28 
  ŠVP „Otevřená škola“ 
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)    90 
  ŠVP „Škola s dobrým výhledem“ 
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou    25 
  ŠVP „Škola s dobrým startem“ 
79-41-K/41 Gymnázium (tělesná výchova ve sportovní třídě)    5 
  ŠVP „Škola v pohybu“ 

 
ODBORNÉ ZÁZEMÍ A PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

Všechny učebny ve škole jsou vybaveny počítači, dataprojektorem, interaktivní tabulí či 
dotykovou obrazovkou. 

Všechny předměty mají své odborné učebny. Pro výuku informatiky máme k dispozici čtyři 
počítačové učebny, z nichž jedna je specializovaná na odbornou informatiku (specializované 
komerční vývojové nástroje pro algoritmizaci, návrh internetových aplikací a responzivních 
webových stránek) a počítačovou grafiku (úprava tiskovin v programu Indesign, bitmapové 
grafiky v programu Photoshop, vektorové grafiky v programu Illustrator, fotografií v programu 
Lightroom a video efektů v Premiere Pro a After Effects). 

Zájemcům o přírodní vědy jsou k dispozici nové laboratoře chemie, biologie a fyziky, školní 
environmentální pracoviště a Arboretum regionální flóry na pozemcích školy. Jazykové učebny 
jsou vybaveny sluchátky, dotykovými obrazovkami nebo tablety. Ve třech učebnách výtvarné 
výchovy studenti využívají také keramickou pec. 

V budově školy je vybudována řada odpočinkových míst, dvě studovny, knihovna, studentský 
klub, tři posilovny a kromě školní sportovní haly, gymnastického sálu a venkovního 
víceúčelového sportoviště pravidelně využíváme také sportoviště v bezprostřední blízkosti 
školy – Zimní lázně, tenisovou halu a atletický stadion. 
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AKCE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
10. listopad 2022 14–18 hodin pro zájemce o obor Gymnázium se sportovní přípravou 

25. listopad 2022 14–18 hodin 

26. listopad 2022   9–13 hodin 

7. únor 2023  14–18 hodin 

Vždy v celou hodinu podáváme podrobné informace o studiu a následuje prohlídka školy. 

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO ČTYŘLETÉ A OSMILETÉ STUDIUM  
Na přípravné kurzy je možno se přihlásit nejpozději do 3. března 2023, a to: 

elektronicky na stránkách www.gjszlin.cz, v odkazu Přijímací řízení 

Cílem kurzu není doučování učiva ze základní školy, ale příprava na testovou podobu 
přijímacích zkoušek, práce s textem, řešení problémových úloh a uplatnění samostatného 
logického myšlení v předmětech český jazyk a matematika. Součástí bude i seznámení 
s psychohygienickými zásadami v zátěžových situacích a jejich zvládnutí. Po zadání e-mailové 
adresy Vám bude doručeno potvrzení o registraci. 
 
termíny:   14., 21. a 28. března 2023 a 4. dubna 2023 (vždy v úterý) 
 
časový harmonogram:  zahájení 15.15 hod. 

ukončení 17.45 hod. 

Termíny přípravného kurzu jsou shodné pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium.  

Kurz je zpoplatněn částkou 400 Kč. Jedná se o registrační poplatek, který pokrývá 
administrativní náklady a náklady na tisk studijních materiálů. 

Po elektronickém přihlášení je nutno nejpozději do 3. března 2023 uhradit registrační 
poplatek bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 115-1077060217/0100 KB a.s. Zlín. 
Jako variabilní symbol uveďte prvních šest číslic z rodného čísla, do zprávy pro příjemce pak 
uveďte jméno a příjmení uchazeče. Pokud nechcete tyto údaje sdělovat, můžete přípravný 
kurz zaplatit v hotovosti v kanceláři školy. 

Rozpis uchazečů do jednotlivých tříd bude vyvěšen na nástěnce u vstupních dveří do budovy 
školy v den konání kurzů. S sebou si přineste psací potřeby a poznámkový blok nebo papíry. 

 

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU 
Gymnázium se sportovní přípravou (obor s talentovou zkouškou)        30. listopad 2022 

Ostatní studijní obory – čtyřleté i osmileté gymnázium             1. březen 2023 
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 
Kritéria budou zveřejněna na www.gjszlin.cz v termínech: 

30. října 2022    pro studijní obor Gymnázium se sportovní přípravou 

31. ledna 2023  pro ostatní studijní obory 

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 
Písemné přijímací zkoušky se budou konat formou jednotných písemných zkoušek 
z matematiky a českého jazyka a literatury. Písemné přijímací zkoušky pro všechny studijní 
obory se budou konat ve dvou termínech – v 1. termínu na škole, která je na přihlášce uvedená 
jako první v pořadí, ve 2. termínu na škole, která je na přihlášce uvedená jako druhá v pořadí. 

13. a 14. duben 2023  čtyřleté studijní obory 

17. a 18. duben 2023  osmiletý studijní obor 

Uchazeči o studijní obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou, budou před 
písemnými zkouškami konat ve dnech 1. nebo 2. února 2023 talentovou zkoušku (opět podle 
pořadí uvedeného na přihlášce). Do tohoto studijního oboru si může podat přihlášku uchazeč, 
který je aktivním členem sportovního klubu atletiky, basketbalu, házené, plavání nebo 
volejbalu. Úspěšné složení talentové zkoušky je jednou z podmínek pro přijetí ke studiu. 

Informace o výsledku talentové zkoušky i písemných přijímacích zkoušek budou zveřejněny 
v zákonné lhůtě na www.gjszlin.cz a na úřední desce v budově školy. 

 

ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTŮ PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VŠ A VOŠ 
v procentech z celkového počtu absolventů 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Vysoká škola 93,1 97,8 92,0 95,9 
Vyšší odborná škola 1,5 1,4 2,2 0,7 
Celkem 94,6 99,2 94,2 96,6 

v procentech z počtu přijatých absolventů na VŠ 

Ekonomické 13,9 19,7 13,9 11,3 
Technické 18,8 14,6 16,2 13,4 
Přírodovědné 10,7 5,8 11,5 15,5 
Filosofické a sociální vědy 18,0 19,7 19,2 9,2 
Pedagogické 11,5 8,1 9,2 12,7 
Fakulty sportovních studií 3,3 2,2 2,3 7,7 
Právnické 4,9 5,8 3,1 6,3 
Lékařské a farmaceutické 15,6 16,8 14,6 15,5 
Fakulty multimediálních 
komunikací + umělecké VŠ 

0,8 2,2 4,6 4,2 

Veterinární — — 0,8 2,8 
Zahraniční VŠ 2,5 5,1 4,6 1,4 
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VEDENÍ ŠKOLY 
Mgr. Alena Štachová  ředitelka školy    tel. 577 007 447 

Mgr. Přemysl Šil  zástupce statutárního orgánu,   577 007 446 
vedoucí úseku gymnaziálního vzdělávání 

Mgr. Radim Bárta   vedoucí úseku sportovních činností  577 007 448 

Mgr. Jiřina Juříčková, MBA vedoucí úseku jazykového vzdělávání 577 007 454 

KONTAKTY NA ŠKOLU 
web    www.gjszlin.cz   IČ 00 55 95 04 

e-mail    gym@gjszlin.cz   ID rbhxcq9 

telefon    577 077 444 (sekretariát) 

ADRESA ŠKOLY 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 

nám. T. G. Masaryka 2734 

760 01 Zlín 
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

 

10. LISTOPAD 2022 (14–18 HODIN) 
tento den je určen pouze uchazečům o studium oboru Gymnázium se sportovní přípravou 

25. LISTOPAD 2022 (14–18 HODIN) 

26. LISTOPAD 2022 (9–13 HODIN) 

7. ÚNOR 2023 (14–18 HODIN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONNÍ ČÍSLA A INFORMAČNÍ ADRESY 
+420 577 007 444 kancelář 

+420 577 007 447 ředitelka 

+420 577 007 446, 8 zástupci 

e-mail:  gym@gjszlin.cz 

www.gjszlin.cz   

 

          


