GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ
Tylovo nábř. 682, 500 02 Hradec Králové

Den otevřených dveří interaktivně: 14. 1. 2021 (14.30–18.30 hod.)
 Vyzkoušíte si všechny předměty, které se budete učit, a můžete si o nich popovídat s žáky a učiteli.
 Na společné prezentaci v 15.00, 16.00 či 17.00 hodin se dozvíte vše o přijímačkách a o studiu.
 Prohlédnete si areál školy a její vybavení, zasoutěžíte si, a ještě můžete vyhrát.

Čím vynikáme?












Jsme moderní gymnázium, zároveň máme nejdelší tradici v regionu.
V polovině studia umožňujeme výraznou profilaci zaměření (příroda, nebo společnost).
Máme systémově podchycené kariérové poradenství už od 1. ročníku.
Realizujeme velkou škálu aktivit mimo výuku (jazykové pobyty, výměny, školní parlament, debatní
liga a mnoho dalšího).
V každém ročníku (kromě maturitního) pořádáme pro všechny žáky týdenní kurz (lyžařský,
sportovní, prožitkově – vzdělávací).
Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory a Wi-Fi pokrývá celou školu.
Školní jídelna je přímo v budově školy.
Případné ubytování na internátu je uspokojováno v plné míře.

O jaké žáky usilujeme?
Mít samé jedničky a chtít být ve všem co nejlepší není nutnou podmínkou pro studium na gymnáziu. Nutnou
podmínkou je ochota se učit a chtít ještě více vyniknout v tom, v čem jsem, nebo bych chtěl být, dobrý.
Vítáme žáky, kteří jsou ochotni dělat něco pro sebe i pro své okolí nad rámec svých školních povinností.
Není důležité, zda takové aktivity konají v rámci školy nebo mimo ni. Současně vítáme takové, kteří chápou
dodržování pravidel jako samozřejmost, nikoli jako slabost.
Hledáme uchazeče, kteří se nebojí přijmout zodpovědnost za svůj rozvoj a chtějí se aktivně podílet na volbě
své cesty za vzděláním a hledáním nových přístupů ke studiu i k životu.

Kdy volím?

Co volím?

Před nástupem
ke studiu

•
•
•

druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, španělština, ruština)
hudební, nebo výtvarnou výchovu
IVT a hudební výchovu v češtině nebo angličtině

Ve 2. ročníku

•
•

blok společnost, nebo blok příroda
2 volitelné předměty

Ve 3. a 4. ročníku

•
•

maturitní předměty
VŠ, na kterou se chystám





Jak se připravit na zkoušky?
Gymnázium neorganizuje vlastní přípravu na přijímací zkoušky. Individuální přípravu ovšem doporučujeme.
Ostatní se také připravují a před zkouškami budete vědět, do čeho jdete.
Na dni otevřených dveří bude návštěvníkům k dispozici stánek firmy SCIO, která přípravu na zkoušky z Čj
a M organizuje prezenční formou i on-line. (www.scio.cz).
Kromě státních zkoušek z Čj a M budete skládat školní zkoušku z anglického jazyka formou testu v úrovni
A2. (typové úlohy naleznete na: www.gjkt.cz).

VEŠKERÉ INFORMACE O PRŮBĚHU STUDIA A FILOZOFII VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU
J. K. TYLA V HRADCI KRÁLOVÉ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH WWW.GJKT.CZ.

Tel.: 702 292 424

E-mail: kancelar@gjkt.cz
Web školy: www.gjkt.cz

