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Informace pro zájemce o studium ve školním roce
2019/2020
Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci oznamuje, že ve školním roce 2019/2020 otevře 1 třídu
čtyřletého gymnázia pro nejvýše 30 žáků a 1 třídu osmiletého gymnázia také pro nejvýše 30 žáků.
Pro všechny zájemce o studium na naší škole jsme připravili informační přehled, který jim pomůže
dobře načasovat přípravu na přijímací zkoušky. Věříme, že využijí nabízenou podporu, a těšíme se, že
se stanou součástí našeho týmu!

RECEPT NA PŘÍPRAVU PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI








MALÁ OCHUTNÁVKA
 Navštivte náš stánek na přehlídkách středních škol 31. 10. 2018 v Havlíčkově Brodě a
6. 11. 2018 v Pelhřimově, kde získáte základní informace nejen od přítomných učitelů,
ale své osobní zkušenosti vám sdělí přímo také naši žáci.
 Prohlédněte si naši školu „v akci“! Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 8 do 16.45 hod. pořádáme
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, tentokrát v duchu První republiky, určený k prezentaci
nejzajímavějších forem práce a činností, jimiž se můžeme chlubit. Více o DOD
na webových stránkách školy www.gymhu.cz
LEHKÝ PŘEDKRM
 Prožijte dvě příjemná odpoledne v naší škole v rámci akce ŠKOLA NA ZKOUŠKU pro
uchazeče z 5. a 9. tříd v termínech: středa 12. 12. 2018 od 14.30 hod. do 16.15 hod. a
středa 9. 1. 2019 od 14.30 hod. do 16.15 hod. Pod vedením našich učitelů si postupně
projdete typické úlohy z jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky, o
přestávce je připravena i malá svačinka.
NEPŘEHLÉDNĚTE! Z důvodu snazší organizace je nutné, aby se zájemci na akci ŠKOLA
NA ZKOUŠKU přihlásili emailem na adresu Dalik.Jiri@gymhu.cz
Do emailu uveďte jméno a příjmení uchazeče, školu a třídu, kterou uchazeč navštěvuje.
MÍSTO POLÉVKY
 Zúčastněte se PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO pro uchazeče z 5. a 9. tříd, které se
budou konat ve středu 23. 1. 2019 od 14 hod. do 16.30 hod. v budově naší školy –
zkoušky bez stresu, ale v reálném čase, s reálným zadáním a zpětnou vazbou.
 Ve stejný den, tedy 23. 1. 2019, pořádáme od 15.30 hod. Konzultační den pro rodiče
uchazečů o studium, kde nabízíme nejen informace, ale také pomoc s vyplněním a
kontrolou přihlášek. Rodiče mohou přihlášku (pokud ji mají již potvrzenou ze ZŠ) zároveň
pohodlně odevzdat bez poštovního poplatku. Nabídneme také prezentaci o výhodách
studia prostřednictvím našeho online KURZU.
HLAVNÍ PORCE PŘÍPRAVY
 Zapojte se do intenzivního TRÉNINKU pod vedením našich učitelů matematiky a
českého jazyka: V průběhu měsíce února můžete absolvovat 4 tréninky zaměřené na
opakování stěžejních znalostí potřebných pro úspěšné zvládnutí jednotných přijímacích
testů na střední školy zakončené maturitou.
Termíny: 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2. 2019 vždy 14.30 - 15.15 MAT, 15.30 - 16.20 ČJ
Uchazeč může trénovat oba nebo jen jeden předmět podle vlastního výběru.
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PŘIDEJTE SI
 Další možností přípravy je online KURZ z pohodlí domova: zúčastníte-li se DOD, Školy na
zkoušku nebo 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.
SLADKÝ DEZERT
 Na doladění formy před ostrými přijímačkami využijte možnost projít si správné řešení
vašich opravených prací z Přijímacích zkoušek nanečisto pod vedením našich pedagogů.
Termíny: 13. 3. 2019 (14.30 – 15.30 hod.) Rozbor ilustračního testu z ČJ
20. 3. 2019 (14.30 – 15.30 hod.) Rozbor ilustračního testu z MAT

Zapojení do přípravy na přijímací zkoušky na Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci je bezplatné,
zcela dobrovolné a otevřené všem zájemcům, není tedy podmíněno podáním přihlášky ke studiu.

TERMÍNY přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
Všichni uchazeči o studium na SŠ v oborech zakončených maturitní zkouškou musí složit jednotnou
přijímací zkoušku, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Přihlášky se podávají do 1. BŘEZNA 2019!
Termíny jednotných testů jsou stejné pro všechny střední školy:

Studium

První termín

Druhý termín

Čtyřleté gymnázium

12. 4. 2019

15. 4. 2019

Osmileté gymnázium

16. 4. 2019

17. 4. 2019

Náhradní termín pro
všechny obory

13. 5. 2019

14. 5. 2019

Přejeme našim budoucím studentům úspěch v přijímacím řízení!

V Humpolci 25. 10. 2018

Mgr. Hana Havelková, ředitelka školy
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