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Chcete studovat na cool gymnáziu? 

Není nic snazšího, než přijít k nám… 

Gymnázium všeobecné (30 žáků) 

Gymnázium humanitní (30 žáků) 
 

Proč se k nám přihlásit? 

� naši žáci mají více než 91% úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ a VOŠ 

� široká nabídka cizích jazyků – anglický, německý, ruský, francouzský, latinský, 

španělský 

� velmi dobrá znalost anglického jazyka a dalšího cizího jazyka 

� široká nabídka volitelných předmětů  

� samozřejmostí je práce na počítači a znalost nezbytných programů 

� vysoká úspěšnost našich studentů v oborových soutěžích 

� zapojení do soutěží, olympiád a mezinárodních projektů 

 

Co nabízíme? 

� kvalitní a zapálené učitele  

� moderně vybavenou učebnu biologie a chemie 

� odbornou učebnu fyziky 

� hlavolamy na chodbách 

� vybavené počítačové a multimediální učebny 

� multifunkční hřiště 

� zájezdy do zahraničí (Anglie, Francie, Benelux) 

� možnost kulturního vyžití (kino, divadlo, kulturní akce školy) 

� možnost zapojit se do tvorby školního časopisu, pěveckého sboru, 

hudebních kapel apod. 

� sportovní a jazykové kroužky 

� domov mládeže a školní jídelnu 
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Chcete studovat na gymnáziu, a přesto nestudovat gymnázium? 

Připravili jsme pro Vás nový obor 

 

Veřejnosprávní činnost 
 

Proč se k nám přihlásit? 

� odborný obor, takže jednodušší přijímací zkoušky, stačí získat v testech 33 

bodů ze 130 možných a můžeš studovat 

� uplatnění na trhu práce, pokud nechceš hned po škole do pracovního 

procesu, můžeš dál studovat na navazujících VOŠ nebo VŠ 

� orientace v právu a ekonomice (sám si sepíšeš i spočítáš, co je v životě třeba) 

� dobrá znalost anglického jazyka, konverzační znalost dalšího cizího jazyka 

� psaní všemi deseti 

� samozřejmostí je práce na počítači a znalost nezbytných programů 

� orientace v systému Evropské unie 

 

Co nabízíme? 

� kvalitní učitele i odborníky z praxe 

� vybavené počítačové a multimediální učebny 

� multifunkční hřiště 

� zájezdy do zahraničí (Anglie, Francie, Benelux) 

� možnost kulturního vyžití (kino, divadlo, kulturní 

akce školy) 

� sportovní a jazykové kroužky 

� domov mládeže a školní jídelnu 
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Nejste z Jevíčka ani okolí, a přesto chcete k nám? Nevadí, i pro vás máme 

řešení: 

 

Domov mládeže 
 

Jaké jsou výhody? 

� dvojlůžkové nebo trojlůžkové pokoje 

� knihovna 

� posilovna 

� připojení k internetu na všech pokojích 

� přijatelná cena za ubytování – 1.200,- Kč za měsíc 

� chutná strava zajištěna po celý den – 67,- Kč (snídaně, oběd, svačina, večeře) 

� bohatá zájmová činnost 

� na chování a přípravu do školy dohlíží vychovatelé  

 

Školní jídelna 
 

� pestrá strava 

� minimální náklady – 

25,- Kč za oběd 

 


