Š K O L U . . .
A VYBEREŠ SI NÁS!
Neboj se zvolit dobrou školu!

Chceš být za rok také mezi námi?

Ve školním roce 2021–2022 otevíráme 2–3 třídy pro 60–90 absolventů 9. ročníku ZŠ a jednu
třídu pro 30 absolventů 5. ročníku ZŠ • Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2021 • Dny otevřených
dveří se konají v pátek 4. 12. od 9.00 do 14.00 hod. a v sobotu 5. 12. 2020 od 9.00 do 12.00 hod.
Prohlídku školy lze v případě potřeby domluvit i mimo dny otevřených dveří na tel. č. 775 325 967

Informace a kontakty

Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora
sekretariát 327 586 111
info@gymkh.eu

ředitel 775 325 967
www.gymkh.cz

JEDINEČNÉ PROSTŘEDÍ • SPOLUPRÁCE S DOMÁCÍMI I ZAHRANIČNÍMI ŠKOLAMI • KVALITNÍ VÝUKA

PŘIJĎ, PROHLÉDNI SI

JSME

•
•
•
•
•
•

škola s více než 160letou tradicí garantující kvalitní přípravu na státní maturitu
škola, která několikrát po sobě obhájila titul GymplRoku
škola, která přes svou velikost dokáže žákům poskytovat individuální přístup
škola s množstvím mimoškolních aktivit
škola, která netrpí šikanu
škola v moderní bezbariérové budově s rozlehlou zahradou a množstvím
relaxačních zón

Co nabízíme?

Co z toho pro tebe plyne?

1.

Bohatou nabídku volitelných předmětů

V posledních ročnících se učíš hlavně předměty, které
tě baví a které budeš potřebovat k dalšímu studiu

2.

Tradičně kvalitní jazykovou přípravu

Nebudeš mít problémy se dorozumět v zahraničí
a hravě složíš státní maturitu

3.

Kontakty s řadou zahraničních škol

Máš možnost účasti na zájezdech do zahraničí, třeba
i do USA nebo Číny

4.

100% pokrytí signálem wi-fi

V každém koutu školy se můžeš připojit na internet

5.

Kvalitní počítačové vybavení,
moderně zařízené učebny

Vyzkoušíš si práci na Windows i Mac, naučíš se
programovat roboty a získáš licenci Office 365
až na pět vlastních počítačů

6.

Vynikající sportovní zázemí
(dvě tělocvičny, posilovnu, lezeckou stěnu,
streetball a workout hřiště)

Vše můžeš využívat i ve volném čase

7.

Profesionálně vybavený fotoateliér,
fotografický a elektrotechnický kroužek

Můžeš objevit kouzlo fotografování a letování

8.

Sportovní hry, dramatický kroužek
nebo Klub mladých diváků

Můžeš rozvíjet tělo i ducha i po skončení vyučování

9.

Studentský pěvecký sbor Gaudeamus

Pokud rád zpíváš nebo hraješ na hudební nástroj,
můžeš se stát členem

10.

Zimní zahradu, arboretum, akvária,
terária, ovčín, meteostanici atd.

Využiješ-li všech nabídek, školní rok ti uteče jako
voda a na vysokou školu se dostaneš bez problémů

Více na

w w w. g y m k h . c z

