
Gymnázium a střední odborná škola  Mikulov,
příspěvková organizace,

Komenského 7, 692 16  Mikulov

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: žákům oboru vzdělání
Vyřizuje: Mgr. Hana Mikulíková Praktická škola dvouletá
E-mail:
Datum: 18. června 2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Společné zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční ve středu 1. září 2021 na dvoře (vchod z ulice
Piaristů) v 10.00 hodin, následuje společná schůzka s třídním učitelem.

Psací potřeby s sebou.

Další informace:
● potvrzení o studiu nelze vydat dříve, než 1. září 2021 při nástupu žáka do školy;
● žáci předloží výroční vysvědčení za poslední rok základní školy;
● v případě částečného – úplného uvolnění z tělesné výchovy žák odevzdá vyplněný formulář

nejpozději do 15. září 2021;
● vyplněnou návratku zašlete zpět na naši adresu nejpozději do 31. července 2021
● jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné doložit doporučení školského

poradenského zařízení ( SPC i PPP zajišťují přes datové schránky);
● 125,- Kč vratná záloha za klíček od skříňky a čip;
● cca 250,- na nákup sešitů a kancelářských potřeb;
● učebnice zapůjčujeme zdarma.

S pozdravem

Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
ředitel GSS

Telefon: 516 499 400 Bankovní spojení: KB Břeclav
Číslo účtu: 19630-651/0100 IČ: 606 80 121



Gymnázium a střední odborná škola  Mikulov,
příspěvková organizace,

Komenského 7, 692 16  Mikulov

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: žákům oborů vzdělání
Vyřizuje: Mgr. Hana Mikulíková kuchařské práce, pečovatelské
práce
E-mail: gym.mikulov@bv.orgman.cz

Datum: 18. června 2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Společné zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční ve středu 1. září 2021 na dvoře (vchod z ulice
Piaritů) v 10.00 hodin, následuje společná schůzka s třídním učitelem.

Psací potřeby s sebou.

Další informace:
● potvrzení o studiu nelze vydat dříve, než 1. září 2021 při nástupu žáka do školy;
● žáci předloží výroční vysvědčení za poslední rok základní školy;
● v případě částečného – úplného uvolnění z tělesné výchovy žák odevzdá vyplněný formulář

nejpozději do 15. září 2021;
● vyplněnou návratku zašlete zpět na naši adresu nejpozději do 31. července 2021;
● jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné doložit doporučení školského

poradenského zařízení; (SPC i PPP zasílají přes datové schránky)
● 125,- Kč vratná záloha za klíček od skříňky a čip;
● cca 200,- Kč žáci oboru Pečovatelské služby – pracovní zástěrka;
● 2 ks bílé tričko
● 5 ks bílé ponožky
● cca 250,- Kč na sešity a kancelářské pomůcky;
● učebnice zapůjčujeme zdarma;
● žáci si přivezou povinně průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz není průkaz

pojištěnce), platný od 1. září 2021.

S pozdravem Mgr. Roman Pavlačka
ředitel GSS

Telefon: 516 499 400 Bankovní spojení: KB Břeclav
Číslo účtu: 19630-651/0100 IČ: 606 80 121

mailto:gym.mikulov@bv.orgman.cz


Gymnázium a střední odborná škola  Mikulov,
příspěvková organizace,

Komenského 7, 692 16  Mikulov

Váš dopis zn.:
Ze dne: žákům oborů vzdělávání
Naše zn.: zámečnické a zednické práce
Vyřizuje: Mgr. Hana Mikulíková
E-mail: gym.mikulov@bv.orgman.cz

Datum: 18. června 2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Společné zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční ve středu 1. září 2021 na dvoře (vchod z ulice
Piaritů) v 10.00 hodin, následuje společná schůzka s třídním učitelem.

Další informace:
● potvrzení o studiu nelze vydat dříve, než 1. září 2021 při nástupu žáka do školy;
● žáci oboru Zámečnické práce si přinesou posuvné měřítko;
● žáci předloží výroční vysvědčení za poslední rok základní školy;
● v případě částečného – úplného uvolnění z tělesné výchovy žák odevzdá vyplněný formulář

nejpozději do 15. září 2021;
● vyplněnou návratku zašlete zpět na naši adresu nejpozději do 31. července 2021;
● jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné doložit doporučení školského

poradenského zařízení (SPC i PPP zasílají přes datovou schránku)
● 125,- Kč vratná záloha za klíček od skříňky a čip;
● Cca 250,- Kč na sešity a kancelářské potřeby;
● učebnice zapůjčujeme zdarma;
● zajistěte si visací zámek na skříňku 2x.

S pozdravem Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
ředitel GSS

Telefon: 516 499 400 Bankovní spojení: KB Břeclav
Číslo účtu: 19630-651/0100 IČ: 606 80 121

mailto:gym.mikulov@bv.orgman.cz


Gymnázium a střední odborná škola  Mikulov,
příspěvková organizace,

Komenského 7, 692 16  Mikulov

Váš dopis zn.:
Ze dne: žákům oborů vzdělávání
Naše zn.: kuchař-číšník, cukrář, strojní mechanik
Vyřizuje: Mgr. Hana Mikulíková
E-mail: skola@gssmikulov.cz

Datum: 18. června 2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Společné zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční ve středu 1. září 2021 na dvoře (vchod z ulice
Piaritů) v 10.00 hodin, následuje společná schůzka s třídním učitelem.

Další informace:
• potvrzení o studiu nelze vydat dříve, než 1. září 2021 při nástupu žáka do školy;
• žáci předloží výroční vysvědčení za poslední rok základní školy;
• v případě částečného – úplného uvolnění z tělesné výchovy žák odevzdá vyplněný formulář
nejpozději do 15. září 2021;
• vyplněnou návratku zašlete zpět na naši adresu nejpozději do 31. července 2021;
• jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné doložit doporučení školského
poradenského zařízení (SPC i PPP zasílají přes datovou schránku)
• 125,- Kč vratná záloha za klíček od skříňky a čip;
• cca 350,- Kč na sešity a kancelářské potřeby.

S pozdravem Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
ředitel GSS

Telefon: 516 499 400 Bankovní spojení: KB Břeclav
Číslo účtu: 19630-651/0100 IČ: 606 80 121

mailto:skola@gssmikulov.cz

