
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace 

Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno, IČ 005 59 01, tel.: 541 321 317, 

 www.gymnaslo.cz, sekretariat@gymnaslo.cz 

 

   

JAZYKOVÝ DOTAZNÍK 

(a také estetický dotazník) 

Jméno a příjmení uchazeče:  

Obor:  

(zakroužkujte příslušný obor)  
šestiletý čtyřletý jazykový čtyřletý všeobecný 

Jméno a příjmení zákonného 

zástupce: 
 

 

Druhý cizí jazyk 

Prvním cizím jazykem je pro všechny studenty Slovaňáku angličtina.  

Druhým cizím jazykem bude jeden z níže uvedených. Každá třída bude rozdělena na dvě přibližně stejně 

početné skupiny. V jedné třídě tedy budou nejvýše dva cizí jazyky podle největšího zájmu. Škola se bude 

snažit přihlédnout k prioritám podle níže uvedené tabulky, přičemž se bude také snažit, aby – bude-li to 

možné – byla úroveň vybraného (či přiděleného) druhého jazyka u žáků co nejvíce srovnatelná. Vyplňte 

tedy níže uvedenou tabulku s tím, že do sloupce „PRIORITA“ napište ke každému jazyku číslo 1 až 5 (každé 

číslo použijete právě jednou) podle pořadí preference tohoto jazyka (priorita 1 je nejvyšší, priorita 5 

nejnižší). 

 

Umění a kultura 

V učebním plánu je pro první a druhý ročník zařazen předmět Umění a kultura, který se skládá z hudebního 

a výtvarného oboru, přičemž si žáci na počátku studia volí jeden z nich a pokračují v něm následně i ve 

druhém ročníku. Výuka je realizována ve skupinách. Před prvním ročníkem je tedy vhodné si vybrat jeden 

z těchto oborů, přičemž škola se bude opět snažit přihlédnout k této volbě (opět se budeme držet zásady, 

aby obě skupiny byly početně vyrovnané). Obor zvolte tak, že u něj zakroužkujete „ANO“. Samozřejmě 

můžete zakroužkovat „ANO“ u obou, tím dáváte najevo, že přivítáte zařazení do kteréhokoliv oboru . 

Druhý cizí jazyk PRIORITA 
počet roků, který jsem se 

daný jazyk učil(a) 
Umění a kultura 

zakroužkujte aspoň 

jednu volbu 

německý jazyk   hudební obor ANO 

francouzský jazyk   výtvarný obor ANO 

španělský jazyk     

ruský jazyk     

italský jazyk     

 

Děkujeme moc  ………………………………………………………………… 

podpis zákonného zástupce 

Jazykový dotazník se odevzdává v případě přijetí na střední školu spolu se zápisovým lístkem, popř. ho 

zašlete na email: red@gymnaslo.cz. 

 


