
 termín: čtvrtek 13. dubna 2023

 termín: pondělí 17. dubna 2023
 termín: úterý 18. dubna 2023

 termín: středa 10. května 2023
 termín: čtvrtek 11. května 2023

Čtyřleté studium:
1.

    2. termín: pátek 14. dubna 2023
Šestileté studium:

1.
2.

Náhradní termíny pro všechny
obory vzdělávání:

1.
2.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
JEDNOTNÝCH PŘ IJ ÍMAC ÍCH
ZKOUŠEK

U šestiletého i čtyřletého studia
centrálně zadávaný test z českého
jazyka a matematiky.

ČTYŘLETÉ STUDIUM        1 třída
ŠESTILETÉ STUDIUM       1 třída

Termín pro podávání přihlášek řediteli
školy je do 1. března 2023

PŘ IJ ÍMAC Í  Ř ÍZEN Í

GYMNÁZIU HRANICE

• Studium je bezplatné. Žáci vyššího
gymnázia si zajišťují na své náklady studijní
literaturu.
• Žáci povinně studují dva cizí jazyky, 
v současnosti se jedná o angličtinu,
francouzštinu, němčinu, ruštinu, 
a ve vyšších ročnících si vybírají volitelné
předměty podle svých zájmů a budoucí
profesní orientace.
• Stravování žáků je zajištěno ve školní
jídelně ZŠ Tř. 1. máje, ZŠ Šromotovo, 
v budově je k dispozici jídelní a nápojový
automat.

STUDIUM A  JEHO F INANCOVÁNÍ

CHCI  STUDOVAT NA 

Náplň odpovídá celostátně
organizovaným přijímacím zkouškám na
střední školy
z českého jazyka a matematiky.

Termín: leden až březen 2023

PŘ ÍPRAVNÝ KURZ K  PŘ IJ ÍMAC ÍM
ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ  ŠKOLY 
A  ŠEST ILETÁ GYMNÁZ IA

• Přátelská atmosféra ve škole 
a individuální přístup ke každému žákovi
• Dobré předpoklady k úspěchu na VŠ
• Erudovaní učitelé a inovativní vzdělávací metody
• Přednášky, besedy, workshopy, projekty, exkurze
• Možnost ovlivnit chod školy - Studentský parlament
• SOČ - Středoškolská odborná činnost
• Program osobního rozvoje DOFE
• Bohatá nabídka mimoškolních akcí
• Lyžařský, snowboardový, cyklistický kurz, Sportovní den
• Spolupráce s univerzitami a středními školami (ČR, zahraničí)
• Moderní výuka a vybavení školy - sportovní komplex s      
 posilovnou, odborné učebny

NABÍZ ÍME

*Pochvala ředitele školy
**Pochvala třídního učitele

• Průměr 1,00 po celou dobu studia 
1500,- (6leté), 1000,- (4leté) + PŘŠ*
• Vyznamenání po celou dobu studia 
700,- (6leté), 500,- (4leté) + PŘŠ
• Průměr 1,00 na pololetním i výročním
vysvědčení
300,- + PTU**
• Finanční odměna za soutěže aj.

MOTIVAČNÍ  PROGRAM PRO
ŽÁKY


