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Škola je státní

Studium je bezplatné

Všechny obory ukončeny maturitou

Charakteristika školy
www.gykovy.cz



Kontaktní údaje

Ředitel:  RNDr. Václav Klement

Komenského 16/5

682 01 Vyškov

Gymnaziální obory:

Komenského 16/5, Vyškov, tel. 517 307 010

Zdravotnický a ekonomický obor:

Komenského 7, Vyškov, tel. 517 307 038

www.gykovy.cz



Přijímací řízení 2020

Obory:

 Gymnázium 8leté

 Gymnázium 4leté

 Obchodní akademie

 Praktická sestra

www.gykovy.cz



Přijímací řízení 2020

 Podrobná kritéria zveřejní škola do

31. ledna 2021

 Uchazeč podává přihlášku do 

1. března 2021 

 Termíny přijímacích zkoušek

duben 2021

První kolo přijímacího řízení
Uchazeč může podat dvě přihlášky (i na stejnou školu, ale různé obory). 

Další kola přijímacího řízení
Není omezen počet přihlášek, ani počet škol. 

www.gykovy.cz



Výsledky přijímacího řízení

Škola zveřejní výsledky do 3 dnů 
po vyhodnocení Cermatem:

 Na úřední desce školy

 Na www.gykovy.cz

 Svůj zájem o přijetí potvrdíte 

odevzdáním zápisového lístku.



Zápisový lístek (žák obdrží na ZŠ)

 Nutno odevzdat do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno 
rozhodnutí o přijetí. 

 Zápisový lístek může uchazeč uplatnit 
jen jednou. 

Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový 

lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

www.gykovy.cz



V případě nepřijetí:

 Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) 
si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně  

 Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze 
doručit), je 5 pracovních dnů.

 Nepřijatý uchazeč se do 3 pracovních dnů 
může odvolat.

 Sledovat informace o vypsání 2. kola!

www.gykovy.cz



Gymnázium 8leté

 Zaměření OZON a GATE

 Pro žáky 5. ročníků

 30 žáků GATE, 16 OZON

 Kritéria:

na webových stránkách školy 

www.gykovy.cz

www.gykovy.cz



Zaměření OZON Zaměření GATE

cíleno na žáky, 
kteří preferují mít 
prostor pro hledání 
vlastních cest 
a řešení úkolů

 Objevování

 Originalita

 Otevřenost

cíleno na žáky, 
kteří preferují 
strukturovanou 
a systematickou 
výuku

 Aktivita

 Talent

 Empatie

www.gykovy.cz



Gymnázium 4leté

 Pro žáky 9. ročníků

 60 žáků

 Kritéria:

na webových stránkách školy 

www.gykovy.cz

www.gykovy.cz



Gymnázium – profil oboru

 Pro žáky, kteří mají hlubší zájem o studium          
po ukončení povinné školní docházky.

 Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků.

 Kromě anglického jazyka nabízíme jazyk 
německý, francouzský, ruský, španělský, latinský.

 Klademe důraz na všeobecné vzdělávání,              
od 3. ročníku se mohou žáci profilovat v rámci 
volitelných předmětů a seminářů.

 Naše výuka odpovídá současným trendům. 

 Využíváme informační technologie ve výuce. 



Gymnázium – profil absolventa

 Připravujeme žáky především pro studium 
na vysokých školách všech směrů.

 Absolventi mohou také pokračovat         
na vyšších odborných školách. 

 Jen malá část absolventů nastupuje       
po maturitě do zaměstnání a to především 
ve státní správě a bankovnictví.

www.gykovy.cz



Praktická sestra

 Pro žáky 9. ročníků

 30 žáků

 Kritéria:

na webových stránkách školy 

www.gykovy.cz

 Nutný doklad o zdravotní způsobilosti!



Praktická sestra – profil oboru

 Pro žáky s hlubším zájmem o studium.

 Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků, kromě 
latiny mohou zvolit jazyk anglický nebo německý.

 Klademe důraz na všeobecné vzdělávání               
i na vzdělání odborné.

 Od 2. ročníku odborná praxe v nemocnici.

 Výuka odpovídá současným vzdělávacím trendům.

 Využíváme informační technologie ve výuce. 

www.gykovy.cz



Praktická sestra – profil absolventa

 Připravujeme žáky především pro praxi       
v nemocnicích a ústavech sociální péče.

 Absolventi mohou také pokračovat             
ve vzdělávání na vysokých a vyšších 
odborných školách.

 Absolventi po maturitě nastupují převážně 
do zaměstnání a to hlavně ve zdravotnictví            
a sociální sféře v ČR i v zahraničí.

www.gykovy.cz



Obchodní akademie

 Pro žáky 9. ročníků

 30 žáků

 Kritéria:

na webových stránkách školy 

www.gykovy.cz

www.gykovy.cz



Obchodní akademie – profil oboru

 Pro žáky, kteří mají hlubší zájem o studium              
po ukončení povinné školní docházky.

 Kvalitní výuka cizích jazyků, kromě anglického 
jazyka si žáci volí jazyk německý nebo ruský.

 Klademe důraz na všeobecné vzdělávání,            
od 3. ročníku odborné praxe v reálných 
podmínkách podniků.

 Výuka odpovídá současným vzdělávací trendům.

 Využíváme informační technologie ve výuce. 

www.gykovy.cz



Obchodní akademie – profil absolventa

 Je vybaven teoretickými znalostmi a praktickými 
dovednostmi z odborných ekonomických předmětů.

 Uplatní se zejména v ekonomických, obchodně 
podnikatelských a administrativních činnostech.
Ve výrobních a obchodních podnicích, bankovnictví, 
pojišťovnictví, v cestovním ruchu a dalších službách  
ve státní a veřejné správě.

 Značný počet absolventů se uchází o studium           
na vysoké škole, na vyšší odborné škole, či realizuje 
vlastní podnikatelské aktivity. 

www.gykovy.cz



Stravování

 Všem žákům nabízíme školní stravování   
v prostorách školy.

 Na Komenského 7 je školní kuchyně, 
která zajišťuje stravování celé školy.



www.gykovy.cz



Partnerské školy

Hirošima - Japonsko Döbeln - Německo

Karlsbad - Německo Linz - Rakousko

Moskva - Ruská federace

Michalovce - Slovensko

Vila–Real - Španělsko

www.gykovy.cz

http://www.gykovy.cz/cs/obsah/hiroshima-university-high-school-2013
http://www.lgd.de/
http://www.gykovy.cz/cs/obsah/gymnazium-karlsbad-2013
http://www.hak-linz.at/
http://mdkk11.mskobr.ru/
http://www.gykovy.cz/cs/obsah/gymnazium-pavla-horova-michalovce-2013
http://www.gykovy.cz/cs/obsah/ies-broch-i-llop-2013


Studijní a poznávací cesty 
do zahraničí

Jsou pořádány zájezdy do anglicky, německy, rusky 
a jinak mluvících zemí.



Další akce:
Adaptační kurzy
Sportovní kurzy
Sportovní dny
Netradiční výuka
Výměnné pobyty
Charitativní akce
Taneční
Exkurze
Koncerty
Výstavy
Divadla



Děkuji za pozornost.

www.gykovy.cz


