Co potřebuje student GVP na výuku
Učebnice. Učebnice pro 1. a 2. ročník šestiletého studia zapůjčuje bezplatně škola (neplatí pro učebnice cizích
jazyků). Ve čtyřletém studiu a vyšších ročnících šestiletého studia si studenti učebnice obstarávají v zásadě
sami. Některé tituly si však lze vypůjčit i ve škole. V první polovině září bude ve škole organizována burza
učebnic, kde studenti starších ročníků nabídnou své učebnice k odprodeji mladším spolužákům. S nákupem
učebnic proto zbytečně nespěchejte a určitě počkejte na pokyny jednotlivých vyučujících, kteří stanoví, jaké
učebnice jsou potřeba.
Jazykové učebnice. Jazykové učebnice si studenti kupují. Počty studentů, kteří studují daný jazyk v dané
úrovni, se rok od roku značně liší. Studenti obvykle vyplňují úlohy přímo do učebnic (často nejen do pracovní
ale i do studentské části) a tak není možné použité učebnice předávat mladším studentům. Proto požadujeme,
stejně jako většina ostatních škol, aby si učebnice koupili i studenti šestiletého studia, kterým jinak učenice
zajišťuje škola. Kterou učebnici konkrétní student potřebuje, bude jasné, až po zařazení do skupiny příslušné
úrovně. Zakoupení potřebného množství učebnic potom zajistí škola, protože při hromadném nákupu je
dosahováno příznivější ceny než při individuálním nákupu.
Sešity. Téměř na každý vyučovaný předmět je potřeba jeden sešit na poznámky. Učitelé zpravidla nenařizují
jeho přesnou velikost, tloušťku ani linkování. Pro výuku předmětů, kde se občas kreslí obrázky (matematika,
přírodovědné předměty) je vhodný sešit nelinkovaný, ale s podložkou s vyznačenými linkami. Pro ostatní
předměty se hodí sešity linkované. Před začátkem školního roku, kdy bude potřeba sešitů veliká, si můžete
doma vytvořit rozumnou zásobu sešitů různých typů.
Blok, ze kterého je možné vytrhnout „neokousaný“ papír v případě, že má student něco napsat a odevzdat
učiteli.
Vybavený penál, tj. dvě modře nebo černě píšící propisky, dvě další barvy na zvýrazňování a podtrhávání
nadpisů (např. červená, zelená), pravítko na podtrhávání (stačí krátké, aby se do penálu vešlo), ořezanou tužku
tvrdosti 2 a ořezávátko nebo mikrotužku se zásobou tuh, gumu.
Rýsovací potřeby (v době, kdy se v matematice probírá geometrie): 2 pravítka, jedno z nich musí být
trojúhelník s ryskou, úhloměr, ořezanou tužku tvrdosti 3 a ořezávátko nebo mikrotužku, gumu, kružítko.
Kalkulačku. Kalkulačka musí upřednostňovat násobení před sčítáním (úloha 1 + 2 x 3 musí vyjít 7, a nikoli 9).
Musí počítat důležité funkce, tj. obsahovat tlačítka sin, cos, tan, log atd. Naopak nedoporučujeme kalkulačky,
které samy kreslí průběh funkce nebo řeší rovnice či soustavy rovnic (tlačítko solve). Takové kalkulačky
provádějí za studenta operace, které se má naučit provádět on sám a navíc je nelze používat při maturitní
zkoušce. Vhodných kalkulaček je na trhu mnoho, třeba Casio FX 350ES PLUS.
Oblečení a obutí na tělocvik. Do tělocvičny je potřeba mít sportovní obuv, ve které student nechodí ven a
která na podlaze nezanechává stopy (označení non-marking). Na venkovní hřiště student potřebuje sportovní
obuv, ve které nechodí do tělocvičny. Žádné jiné speciální požadavky na sportovní oblečení při tělocviku
nemáme.
Přezůvky. Na začátku a konci školního roku není přezouvání povinné. Přesto doporučujeme, aby se studenti
uvnitř budovy vždy přezouvali. V zimě v době špatného počasí vyhlašuje ředitel školy přezouvací povinnost.
Zámeček. Menší visací zámek k uzamčení skříňky v šatnách.
Výtvarná výchova (týká všech studentů 1. a 2. ročníku šestiletého studia a těch studentů čtyřletého studia, kteří
si výtvarnou výchovu pro studium vyberou). Temperové barvy (sada 12 barev), štětinové štětce (ne vlasové)
č. 14, 16 a 18, sada barevných kříd, obyčejné perko a násadku pro práci tuží, nůžky, lepidlo.
V prvních dnech školního roku bude potřeba
• odevzdat oboustrannou fotokopii vysvědčení z minulého školního roku,
• na rozřazovací test z anglického jazyka přinést vlastní sluchátka.

