KONTAKTY

V nadcházejícím školním roce
2020/2021

www. gymtc.cz
vedeni@gymtc.cz

mohou být přijati ke studiu 1. ročníku jen žáci,
kteří absolvují Cermatem připravené
přijímací zkoušky pro šestiletá gymnázia
z českého jazyka a matematiky dne

Ředitelka školy

16. 4. 2020 – 1. škola na přihlášce
17. 4. 2020 – 2. škola na přihlášce

Mgr. Irena Volkovinská
tel.: 374 723 939, 739 477 384

(v případě omluvené absence v náhradním
termínu 13. 5. 2020/14. 5. 2020).
Zkouška proběhne v budově Gymnázia,

Zástupce ředitelky školy
Mgr. Josef Mach
tel.: 374 723 811

Tachov.

Pokud nejste zcela rozhodnuti, zda
zkusit studium na našem gymnáziu,
volte raději variantu podání přihlášky.

Výchovná poradkyně

Cermat jiný termín zkoušek vyhlašovat
nebude.

Mgr. Daniela Potocká
tel.: 374 723 811

Absolvováním zkoušky se nezavazujete
k nástupu ke studiu.

Pro školní rok 2020 – 2021 bude
vyhlášeno přijímací řízení:
PRO ŽÁKY 7. TŘÍD ZŠ
 předpokládaný počet přijatých
žáků: 60
 přijímací zkouška se koná
z matematiky a českého jazyka
(připravuje Cermat)
 kritéria přijímacího řízení budou
zveřejněna na www. gymtc.cz
 kritériem bude prospěch žáka na ZŠ,
účast v předmětových soutěžích
(okresní a krajské kolo) – bude
započteno 40 % a hodnocení přijímací
zkoušky z M, Čj - započteno 60 %
 organizujeme přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám z českého
jazyka a matematiky

Informace pro budoucí žáky 1. ročníku

Nabízíme:


Žáci 1. až 6. ročníku studují povinně
anglický jazyk.
Na celou dobu studia si volí 2. cizí jazyk
z následující nabídky:
 německý jazyk
 ruský jazyk
 španělský jazyk









Zároveň si vybírají k jednoletému studiu
volitelný předmět z následující nabídky:
 chemická praktika
 biologická praktika
 mluvnická a slohová cvičení
 situační jednání
 klasická a digitální fotografie
O škole:










studijní obor 7941K61


Den otevřených dveří
10. prosinec 2019 15.00-17.00 hod.
25. únor 2020 15.00-17.00 hod.

 všeobecné šestileté gymnázium
s možností volby humanitního
a přírodovědného zaměření
v 6. ročníku
 Přihlášku je třeba
odevzdat/zaslat
ředitelce gymnázia
do 1. března 2020









důkladnou přípravu ke zvládnutí maturitní
zkoušky, převážná většina absolventů
pokračuje ve studiu na vysoké škole
seznamovací kurz pro 1. ročník
lyžařský výcvikový kurz pro 3. ročník
vodácký kurz pro 5. ročník
výuku v odborných učebnách
odborné exkurze
návštěvy divadelních a filmových
představení, vzdělávacích programů
návštěvy cizojazyčně mluvených
divadelních představení
volnočasové zájmové kroužky
zájezdy do zahraničí, výměnné pobyty
(Anglie, Slovensko, Německo, Španělsko)
možnost zapůjčení učebnic
užívání síťové kopírky
wi-fi připojení po celé škole
bezbariérový přístup
posilovnu
možnost výběru ze dvou jídel ve vlastním
stravovacím pavilonu
možnost zapojit se do akcí pro veřejnost
(Pohádkový les, Mykologická výstava,
budování tůní pro obojživelníky apod.)
aktivní účast ve Studentském demokratickém
parlamentu a v Krajském stud. parlamentu
nápojové automaty
příjemné, téměř rodinné prostředí
vstup do budovy prostřednictvím čipu
šatny hlídané kamerovým systémem
kurz autoškoly za zvýhodněnou cenu
po ukončení studia maturitou vydání
Europassu v čes. a angl. jazyce zdarma

