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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

PŘÍPRAVNÉ KURZY
Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

Termín pro uzavírání přihlášek: středa 12. ledna 2022

Termín pro uzavírání přihlášek: neděle 23. ledna 2022

Termín konání: sobota 15. ledna 2022 od 08:00

Termín konání: každá středa od 26. ledna 2022 od 15:00 do 17:05
(celkem 10 lekcí)

Cena: 300,- Kč

Cena: 2 500,- Kč

Testy obsahem odpovídající oficiálním testům od CERMAT

Zlepšení znalostí z matematiky a českého jazyka, řešení vzorových a
problémových úloh
Možnost online kurzů

Platbu je třeba zaslat na účet č. 214511586/0300, variabilní symbol 4 pro uchazeče o čtyřleté studium nebo 8 pro uchazeče o osmileté studium.

Podrobnější informace naleznete webu www.gjvj.cz v části Uchazeč.

⇠ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2022/2023 ⇢
ČTYŘLETÉ STUDIUM, obor 79-41-K/41

OSMILETÉ STUDIUM, obor 79-41-K/81

Otevíráme 2 třídy pro uchazeče z 9. ročníků ZŠ.

Otevíráme 1 třídu pro uchazeče z 5. ročníků ZŠ.

Termíny přijímacích zkoušek:
1. termín: pondělí 12. dubna 2022
2. termín: úterý 13. dubna 2022

Termíny přijímacích zkoušek:
1. termín: pondělí 19. dubna 2022
2. termín: úterý 20. dubna 2022

Pozvánku obdržíte nejdéle 14 dní před konáním přijímacích zkoušek.
Přijímací zkoušky se konají z matematiky a českého jazyka dle pravidel CERMAT.
Výsledky budou zveřejněny v pondělí 2. května 2022 na webu školy a na vývěsce před budovou školy.
Jste přijati - rozhodnutí o přijetí se nezasílá, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků musíte odevzdat zápisový lístek.
Přesto prosíme o urychlené oznámení, zda nastoupíte či nikoli.
Nejste přijati - proti rozhodnutí o nepřijetí se můžete do 3 pracovních dnů od přijetí odvolat.

PROČ ZROVNA NA GJVJ?
SVĚTOVOST: Zahraniční a tuzemské exkurze realizované na základě spolupráce v celosvětových projektech - Francouzská aliance,
Universität Passau, Velvyslanectví ČR: Řím, Ljubljana, Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN Švýcarsko, Erasmus+; konverzace s
rodilými mluvčími
MOŽNOST VOLBY: Nejširší nabídka volitelných předmětů v kraji - úzce vymezené oblasti zájmu: psychologie, ekonomie, programování a
tvorba webových stránek, moderní dějiny, latinský jazyk a další
PRAXE: Orientace na praktické využití teoretických poznatků - odborníci z praxe, exkurze a workshopy
TECHNOLOGIE: Digitalizovaná výuka pomocí moderních technologií - roboti, 3D brýle
MOTIVOVANÍ UČITELÉ: Empatičtí, mladiství a odborně kvalifikovaní učitelé
POMOC: Psychologické a kariérní poradenské pracovište
MIMOŠKOLNÍ VYŽITÍ: Jirsíkovo vzdělávací komunitní centrum s širokým výběrem mimoškolních aktivit i pro rodinné příslušníky, víkendové
aktivity biologů, fyziků a historiků
INDIVIDUÁLNÍ ZÁJMY: Podpra individuálních zájmů studentů - horolezecká stěna, zkušebna pro školní kapely, pravidelné sportovní turnaje,
největší středoškolský pěvecký sbor Mendík
PŘÁTELSTVÍ: Dlouhodobé přátelské vazby mezi studenty různých ročníků díky spolku GJVJinak
ATMOSFÉRA: Příjemné a kvalitní prostředí - nové záchody a radiátory, nová tělocvična i knihovna, klavír na chodbě
ODKAZY: Dlouhodobé odkazy studentských prací - muzikál Cyrano; generační tradice studia na gymnáziu, absolventský klub
JÍDLO: Fenomenální školní jídelna s výběrem 3 jídel
SPOLUPRÁCE: Partnerská škola Skupiny ČEZ, Přírodovědecká fakulta JČU, Akademie věd, Centrum jazykových zkoušek, Goethe Zentrum

CHCETE SE O NÁS DOZVĚDĚT VÍCE?
Prohlédněte si nový interaktivní dokument o našem gymnáziu. Dokumentem vás provede přímo
zakladatel gymnázia, biskup Jan Valerián Jirsík. Neváhejte se ho na cokoli zeptat.

NAŠI VÝZNAMNÍ ABSOLVENTI
Miroslav Vlk - arcibiskup pražský

Aleš Kotalík - lední hokejista

Emil Hácha - 3. prezident Československa

Jiří Velemínský - průkopník české rostlinné genetiky

Václav Vojta - autor Vojtovy lékařské metody

Ladislav Faktor - člen Senátu Parlamentu České republiky

Karel Lavický - sportovec a olympionik

a možná ty, …

Píše se rok 2022. Jmenuji se Jan Valerián Jirsík a před 154 lety jsem založil gymnázium, které se nyní
jmenuje po mně. Jak to tady po těch letech vypadá? Rád vám to shrnu do několika vět. Gymnázium se
pyšní tradičním odkazem, avšak moderně pojatým vyučováním s důrazem na praktické využití
teoretických poznatků a porozumění světu kolem nás. Jeho komplexní a rozsáhlé zaměření umožňuje
vybrat si z široké nabídky volitelných předmětů ten, jehož náplň je vám blízká. Úzký zájem volitelných
předmětů dokáže podnítit váš (skrytý) talent. Spolupráce se zahraničními subjekty rozšíří vaše obzory a
umožní vám podívat se na zajímavá světová místa. Množství mimoškolních aktivit a první komunitní
Jirsíkovo vzdělávací centrum při gymnáziu v České republice naplní váš volný čas a pomůže vám najít se v
něčem, co vás bude doopravdy bavit.
Tak tohle za mě nebylo.
„V práci a vědění jest naše spasení.“ „V praxi, porozumění a zábavě jest naše spasení.”

