Gymnázium Pacov
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PŘIJÍMÁ ŽÁKY 7. TŘÍD ZŠ
ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE STŘEDU 3. 2. 2016 OD 13.00 do 17.00
VE VŠECH PROSTORÁCH GYMNÁZIA

Vstupní hala a skříňky žáků

Barevná tiskárna
a kopírka pro žáky

Kmenová učebna

V chemické
laboratoři

Navštivte nás, rádi Vám ukážeme celou školu.
Můžete si pohovořit s učiteli, s vedením školy
i se současnými žáky. Návštěvu mimo den
otevřených dveří si můžete kdykoliv domluvit
telefonicky (tel: 565 442 911).

Budova je zajímavě
členěna

Učebna informatiky

Učebna angličtiny

www.gpacov.cz
Adresa: Hronova 1079, 395 01 Pacov
Tel: 565 442 911, mail: gpacov@email.cz
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VŠEOBECNÉ ŠESTILETÉ GYMNÁZIUM S POSÍLENOU VÝUKOU JAZYKŮ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Základní informace o škole
8 Všeobecné šestileté gymnázium s posílenou
výukou jazyků a výpočetní techniky.
8 Malá, nově postavená a špičkově vybavená škola

nabízí klidné a přátelské prostředí, kam studenti
chodí rádi. Plně aprobovaný pedagogický sbor
zajišťuje vysokou úroveň výuky.
8 Hlásit se mohou žáci 7. tříd ZŠ, výjimečně
přijímáme na doplnění absolventy 9. tříd ZŠ.
8 Přihlášky se podávají přímo řediteli gymnázia
do 15. 3. 2016. Formuláře obdržíte na sekretariátu
své základní školy nebo v kanceláři gymnázia, jsou
také na webu MŠMT. Při vyzvednutí přihlášky
požádejte také o zápisový lístek.
8 Přijímací zkoušky se budou konat v průběhu
dubna. Jejich formu, obsah a požadavky najdete na
webu gymnázia v části Přijímací řízení.
8 Pro dojíždějící studenty je k dispozici školní klub
a je otevřena učebna výpočetní techniky (od 6.30 do
16.45 hod).
Co jinde možná nenajdete?
8 Partnerské vztahy mezi učiteli a žáky, přátelská
atmosféra v celé škole, individuální rozvoj každého
studenta a prostředí s výrazně menším rizikem
sociálně patologických jevů – to vše patří k velkým
výhodám menší školy. Pro občany Pacova a jeho okolí
pak odpadá únavné a drahé dojíždění.

Proč zvolit gymnázium?
8 Absolventi gymnázia mají nejlepší základ pro
další studium i profesní uplatnění. V dnešní době
směřuje cca 35 % žáků všech škol k bakalářskému
titulu na VŠ, což je více studentů, než mělo před
dvaceti lety maturitu. (Současnou „maturitou“ není
jednoduchá státní maturita, ta ověřuje pouze
základní gramotnost žáků, ale bakalářský titul na
VŠ.) Odbornost se dnes získává v bakalářském
studiu na VŠ nebo na VOŠ a několikrát se
průběžně v životě mění a rozvíjí.
8 6 z 10 absolventů odborných škol nepracuje do
pěti let ve svém oboru a kvůli absenci všeobecných
dovedností má potíže s rekvalifikací na nové zaměstnání. Gymnaziální vzdělání dává díky svému širšímu
záběru předmětů jako jsou český a cizí jazyk, matematika a u nás také informatika výborné podmínky
pro rozvoj flexibility a kvalifikace.
8 Gymnázium Pacov je nositelem čestného názvu
Informační centrum. Má rozšířenou výuku výpočetní
techniky, špičkové technické vybavení (2,5 žáka na
jeden počítač, bezdrátová wi-fi síť Cisco, učebny
vybaveny dataprojektory, PC učebna). Podle našeho
vzdělávacího plánu v oblasti VT vznikají učebnice
pro střední školy.
8 Náročné prostředí šestiletého gymnázia rozvíjí
nadané žáky v osmé a deváté třídě, ale nebrání jim po
absolvování druhého ročníku (který odpovídá deváté
třídě ZŠ) přejít na jinou (odbornou, jazykovou
apod.) školu.

Proč jít právě na Gymnázium Pacov?
Výborné prostředí a vynikající výsledky, vybavení IT a výuka na evropské úrovni.

8 Gymnázium Pacov má jednu z nejlépe vybavených
školních budov v republice.
8 Výsledky studia (podle statistik) máme vynikající,
srovnatelné s gymnázii v sousedních městech. A to jak
počty přijatých studentů na vysoké školy, tak tzv.
přidanou hodnotou (škola se hodnotí podle toho, jak
rozvíjí žáky, kteří do ní vstoupili, jinak by školy, které mají
možnost nabrat nadanější děti, byly vždy „lepší“, i když
by je třeba dobře nerozvíjely). Žáci, kteří k nám přijdou
v průběhu studia ze sousedních středních škol, musí
většinou dohánět učivo v několika předmětech.
8 Atmosféra ve třídách je velmi příjemná, žáci se
většinou navzájem povzbuzují. Mnohé třídy vytvoří
výborné party, scházejí se nejen ve škole. Vztahy napříč
třídami jsou od začátku přátelské, žáci spolu hrají turnaje
ve floorbalu a basketbalu, společně chodí na sportovní
hry, volejbal i do tanečního klubu. Organizace vyučování
zohledňuje možnosti dojíždění ze všech směrů.
8 Škola nabízí rozšířenou výuku jazyků podpořenou
zvýšenou hodinovou dotací, konverzačními hodinami i
na nižším gymnáziu, IT technologiemi a spoluprací
s partnerskými školami na mezinárodních projektech.

8 Gymnázium Pacov má posílenou výuku informatiky, žáci
mají tento předmět 2 hodiny týdně od prvního ročníku až do
sexty, v septimě a oktávě je seminář z IVT pro zájemce o tento
obor, díky spolupráci s Pacovskými strojírnami se zájemci
mohou seznámit s technickým kreslením a 3D modelováním.
IT „nadšenci“ tedy mají možnost učit se využívat moderní
software (Microsoft, Adobe, Corel, AutoCad…) celých 6 let .
8 Výuka IT je v rámci gymnázií ojedinělá v celé ČR. Je
zaměřená na počítačovou grafiku, DTP a prezentační dovednosti, na maturitním semináři pak více na programování a
hardware. (Učitel VT je současně autorem v ČR nejpoužívanějších učebnic informatiky a členem týmu MŠMT ČR
pro tvorbu celostátních osnov předmětu Informatika.)

Studenti u nás získají výborný základ
pro složení státní maturity a pro další
studium na VŠ.
Gymnázium Pacov nabízí rozvíjející, podnětné
a přátelské prostředí, vysokou kvalitu výuky
a posílenou výuku jazyků a IVT.

