Informace pro zájemce o studium na Gymnáziu dr. A. Hrdličky ve školním roce
2015/2016
Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci oznamuje, že ve školním roce 2015/2016 otevře 1 třídu
čtyřletého gymnázia pro 30 žáků a 1 třídu osmiletého gymnázia také pro 30 žáků.
Pro všechny zájemce o studium na naší škole jsme připravili informační přehled, který jim pomůže
dobře načasovat přípravu na přijímací zkoušky. Přejeme všem uchazečům hodně štěstí v přijímacím
řízení a těšíme se, že se stanou součástí našeho týmu!
Příprava na přijímací řízení, aneb JAK NA TO?
Získejte, co nejvíce informací o naší škole:
 navštivte náš stánek na přehlídkách středních škol 4. 11. 2014 v Havlíčkově Brodě a
11. 11. 2014 v Pelhřimově, kde získáte základní informace nejen od přítomných učitelů,
ale své osobní zkušenosti vám sdělí přímo také naši žáci
 zúčastněte se Přijímacích zkoušek nanečisto, které se budou konat ve středu
19. 11. 2014 od 14 hod. v budově naší školy – zkoušky bez stresu, ale v reálném čase,
s reálným zadáním a zpětnou vazbou
 prohlédněte si naši školu „v akci“ ve čtvrtek 27. 11. 2014 při Dnu otevřených dveří, který
je určen k prezentaci nejzajímavějších forem práce a činností, jimiž se můžeme chlubit
 přesvědčte rodiče, aby se 11. února 2015 zúčastnili Konzultačního dne pro rodiče
uchazečů o studium, kde nabízíme pomoc s administrací a kontrolou přihlášek a
zodpovíme dotazy ke všem změnám, které mohou ještě v rámci jednotných přijímacích
zkoušek nastat. Rodiče mohou potvrzenou přihlášku zároveň pohodlně odevzdat bez
poštovního poplatku.
Už to neodkládejte a začněte s přípravou! Rádi Vám pomůžeme:
 Studijní trénink z pohodlí domova: zúčastníte-li se přijímacích zkoušek nanečisto, získáte
osobní přístupové údaje do e-learningového prostředí naší školy, kde pro vás budeme
připravovat zvyšující se tréninkové dávky učiva z češtiny, matematiky a zábavné úkoly z
cizích jazyků. Postupně si zopakujete vše, co budete potřebovat k přijímacím zkouškám a
co při náročném vstupu na gymnázium určitě oceníte.
Jednotné přijímací zkoušky na jaře 2015 aneb CO NÁS ČEKÁ?
Kraj Vysočina, zřizovatel středních škol, uložil školám povinnost přihlásit se do Pilotního ověřování
organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných
jednotných testů. Realizací vyhlášeného pilotního ověřování pověřilo ministerstvo školství Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání, tedy stejnou organizaci, která již několik let organizuje jednotné
maturitní zkoušky.
Gymnázium dr. A. Hrdličky dosahuje ve státních maturitních zkouškách stabilně výborných výsledků,
a proto si dovolujeme nabídnout uchazečům a jejich rodičům účinnou pomoc při přípravě na nový
model přijímacích zkoušek a spolehlivý informační servis. Zapojení do přípravy je zcela dobrovolné a
otevřené všem zájemcům, není tedy podmíněno podáním přihlášky ke studiu.
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