
Gymnázium Jaroslava

Vrchlického Klatovy



Tradice a budoucnost

Jedna z nejúspěšnějších škol v kraji i v ČR (soutěže, 
olympiády, úspěšnost absolventů na VŠ) - opakovaně 
nejlepší gymnázium v kraji

Škola moderní - multimediální učebny, tablety, moderní 
technologie, rozsáhlé rekonstrukce budovy, vnitřní i 
venkovní sportoviště



Přijímací řízení 2021

2 třídy čtyřletého studia (z 9. tříd)

1 třída šestiletého studia (ze 7. tříd)

1 třída osmiletého studia (z 5. tříd)

Přijímací zkoušky - Cermat

Váha prospěchu z posledních vysvědčení bude upřesněna

Termín podání přihlášky - 1. 3. 2021

Možnost přihlásit se na 2 různé školy



Přijímací zkoušky

Matematika (didaktický test)

Český jazyk (didaktický test)

12. + 13. dubna - čtyřleté studium

14. + 15. dubna - víceleté studium

Přípravné kurzy (500 Kč pro žáky 5. a 7. tříd, 600 Kč pro žáky 9. tříd)

Přijímací zkoušky nanečisto

Rozhodnutí o (ne)přijetí do 30. dubna



Adaptační kurzy

Všechny nové třídy

Poznávací

Aktivity

Informace o studiu



Využití tabletů ve studiu

Obě třídy čtyřletého studia

Zvýhodněná cena

Využití napříč předměty

Výhoda pro distanční výuku

Možnost vlastních tabletů i v ostatních třídách



Podmínky pro sportovce

Sportovcům vycházíme vstříc

Velmi dobré výsledky v soutěžích

Zrekonstruované prostory pro TV

Sportovní kurzy (letní i zimní)



Proč studovat právě gymnázium?

Nejlepší příprava na VŠ všech typů

Všeobecné vzdělání - široký rozhled - široké uplatnění

Nejúspěšnější na VŠ (při přijímacím řízení i při dokončení)

Pestré a zajímavé studium

Vhodné pro chlapce i dívky



Zaměření

Všeobecné

V posledních třech ročnících povinně volitelné předměty

Ve 2. ročníku a sextě 1 předmět (2 hodiny týdně)

Ve 3. ročníku a septimě 3 předměty s dvouhodinovou dotací (6 hodin 
týdně)

Ve 4. ročníku a oktávě 4 předměty s tříhodinovou dotací (12 hodin 
týdně)





Cizí jazyky

Hlavním jazykem je angličtina - minimální úroveň B2

Od tercie (či 1. ročníku) volba druhého jazyka (Nj, Fj, Šj, Rj) - minimální úroveň 
B1

Hodinové dotace na vyšším gymnáziu 

Aj: 4 - 3 - 4 - 3, další cizí jazyk: 3 - 3 - 3 - 3

Hodinové dotace na nižším gymnáziu

Aj: 4 - 4 - 4 - 4, další cizí jazyk: 0 - 0 - 3 - 3



Povinnou výuku lze rozšířit díky povinně volitelným předmětům 
(semináře)

Jazykové nepovinné předměty a kroužky: latina, italština

Celkově nabízíme 7 cizích jazyků



Mezinárodně uznávané jazykové zkoušky

Ve škole příprava na zkoušky i možnost zkoušku složit

Anglický jazyk (FCE)

Německý jazyk (Goethe zkoušky)

Francouzský jazyk (Delf)

Španělský jazyk (Dele) - nelze skládat ve škole



Nabídka nepovinných předmětů

Deskriptivní geometrie

Latina

Ruština

Německý jazyk (příprava na Goethe zkoušky)

Anglický jazyk (příprava na FCE)

Francouzský jazyk (pro začátečníky)

Otevření nepovinných předmětů a kroužků závisí na počtu zájemců



Zájmové kroužky

Sportovní

Jazykové (italština, němčina pro primu a sekundu)

Fotokroužek

Přírodovědné (biologický, chovatelský)

Technické a ostatní (robotika a programování, psaní na PC)



Exkurze a výjezdy

Součást výuky

Vnitrostátní i zahraniční

Komplexní zahraniční exkurze

Jazykové exkurze - SRN, Británie, 
Francie, Španělsko, USA

Kulturní akce - divadlo, kino



Exkurze a výjezdy

Zahraniční studentské pobyty

Akce s partnerským gymnáziem 
Viechtach

Akce školního klubu

Přednášky a besedy s 
osobnostmi přímo ve škole



Učebny 

Multimediální učebny

Multifunkční učebna 

Odborné učebny pro některé předměty

Laboratoře - F, Ch, Bi

Počítačové učebny

Jazykové počítačové učebny

Bezbariérovost původní budovy - výtah



Ostatní prostory

Tělocvičny a venkovní hřiště

Posilovna

Sauna

Studovna a knihovna

Klubovna

Bufet



Veškeré aktuální informace najdete na webových 
stránkách školy https://www.klatovynet.cz/gymkt/  

https://www.klatovynet.cz/gymkt/

