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1. Informace o studiu
Pro školní rok 2021/2022 hodlá Gymnázium Dr. Karla Polesného přijímat žáky do následujících 
forem studia:

Forma
studia

Pro 
absolventy

Počet přijímaných
Vyučovací jazyk

8-leté gymnázium
79 41 K / 81

5. roč. ZŠ
30 český

6-leté gymnázium
dvojjazyčné
79 43 K / 61

7. roč. ZŠ
30 český a německý

4-leté gymnázium
79 41 K / 41

9. roč. ZŠ
60 český

4-leté gymnázium
79 41 K / 41

rozšířená výuka TV

9. roč. ZŠ
30 český

Osmileté studium:
- pro absolventy  5. ročníku  ZŠ
- počet přijímaných: 30
- všichni  uchazeči  konají  centrální  přijímací  zkoušky   z  matematiky  a  českého  jazyka 

(připravuje CERMAT)
- od 1. ročníku výuka dvou cizích jazyků a informatiky

Šestileté dvojjazyčné studium:
- pro absolventy  7. ročníku ZŠ
- počet přijímaných: 30
- všichni uchazeči konají centrální přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka 
- 1. a 2. ročník studia intenzivní jazyková příprava z němčiny v rozsahu  8 a 9 hodin týdně
- 3. až 6. ročník studia výuka některých předmětů (D, Z, ZSV, M, NJ) v němčině; 

ostatní předměty v češtině
- konverzace vedené  rakouskými učiteli
- od 1. ročníku také výuka angličtiny
- vícedenní jazykové exkurze v zahraničí
- maturitní zkouška z NJ uvedena na seznamu standardizovaných jazykových 

zkoušek vydaném MŠMT
- možnost studia na VŠ v německy mluvících zemích
- organizujeme adaptační pobyt  v Rakousku  na začátku studia

Čtyřleté studium včetně třídy s rozšířenou výukou TV:
- pro absolventy  9. ročníku ZŠ
- počet přijímaných: 90
- Všichni uchazeči konají centrální přijímací zkoušky z matematiky a  českého jazyka

Konečná kriteria budou zveřejněna nejpozději do 31.1.2021 na webových stránkách školy. 
- třídy orientovány jako všeobecné s možností specializace v rámci seminářů
- výuka dvou  cizích jazyků a informatiky
- v případě zájmu o studium  ve 3. ročníku dvojjazyčného gymnázia – přijímací zkouška 

z jazyka německého
- nabídka sportovní třídy

2. Studium ve všech uvedených formách je bezplatné.

3. Den otevřených dveří – 5.2.2021

4. Organizujeme přijímací zkoušky „nanečisto“

5. Stravování ve školní jídelně. Možnost výběru ze 2 jídel. 

6.  Možnost ubytování mimoznojemských žáků  na internátech.

7. Zájmové aktivity v odpoledních hodinách:
- zájmové  kroužky
- posilovna
- tři počítačové učebny
- multimediální učebny
- příprava na jazykové certifikáty

8.  Škola má zabezpečen bezbariérový přístup.

9.  Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou ve Znojmě a organizujeme 
       preventivní protidrogové programy.

10.  Poradenské služby  poskytují výchovný poradce a metodik prevence.


