Naše výuka
Přírodovědné předměty
›

›

součástí výuky přírodovědných předmětů (BI, CH,
FY, ZE) jsou laboratorní cvičení, odborné exkurze
(Techmania, ETE, pivovarnictví, hvězdárna a
planetárium, muzea, vědecká pracoviště, atd.),
přednášky a terénní kurzy (zeměpis, biologie);
studenti se pravidelně účastní olympiád a dalších
soutěží či korespondenčních seminářů

Gymnázium Prachatice
Zlatá stezka 137

od 2. ročníku nabízíme zájemcům o další studium
přírodních věd výběrové semináře, ve kterých se
řeší témata přesahující rámec běžné výuky

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium

Matematika a informatika
›

kromě úspěchů v okresních kolech Matematické
olympiády se účastníme také Pythagoriády a
Matematického klokana, v němž naši studenti
v okresním kole tradičně obsazují první a druhá
místa

›

na vyšším gymnáziu vyučujeme informatiku ve
všech ročnících, máme dvě počítačové učebny
s celkem 40 počítači, v učebnách je osm
interaktivních tabulí, všechny učebny jsou
vybaveny aspoň jedním počítačem, studenti a
učitelé mohou využívat při výuce 40 notebooků

›

do výuky informatiky zařazujeme robotiku pomocí
Lega Mindstorm a Ozobotů

Občanský základ
›

›

›

se svými studenty se účastníme v rámci
společenskovědních
disciplín
řady
soutěží
(simulace jednání nejdůležitějších institucí ČR i EU,
ekonomická olympiáda, olympiáda o lidských
právech aj.)

Zlatá stezka 137
Prachatice, 383 01

spolupracujeme s Eurocentrem České Budějovice,
jsme zapojeni do vzdělávacího programu Jeden
svět na školách

web: www.gympt.cz

pořádáme zájezdy do Parlamentu ČR v Praze; ve
spolupráci s TF JČU, Probační a mediační službou
ČR, Policií ČR a Dobrovolnickým centrem
Prachatice KreBul o.s. organizujeme besedy
s naučným a praktickým posláním

Ředitel školy: +420 606 836 029

e-mail: gympt@gympt.cz

Zástupkyně ředitele školy: +420 727 822 612
Vedoucí kanceláře: +420 603 539 618

www.gympt.cz
gympt@gympt.cz
+420 606 836 029

Naše škola

Pro žáky

Gymnázium v Prachaticích nabízí dva studijní obory:
gymnázium všeobecné osmileté a gymnázium
všeobecné čtyřleté.

V prostorách školy poskytujeme připojení k WIFI
signálu zdarma. Studentům je při odpočinku k dispozici
vestibul s posezením a automatem na nápoje, školní
knihovna a stůl na stolní tenis.

V budově gymnázia se nacházejí nadstandardně
vybavené jazykové, chemické a fyzikální laboratoře, dvě
učebny informatiky, odborné učebny hudební a
výtvarné výchovy. V učebnách jsou využívány
interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky a internet.
Úspěšnost studentů při maturitních zkouškách (99,5%) a
v přijímacích řízeních na vysoké školy (90%) je vynikající.
Máme řadu významných absolventů.
Naši studenti se pravidelně umisťují na stupních vítězů
v okresních i krajských kolech olympiád v jednotlivých
předmětech a ve sportovních, výtvarných a hudebních
soutěžích. Několikrát se zúčastnili také národních a
mezinárodních kol.
Gymnázium využívá elektronický informační systém,
k němuž mají přístup studenti i jejich rodiče přes
webové rozhraní školy nebo mobilní aplikace (rozvrhy,
suplování, akce, kontakt s vyučujícími, klasifikace,
docházka apod.).
Studenti gymnázia mají možnost jeden rok studovat na
některém gymnáziu v Dolním Bavorsku v rámci projektu
Gastschuljahr.
Škola spolupracuje s několika univerzitami (např. UK
Praha, JČU České Budějovice), studentům umožňujeme
účast na přednáškách, seminářích a praktických
cvičeních. Účastníme se také akcí Akademie věd ČR.
Gymnázium je oficiálním partnerem Britské rady, pod
jejíž záštitou pořádáme přípravné kurzy pro
cambridgeskou mezinárodní zkoušku z angličtiny (First
Certificate of English), kterou naši studenti úspěšně
skládají.

Studentům i zaměstnancům s omezenou pohyblivostí
slouží v hlavní budově výtah.
Studenti využívají vlastní uzamykatelné šatnové skříňky.
Budova školy je zabezpečena docházkovým systémem.

Naše výuka
Semináře
›

Na začátku studia škola organizuje adaptační kurzy pro
nové studenty.
V průběhu studia pořádáme mnoho odborných exkurzí,
návštěv divadel, galerií a muzeí v Praze, Plzni, Českých
Budějovicích, Temelíně, Protivíně a v mnoha dalších
městech.
Zároveň
také
pořádáme
divadelní
představení, koncerty a přednášky přímo v aule naší
školy.
Studenti oceňují lyžařský, cykloturistický i geografický
kurz, při nichž utužují třídní kolektiv.
Vrcholem studentského života tradičně bývá vánoční
besídka Třída baví třídu a maturitní plesy.
Studenti gymnázia se při studiu věnují také zájmové
činnosti, hrají v městském orchestru, jsou výraznou
součástí souboru Beltina a dalších orchestrů a uskupení
Základní umělecké školy v Prachaticích, tvoří
podstatnou část studia Crabdance, reprezentují
Prachatice ve sportovních soutěžích na republikové i
mezinárodní úrovni.
Studenti se také zapojili do projektu firmy Microsoft –
Studentské tréninkové centrum a měli možnost dva
roky nahlédnout do fungování jedné z největších IT
firem světa.
Každoročně organizujeme společné akce
s partnerským gymnáziem ve Freyungu.
Studenti vydávají školní časopis Studentský jouda.
Studenti mají možnost po dobu studia využívat zdarma
licence pro kancelářský balík MS Office 365.

›

›

k předmětům anglický a německý jazyk a
matematika nabízíme volitelné rozšiřující semináře
od 2. ročníku, k přírodním vědám volitelný
přírodovědný seminář
ve 3. ročníku si studenti mohou volit také
společenskovědní a literární seminář, seminář
z informatiky, latinu nebo přírodovědné semináře
ve 4. ročníku je nabídka rozšířena o biologický,
chemický, fyzikální a zeměpisný seminář, jejichž
náplní je nejen příprava na maturitní zkoušku, ale
také na přijímací zkoušky na vysoké školy

Cizí jazyky
›

›

›

každý rok se naši studenti účastní Olympiád
v anglickém a německém jazyce – v okresním kole
pravidelně získáváme 1. místa v různých
kategoriích a postupujeme do krajského kola, kde
se také podařilo umístění na stupních vítězů
pořádáme zájezdy na divadelní představení
v angličtině, zveme do školy rodilé mluvčí na
přednášky a besedy, podporujeme kontakt
studentů s jejich anglicky mluvícími vrstevníky
jsme hostitelskou školou pro zahraniční studenty
v rámci programů výměnných studijních pobytů
(např. AFS)

Český jazyk a literatura
›

›

naši studenti se pravidelně umisťují na stupních
vítězů v okresním kole Olympiády v českém
jazyce, což znamená postup do krajského kola
účastníme se také literárních, recitačních a
řečnických soutěží, kde postupujeme do krajských
kol

