v předmětech

m at e m at i k a a č e s k ý j a z y k
• Náplň kurzu odpovídá celostátně organizovaným přijímacím zkouškám na střední školy.
• Součástí kurzu budou zkušební přijímací testy z obou předmětů.
Termín: leden až duben 2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
U osmiletého i čtyřletého studia centrálně
zadávaný test z českého jazyka a matematiky.
Přihlížíme také k prospěchu na ZŠ
i případným úspěchům v soutěžích.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21. listopadu 2019 od 800 do 1700 hod.
21. ledna 2020 od 800 do 1700 hod.

Pro zájemce z 9. ročníků:
12 šedesátiminutových lekcí z matematiky a
12 šedesátiminutových lekcí z českého jazyka,
vždy lekci týdně z každého předmětu.
Cena: 1.000,- Kč za oba předměty, 600,- Kč
za jeden předmět
Pro zájemce z 5. ročníků:
12 šedesátiminutových lekcí, střídavě vždy lekci
jednoho předmětu týdně.
Cena: 500,- Kč za oba předměty, 300,- Kč za jeden předmět.
Konkrétní termíny hodin budou upřesněny
po dohodě se všemi zájemci v prosinci 2019.
Zájemci se mohou hlásit do 30. 11. 2019 na
e-mail: lenka.zychova@zsgvitkov.cz, případně
telefonicky na čísle: 556 303 375.
Kurzovné je možné zaplatit hotově před
začátkem první lekce nebo do 17. ledna
na účet školy 19-8388410247/0100.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa: Základní škola a gymnázium Vítkov,
	   příspěvková organizace
	   Komenského 754, 749 01 Vítkov
Web:    www.zsgvitkov.cz
Ředitel školy
- Mgr. Miroslav Bučánek E-mail: reditel@zsgvitkov.cz
Telefon: 556 300 779
Zástupkyně ředitele školy pro gymnázium
- Mgr. Lenka Zychová E-mail: lenka.zychova@zsgvitkov.cz
Telefon: 556 303 375

GYMNÁZIUM

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Přípravný kurz k přijímacím
zkouškám na střední školy

HISTORIE ŠKOLY A JEJÍ CÍLE

Vítkovský Boyard

Gymnázium ve Vítkově bylo založeno v roce
1953. V současnosti je jeho zřizovatelem město Vítkov.
Žáky systematicky připravujeme na jejich budoucí život - studium na vysokých či vyšších
odborných školách různého zaměření, u nás
i v zahraničí, ale také profesní život.

soutěž pro žáky 9. ročníků ZŠ

21. listopadu 2019 od 14:00 hod.
Z přihlášených žáků budou vytvořeny týmy, které budou mít maximálně 2 hodiny na splnění
soutěžních úkolů na jednotlivých stanovištích.
Pokud tým uspěje, získá vždy indicii, která by
mu měla napovědět výsledné slovo, s nímž se
může pokusit otevřít pokladnici naší pevnosti
a získat tak zajímavou cenu.

Svou účast potvrďte do 15. 11. 2019 na
e-mail andrea.masova@zsgvitkov.cz.

NABÍDKA ŠKOLY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMY MATURITNÍHO STUDIA
• Osmileté denní všeobecné studium pro
žáky současných 5. tříd
• Čtyřleté denní všeobecné studium pro
žáky současných 9. tříd ZŠ

STUDIUM A JEHO FINANCOVÁNÍ
•

•

•

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, němčinu,
ruštinu, a ve vyšších ročnících si vybírají volitelné předměty podle svých zájmů a budoucí profesní orientace.
Stravování žáků je zajištěno v naší školní jídelně, je možný výběr ze tří jídel.

•

Šifra Jana Ámose
soutěž pro žáky 5. ročníků ZŠ

•

21. ledna 2020 od 14:00 hod.
Z přihlášených žáků budou organizátory
vytvořeny týmy, které budou mít maximálně
2 hodiny na splnění soutěžních úkolů na
jednotlivých stanovištích. Pokud tým uspěje,
získá vždy část šifry, po jejímž rozluštění se
dostane k pokladu.

Svou účast potvrďte do 15. 1. 2020 na
e-mail andrea.masova@zsgvitkov.cz.

•

Moderně vybavené učebny.
Individuální přístup ke každému žáku.
Úspěšní žáci a absolventi školy.
Kvalitní učitelé.
Zapojení žáků do Středoškolské odborné
činnosti a oborových soutěží.
Podpora dobrovolnické činnosti našich
žáků v neziskových organizacích.
Školní pěvecký sbor, Žákovský parlament,
Ekotým.
Volejbal, basketbal, florbal, stolní tenis,
lezení na umělé stěně, fyzikální a robotický
kroužek aj.
Lyžařský a snowboardový kurz, sportovně
turistický kurz v zahraničí.
Přednášky, besedy, workshopy.
Exkurze domácí i zahraniční (Francie,
Chorvatsko, Velká Británie, Slovensko,
Maďarsko, Rakousko atd.).
Sportovní areál se dvěma tělocvičnami,
gymnastickým sálem, posilovnou,
horolezeckou stěnou, tenisovým kurtem,
víceúčelovým hřištěm atd.
Dlouhodobé zapojení do různých projektů
(např. Edison, Erasmus, Voda a životní
prostředí MSK, Ekologie v rámci tvorby
krajiny), často ve spolupráci s vysokými
školami.
Spolupráce s Gymnáziem J. B. Magína
ve Vrbovém (Slovensko), Gymnáziem im.
ks. Pawła Rogowskiego v Kaletách (Polsko),
Zespółem Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących im. M. SkłodowskiejCurie v Tarnowských Górach (Polsko).

