INFORMACE O STUDIU
ve školním roce 2019/20
čtyřleté studium

Žižkova 162, 280 31, Kolín 3
web: http://www.gkolin.cz/
e-mail: reditel@gkolin.cz
tel: 321 722 544, 321 723 430

Gymnázium Kolín je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná
škola připravující především pro studium na vysokých školách všech typů.
Úspěšností našich absolventů v přijímacích řízeních k vysokoškolským
studiím se řadíme mezi školy s velmi dobrým renomé, procentuálně do první
šestiny ze všech českých gymnázií (dlouhodobá průměrná úspěšnost je
vyšší než 95%). „Státní“ maturity v roce 2012 potvrdily vysokou úroveň
našich studentů jak v rámci kraje (3. místo mezi gymnázii ve
Středočeském kraji), tak celé ČR (19. místo ve skupině gymnázií). Maturity
v dalších letech nebyly obdobně analyzovány.
Jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity a Cambreur College
Dongen.
Co nabízíme: slušné a korektní jednání se studenty, kvalitní přípravu pro
vysokoškolské studium, rozsáhlou nabídku volitelných seminářů, dle potřeby
individuální přístup a spolupráci s rodiči.
Co očekáváme: složení přijímacích zkoušek, zájem o studium, vstřícnost
a slušné chování.
Škola má 16 odborných učeben, chemickou laboratoř, biologickou laboratoř,
2 učebny výpočetní techniky, knihovnu, 2 tělocvičny, hřiště s umělým
povrchem, hřiště na beachvolejbal a vlastní jídelnu přímo v budově. Škola je
kompletně pokryta sítí wi-fi.
Studium je čtyřleté pro žáky z 9. tříd a osmileté pro žáky z 5. tříd.
Nad povinnou základní dotaci hodin posilujeme ve školním vzdělávacím
programu „Verba docent, exempla trahunt…“ zejména cizí jazyky,
zachováváme optimální počty hodin matematiky i dalších předmětů.
Pro studenty vyšších ročníků jsou určeny výměnné pobyty v holandském
Dongenu. Uskutečňují se poznávací exkurze do Francie, Velké Británie,
Německa a Rakouska. Cílem těchto aktivit je navázání kontaktů,
zdokonalení jazykových dovedností v reálných situacích a poznávání
evropské reality.
Ve 3. a 4. ročníku jsou zavedeny volitelné semináře, které pomáhají
prohloubit znalosti u těch disciplín, o něž má student eminentní zájem
s ohledem na volbu VŠ. Při dostatečném zájmu jsme schopni odborně vést
semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, dějepisu,
společenských věd, latiny, deskriptivní geometrie, českého jazyka, literatury,
programování, psychologie a konverzace v jazyce anglickém, německém,
ruském či francouzském.
Ve školním roce 2019/2020 předpokládáme otevření 2 – 3 tříd čtyřletého
studia.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Jednotná zkouška (v termínu 12. nebo 15. 4. 2019) bude povinnou
součástí, její výsledek budeme započítávat s váhou 60%.
Zbývající část přijímacích kritérií zůstane zachována z předchozích let:
bude stanoveno pořadí přihlášených uchazečů dle součtu známek na
vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a za první pololetí 9. ročníku
z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk, fyzika, dějepis a chemie.
Nejdůležitější podmínky přijetí:
 přijímat se bude až do maximální možné kapacity otevíraných tříd
 v případě stejného součtu známek dostanou přednost uchazeči
s nižším součtem známek za jednotlivé předměty v pořadí výše
uvedeném
Pokud zůstanou volná místa, budou obsazena ve druhém kole podle
stejných podmínek.
Veškeré informace o kritériích a průběhu přijímacího řízení budou
k dispozici na dnech otevřených dveří a budou vyvěšeny v úplném znění
na webových stránkách školy do konce ledna 2019.
Ředitelství školy si vyhrazuje právo podmínky přijímacího řízení změnit
v závislosti na případných změnách právních předpisů a aktuální situaci.

CO VŠECHNO NABÍZÍME NADSTANDARDNĚ?
Pro nové studenty z prvních ročníků pořádáme seznamovací akci, na
které poznají své spolužáky a vyučující ještě před oficiálním zahájením
školního roku.
V povinných i volitelných předmětech poskytujeme široké spektrum
jazyků (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, LAT). Jazykové aktivity jsou pravidelně
doplňovány zahraničními výměnnými a poznávacími akcemi.
Studentům se zájmem o chemii nabízíme práci ve špičkové laboratoři.
Příkladně je organizováno výchovné poradenství.
Škola je pokryta wi-fi sítí s neomezeným přístupem, studentům
poskytujeme po dobu studia bezplatné licence (SA) softwaru Microsoft.
Oblíbený je vodácký výcvik, vodní a zimní turistika, zájemci mohou
relaxovat ve školní posilovně.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vážení rodiče, aby bylo Vaše rozhodování postaveno na solidních
základech, zveme Vás na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají
8. a 27. listopadu 2018 – vždy od 14 do 17 hod.
Pokud se rozhodnete pro naši školu, očekáváme Vaši přihlášku do
1. března 2019.
Veškeré
podrobnější
informace Vám
poskytne ředitelství
školy při osobní
návštěvě.
Jsme rovněž
připraveni Vám
poradit na
telefonním čísle
+420 321 723 430.
Další informace
jsme pro Vás připravili na www.gkolin.cz

