DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázia v Klatovech
se koná ve středu dne 6. 12. 2017 od 13 hodin v budově naší školy,
tř. Nár. mučedníků 347/IV.
V průběhu této akce si můžete prohlédnout jednotlivá pracoviště naší školy, odborné a multimediální
učebny, laboratoře apod.
Všude Vám budou k dispozici naši odborníci i pověření studenti.
Během úvodního setkání s vedením školy budete mít možnost diskutovat otázky týkající se přijímacího
řízení do Gymnázia, učebních plánů, zaměření studenta podle jeho volby, systému volitelných
předmětů, uplatnění našich absolventů a další náměty dle Vašeho zájmu.

Naše pozvánka je určena všem, kteří plánují pokračovat ve studiích na vysoké škole
jakéhokoli zaměření. Pro ty jsou gymnázia tradičně nejlepší přípravou.
Také naše škola to svými výsledky dlouhodobě potvrzuje
(skoro všichni absolventi jsou na zvolené vysoké školy přijati).

Přijímací řízení
do Gymnázia Jaroslava Vrchlického v
Klatovech
pro školní rok 2018/2019
Gymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2018/2019
opět
- jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ (30
míst)
- jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd (30
míst)
- dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (60
míst)
Studium na gymnáziu je určeno především těm, kdo zamýšlejí
v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů
umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného
nebo jiného zaměření).
Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak
prospěchu dosaženého na ZŠ v posledních třech pololetích a
jednak výsledku testů z matematiky a českého jazyka centrálně
dodaných Cermatem.
Procentuální váha výsledku testů bude 67% u čtyřletého studia,
70% u šestiletého studia a 90% u osmiletého studia. Testy proběhnou

na všech středních školách v kraji 12. 4. a 16. 4. 2018 pro čtyřleté
studium a 13. 4. a 17. 4. 2018 pro studium šestileté a osmileté. Uchazeč
může podávat přihlášku na 2 školy a má možnost konat přijímací
zkoušku na každé z těchto škol, přičemž se počítá lepší výsledek.
Informace jsou také na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimacizkouska-2018-1404035422.html (včetně ukázek testů).
Gymnázium nabízí zájemcům přípravné kurzy k testům z matematiky i českého
jazyka. Přihlášky k těmto kurzům přijímáme do 15. 12. 2017, kurzy začnou v únoru.
Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách v sekci přijímací řízení.
Kromě toho nabídneme uchazečům zdarma i konání přijímací zkoušky
nanečisto za podmínek stejných jako při skutečných testech. Termín a přihlášky
budou na našich webových stránkách.

Přihlášky ke studiu na platném formuláři (ke stažení na našich
webových stránkách nebo na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlaseksl-1404035400.html) odevzdají uchazeči řediteli Gymnázia do 1. 3.
2018. Gymnázium v Klatovech nevyžaduje lékařské potvrzení na
přihlášce.

S dotazy ke studiu na Gymnáziu v Klatovech a k
přijímacímu
řízení se obracejte na vedení školy – tel.: 376 310 847
(376 313 092, 376 315 245), mail: jslegl@klatovynet.cz
Přijďte na Den otevřených dveří 6. 12. 2017.
Aktualizované informace lze získat na našich internetových
stránkách www.klatovynet.cz/gymkt
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