
16. 02. 
   2018

Den 
otevřených
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01. 03. 
   2018

Přihlášky se 
podávají do

13. 04. 
   2018

Kvalitní výukou připravujeme
žáky pro úspěch 

ve studiu na VŠ

v životě
v zaměstnání

Přátelským přístupem a příjemným
prostředím jim nabízíme 6 let
studentského bezstarostného života

Nesedíme jen ve škole, pořádáme
mnoho různých akcí 

adapťák(y)

záleží nám na každém žákovi, 
u nás nejste jeden z 590…

vícedenní výlety

kola lyže rafty

jazykové pobyty exkurze divadla

florbal…

www.gpacov.cz
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).

Gymnázium Pacov
VŠEOBECNÉ ŠESTILETÉ GYMNÁZIUM S POSÍLENOU VÝUKOU JAZYKŮ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Adresa:  Hronova 1079,    395 01 Pacov
Tel: 565 442 911, mail: gpacov@email.cz

Barevná tiskárna
a kopírka pro žáky

Učebna angličtiny

Nabízíme
přípravný kurz

Poslední zvonění

První termín 
prvního kola 

přijímacích testů



Kvalitní výukou připravujeme
žáky pro úspěch 

Malá fotogalerie z dění ve škole i mimo školu:

Co nám napsali naši absolventi na otázku:
Co se vám vybaví při vzpomínce na svá gymnaziální studia?

Výborné jazyky, zodpovědný přístup
 všech učitelů. (Ing. Tomáš L.)

Kvalitní vzdělání i na malém 
městě. (Mgr. Petra C. Ph.D.)

Skvěle prožité pubertální období :))
(MUDr. Lenka B.)

bezstarostné mládí, bezva kolektiv mladých lidí,
přátelské prostředí na gymnáziu, 
řada mimoškolních akcí :-) (Mgr. Josef D.)

Že to byla sakra dobrá párty, na kterou budu
 ještě dlouho vzpomínat. (Ing. Luděk K.)

Super parta a přátelé, zábava, námaha, radost, 
trápení, skvělých 6 let plných zážitků :) (Mgr. Adriana D.

Beztarostnost, přátelství, pohoda, 
aktivně a smysluplně strávený čas...
Já na vás fakt nedám dopustit, 
všude vás chválím a nikdy nezapo-
menu, kolik mi gpacov dalo do života, 
neměnil bych:). (Martin P.)

Přátelé na celý život, osobni pristup ucitelu ke studentum, 
slušný vzdělanostní zaklad pro VŠ :) (Mgr. Kateřina V.)

Hodně jsme se naučili, 
hodně jsme se pobavili (Petra K.)

Čertů máme hodně, andělů jen pár…

Lyžovat s námi můžete každý rok

Maturák si užijeteMaturita je ještě daleko

Jezdíme na kola…

… i na 
vodu

Náš školní časopis byl několikrát 
vyhlášen nejlepším školním
časopisem Kraje Vysočina

Adapťák si užijete v tercii a 
v prvním ročníku vyššího gymnázia

Florbal je náš 
„národní“ sport 
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