Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
Husova 333/II
377 15 Jindřichův Hradec
telefon , fax : 384 361 253 ,

e-mail : info@gvn.cz,

internet : www.gvn.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2017/18
Hlavní kritéria pro sestavení pořadníku uchazečů o studium na Gymnáziu
Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci:
Gymnázium (čtyřleté) – kód oboru 79-41-K/41
1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky formou testů z českého jazyka a literatury,
matematiky. Tuto část přijímacího řízení zajišťuje společnost CERMAT. Tvoří 70% bodů
z celkového hodnocení přijímacího řízení. Termíny pro první kolo: 12. a 19.4. 2016
2. Prospěch v profilových předmětech ČJ, M, Cj, D, Z, Fy, Bi, Ch v 8. a 9. ročníku ZŠ.
Tvoří 20% bodů z celkového hodnocení přijímacího řízení.
3. Umístění v předmětových olympiádách a soutěžích prokazujících talent uchazeče
na 1. -3. místě počínaje okresním či regionálním kolem, tvoří 10% bodů z celkového
hodnocenípřijímacího řízení.
Gymnázium (osmileté) – kód oboru 79-41-K/81
1. Výsledky přijímací zkoušky formou testů společnosti CERMAT (70%)
Termíny pro první kolo: 18. a 20.4. 2016
2. Prospěch ve čtvrtém a pátém ročníku ZŠ (20%).
3. Umístění v předmětových olympiádách a soutěžích prokazujících talent uchazeče
na 1. -3. místě počínaje okresním či regionálním kolem (10%).
Další školní písemná zkouška se ani pro jeden obor NEKONÁ
Definitivní kritéria pro přijímací
do 31. 1. 2017 na www.gvn.cz.
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Co na jiné škole nenajdete …..
- vysokou úroveň a značnou šíři záběru přírodovědných oborů, kterou oceňují
vysoké školy v celé ČR
- jednoznačně nejkvalitnější přípravu k povinné maturitě z matematiky
- specializované učebny pro výuku přírodovědných oborů se špičkově
vybavenými laboratořemi, bezbariérový přístup do školy
- kvalitní pokrytí – optika, wifi, počítačová učebna, počítačová studovna, mobilní
notebooková učebna, partnerství ČEZ
- mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, němčiny a francouzštiny přímo na
škole, dalšími maturitními jazyky jsou též ruština a španělština
- čtyři knihovny s více než 20 000 svazky s možností vypůjčování on line
- mezinárodní projekty (UNESCO, ERASMUS+…) a partnerské školy v zahraničí
- pěvecký sbor ZANOTY, divadelní soubor, výuka estetických oborů, seminář
dějin umění
- sportovní hry jako nepovinný předmět (plavání, basketbal, volejbal. házená,
fotbal, orientační běh …)
- lyžařské a sportovní kurzy , exkurze a semináře, výměnné a studijní pobyty
v ČR i v zahraničí
- studentská samospráva je partnerem vedení školy a organizuje nejrůznější
akce (vítání nováčků, maturitní plesy, Majáles …)
- žáci mají plnou podporu vedení školy při účasti ve vědomostních i sportovních
soutěžích

