
Informace pro rodiče a žáky (studijní obor 79-41-K/41) 
Společná schůzka přijatých žáků a jejich zákonných zástupců se koná ve středu 

26. srpna 2020 v 18 hodin v budově Gymnázia Karla Čapka v Dobříši. V brzké době Vás 

budeme kontaktovat na Vaší e-mailové adrese (zadané při přijímacím řízení) s pokyny 

a dotazníkem ke studiu. Větší část z materiálů najdete na webu školy: horní menu 

Studium – Dokumenty.  

Adaptační kurz 

Ve dnech 7. – 11. září pořádá GYMKC pro žáky prvních ročníků adaptační kurz. Ten 

probíhá ve školicím středisku Přestavlky (u Slap nad Vltavou). Další info viz leták. 

Cizí jazyky 

Všichni žáci prvního ročníku mají povinně anglický jazyk. Jako druhý cizí jazyk si mohou 

volit z nabídky: německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Prosím důkladně 

promyslete svoji volbu. Brzy budete požádáni e-mailem o sdělení vybraného druhého cizího 

jazyka. V případě nedostatečného počtu žáků pro daný cizí jazyk bude nutné volbu 

zopakovat (např. nelze otevřít cizí jazyk pro 7 žáků). 

Estetická výchova 

Žáci vybírají ze dvou variant estetické výchovy – hudební nebo výtvarná výchova. Variantu 

výchovy si volí na dva školní roky. 

Lyžařský kurz 

Součástí výuky tělesné výchovy je v prvním ročníku čtyřletého studia lyžařský kurz, který 

se uskuteční v březnu 2021 v lyžařském středisku St. Michael (Rakousko).  

Učebnice 

Seznam doporučených učebnic pro 1. ročník naleznete na webu školy v sekci Dokumenty. 

Školní jídelna 

Žáci prvního ročníku mají zajištěno stravování v jídelně 2. ZŠ. Přihlášku ke stravování 

můžete vygenerovat na webu naší školy (sekce Dokumenty). Přihlásit se je nutné co 

nejdříve. Další postup s přihláškou bude doručen na adresu uvedenou při jejím 

generování. 

 

V případě, že se nebudete moci zahajovací schůzky zúčastnit, sdělte nám tuto skutečnost 

do 14. srpna (jarmila.bendova@gymkc.cz), aby s vámi mohla třídní učitelka včas domluvit 

další postup.  

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi. 

Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01  Dobříš   

tel.:  318 521 040 – post@gymkc.cz  


