
 

Spolu se zápisovým lístkem odevzdejte i tuto anketu. Do 10 dnů od oznámení výsledků. 
 

Vážený studente, 

 

 byl jste přijat na Gymnázium Teplice – školu, která vám umožní získat potřebnou orientaci 

v základech řady věd a oborů a ve světě vůbec. Kromě toho také budete u nás studovat dva cizí jazyky. 

V nabídce uvedené níže prosím přiřaďte jednotlivým jazykům čísla od 1 do 5 podle toho, jak rád/a byste 

daný jazyk studoval/a. Jednička už je předepsána u angličtiny, neboť tu u nás studují všichni. Dvojku 

připište do kolonky POŘADÍ u toho jazyka, o který máte (vedle angličtiny) největší zájem, trojku 

dalšímu v pořadí atd. až šestku jazyku, který byste studoval/a nejméně rád/a. Kolonku ROKY vyplňte 

v případě, že jste se daný jazyk už učil/a. Uveďte číslo vyjadřující počet let dosavadního studia daného 

jazyka. Budeme se maximálně snažit vyhovět Vašemu zájmu, ale nemohu vyloučit možnost, že se nám 

to nepodaří. Definitivně se tedy dozvíte, jaké jazyky budete studovat až v září. Většina z vás už 

studovala angličtinu, proto k ní je směřován jeden dotaz navíc. 

 Vyplněný dotazník odstřihněte a pošlete (nebo odevzdejte v podatelně – vrátnici) na naši adresu. 

Pokud k nám Vaše odpověď nedorazí nebo přijde-li pozdě, přidělíme Vám jazyky sami. O volbě jazyků 

se poraďte se svými rodiči a nechte si dotazník od nich podepsat. 

 

 Další informace o tom, co Vás u nás čeká a jaké vybavení budete potřebovat, dostanete až v den 

nástupu. Není třeba dělat si tedy starost se sháněním nějakých učebnic či pomůcek. Můžete se také 

podívat na www.gymtce.cz. Jen vás ještě prosím o informace, které nám chyběly na většině přihlášek. 

Jde o rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. 

 

 Těším se na shledanou v září.  
RNDr. Zdeněk Bergman 

ředitel školy 

 

zde odstřihněte 

 

Jméno a příjmení: ______________________________ Ze třídy: ________ (5. nebo 9.) 

 

Rodné číslo: __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ Zdravotní pojišťovna: ________________ 

 

 

POŘADÍ JAZYK ROKY

1 anglický
francouzský
německý
ruský

španělský
 

 

V angličtině bych se sám zařadil mezi začátečníky – mírně pokročilé – pokročilé. 

(Zakroužkujte.) 

 

 

 _________________________   ________________________ 

              podpis uchazeče      podpis zákonného zástupce 

 

Dne: ____________________ 

http://www.gymtce.cz/

