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Přijímací řízení
Podmínkou k přijetí na studijní obor
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) je
absolvování přijímací zkoušky formou
jednotných testů z ČJ a M (celostátně
organizuje MŠMT v prostorách školy).
O přijetí bude mimo jiné rozhodovat i prospěch na vysvědčení v 8. a 9. třídě ZŠ.
Podmínkou k přijetí na studijní obor
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) je
absolvování přijímací zkoušky formou
jednotných testů z ČJ a M (celostátně
organizuje MŠMT v prostorách školy).
O přijetí bude mimo jiné rozhodovat i prospěch na vysvědčení v 4. a 5. třídě ZŠ.
Přijímací zkoušky jsou organizovány jednotně ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2022 pro čtyřleté studium a 19. 4. a 20. 4. 2022 pro osmileté studium v prostorách gymnázia.

Nabízí studijní obory
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

Jak se stát studentem našeho gymnázia
- vyplnit přihlášku ke studiu na předepsaném
-

tiskopisu a odevzdat řediteli gymnázia
do 1. března 2022
úspěšně zvládnout přijímací řízení

Přípravné kurzy
Pro všechny zájemce z 5. a 9. tříd ZŠ o studium na naší (případně jiné střední) škole nabízíme přípravné kurzy z ČJ a M, které začínají 18. ledna 2022. Bližší informace a přihlášku do kurzů najdete na stránkách školy
www.gmct.cz.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. listopadu 2021 od 15:00 do 18:00
22. ledna 2022 od 9:00 do 12:00 h

Studijní obory

Škola nabízí

pro školní rok 2022/2023

- pokrytí internetem (wi-fi) v prostorách celé školy
- špičkové vybavení IC technologiemi, 3D tisk
- vybavení všech učeben moderní počítačovou a au-

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
Přijímáme 30 uchazečů na základě přijímacího řízení.
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
Přijímáme 30 uchazečů na základě přijímacího řízení.

diovizuální technikou s připojením na internet

- elektronickou podporu výuky - Moodle
- počítačovou studovnu, knihovnu
- práce s programovatelnými roboty
- informační a poradenskou činnost
- prevenci sociálně patologických jevů
- činnost ve sportovních a zájmových kroužcích
(Sportovní klub, Studentský klub)

- vybavenou posilovnu
- keramickou dílnu s vypalovací pecí
- novou školní jídelnu
- novou sportovní halu

Profil absolventa
- pěstujeme vztah žáků ke kulturním, společenským,
duchovním a přírodním hodnotám

- rozvíjíme jazykové schopnosti žáků, jejich tvůrčí
myšlení

- připravujeme žáky pro studium na všech typech VŠ

Škola organizuje
- adaptační kurz pro nové studenty gymnázia
- odbornou přípravu v psaní na klávesnici všemi
deseti
- lyžařské výcvikové kurzy, sportovně turistické
kurzy v zahraničí (Chorvatsko), vodácký kurz
- poznávací zájezdy do Anglie, Německa, Francie,
Belgie, Itálie, Polska aj.
- odborné exkurze do institucí veřejné správy, obou
komor Parlamentu ČR, průmyslových podniků (železárny, pivovar), návštěvy kulturních památek
- spolupráce s partnerskými školami
(Francie, Slovensko)
- maturitní a reprezentační ples gymnázia
- účast v mezinárodních projektech (Erasmus+ aj.),
bezplatné výměnné pobyty žáků v zahraničí

