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RADOST Z PRÁCE

6. 2. 2019 
Strategie řešení úloh
13. 2. 2019 
Přijímací zkoušky nanečisto
20. 2. 2019 

Přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám

Výsledku testu nanečisto, rozbor úloh

Kurzy jsou zdarma a jsou vedeny učiteli českého jazyka 
a matematiky. Začátek je vždy v 15:00. Více na stránkách školy.

Více informací a konkrétní termíny na www.cermat.cz

28. 2. 2019 
Poslední termín pro odevzdání 
přihlášek ke studiu

duben 2019

2. 9. 2019

Přijímací řízení do čtyřletého 
i osmiletého cyklu gymnázia

Začátek školního roku 2019/2020
Seznamovací kurz GO!

SEZNAMOVACÍ 
KURZY

SPORT

VOLNÝ ČAS

VÝUKA

CESTOVÁNÍ

CESTA NA GYMZR

gymzr

11. a 12. 1. 2019
Dny otevřených dveří 

zjistit veškeré informace o studiu
podívat se na práci s tablety, experimenty v laboratořích či 
fungování 3D tiskárny
využít možnosti konzultace s vyučujícími a vedením školy
setkat se se studenty a poslechnout si vystoupení ředitele školy

Přijďte se seznámit s naší školou:



ÚSPĚŠNOSTAKTIVITAKVALITA
Naši studenti mají dlouhodobě vysokou úspěšnost u státních maturitních 
zkoušek z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka.  

KURZY GO! NA GYMZRO GYMZR
Gymnázium Žďár nad Sázavou je moderní škola, jejímž cílem je předání 
kvalitního vzdělání a rozvoj dovedností, které potřebuje člověk ve 21. století.

Z této vize vychází i pojetí výuky na naší škole – zaměřujeme se na rozvoj 
spolupráce, komunikace, práce s informacemi či sebevzdělávání. Průběžně 
aktualizujeme obsahovou náplň předmětů, aby výuka odrážela současný 
vývoj ve vědě a společnosti.

Studium je organizováno v osmiletém a čtyřletém studijním cyklu. 
Od školního roku 2019/2020 zavádíme nový vzdělávací program. 
Snížili jsme hodinovou dotaci ve společné části studia a výrazně rozšířili 
hodinovou dotaci volitelných seminářů, aby si každý student mohl 
vybrat to, co ho zajímá a to, co bude v dalším studiu potřebovat.

GYMZR a CIZÍ JAZYKY
výuka angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny, latiny
výuka jazyků s rodilým mluvčím
mezinárodní projekty, poznávací zájezdy a výměnné pobyty se školami 
z celé Evropy
studentské divadlo v angličtině

GYMZR a TECHNOLOGIE
celodenní přístup k rychlému internetu, Wi-Fi
licence Microsoft Office 365 pro žáky na domácí PC zdarma
multimediální počítačové učebny s Windows 10
moderní učebna s tablety a dotykovou obrazovkou
29 dataprojektorů, 10 interaktivních tabulí
3D tiskárna, robotické stavebnice Lego Mindstorms, 
vývojové desky Arduino, profesionální termokamera, špičkový 
mikroskop, FT-IR spektrometr a další vybavení v Badatelském centru

 GYMZR a TVOJE VOLBA
Studenti si ve 3. a 4. ročníku vybírají semináře a volitelné předměty:

CAE Preparatory Seminar - FCE Preparatory Seminar - Maturita Skills 
- English Conversation - Konverzace v cizím jazyce – Třetí cizí jazyk - Latina

Základy matematiky – Vyšší matematika – Aplikovaná matematika 
– Deskriptivní geometrie

Komunikace v českém jazyce – Literární seminář

Společenskovědní seminář – Seminář z psychologie a sociologie
– Seminář z ekonomie a práva – Dějepisný seminář – Moderní dějiny 
– Geografický seminář – Aktuální dění ve světě – Kartografie a GIS 
– Geografie v praxi

Fyzikální seminář – Fyzika pro mediky – Cvičení z fyziky – Zajímavé 
otázky moderní fyziky – Chemický seminář – Biologický seminář
– Biologicko-chemický seminář

Informatika a základy programování – Aplikovaná informatika

Výtvarná tvorba – Dějiny umění – Sportovní příprava

Na začátku studia je důležité se dobře seznámit s novými spolužáky. 
K tomu využíváme zážitkové adaptační kurzy GO!, na jejichž pohodovém 
průběhu se podílejí učitelé ve spolupráci se studenty a absolventy.

SPORT NA GYMZR
Sportování je nedílnou součástí studia. Pro naše studenty pravidelně 
pořádáme sportovní kurzy. V sekundě se jedná o kurz běžeckého lyžování, 
v 1. ročníku kurz sjezdového lyžování a snowboardingu a ve 3. ročníku kurz 
vodácký. Studenti mohou využívat široké nabídky aktivit školního 
sportovního klubu.

VOLNÝ ČAS NA GYMZR
Mnozí z našich studentů se zapojují do školních volnočasových aktivit, 
jejichž nabídku stále rozšiřujeme. Příští školní rok se mohou realizovat 
v následujících aktivitách:
    rada studentů
    školní sportovní klub
    školní sbor
    badatelské centrum, biologický kroužek
    kroužek robotiky
    čtenářský klub, fotografický kroužek
    klub elévů adaptačních kurzů a příprava adaptačních kurzů GO!
    teraristický kroužek

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 
A CESTOVÁNÍ NA GYMZR
Klademe velký důraz na využívání jazykových dovedností v reálném životě, 
a proto pro studenty pravidelně pořádáme jazykové poznávací zájezdy do 
zemí, jejichž úřední řeči vyučujeme.

Další možnost cestovat a zároveň se vzdělávat nabízí dlouholetá účast naší 
školy v programu Erasmus+. V rámci zahraničních setkání tak naši studenti 
řeší projektová témata se svými vrstevníky z partnerských škol.

Našim nejnadanějším studentům se daří postupovat na mezinárodní kola 
soutěží a cestovat tak do zemí po celém světě.

,, průměrný procentní zisk v testu

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY 
V OBDOBÍ 2011 - 2017, ČTYŘLETÉ STUDIUM

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY 
V OBDOBÍ 2011 - 2017, OSMILETÉ STUDIUM

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VYSOKÉ ŠKOLY

GYMZR A PARTNEŘI 

průměrný procentní zisk v testu
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Úspěšnost absolventů gymnázia při přijímacích zkouškách na VŠ 
je dlouhodobě vysoká. Průměrný počet úspěšně přijatých 
absolventů na VŠ je za posledních 10 let 
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