
Vyučované cizí jazyky

povinné

➢ anglický jazyk

povinně volitelné

➢ francouzský, německý nebo ruský jazyk
➢ konverzace v anglickém, francouzském, 

německém nebo ruském jazyce

Ve 3. ročníku je nabízen v rámci volitelných 
seminářů ruský jazyk (viz níže); lze absolvovat 
kurzy ruského nebo německého jazyka

Diferenciace studia

V posledních dvou letech studia zařazujeme do 
výuky povinně volitelné předměty (semináře). 
Ve 3. ročníku si žák vybírá z každého okruhu 
právě jeden předmět, ve 4. ročníku se počet 
hodin těchto seminářů zdvojnásobuje.
okruh A 

➢ biologie/matematika/dějepis/ruský jazyk
okruh B

➢ chemie/zeměpis/společenské vědy/ICT
okruh C 

➢ fyzika/ekonomika/literatura/estetická 
výchova

Předměty v okruzích lze měnit podle aktuálního 
zájmu studentů a vzhledem k provozu školy.

IZO: 000068934
tel.: 318 521 040

e-mail: post@gymkc.cz

Den otevřených dveří
(konzultace, prezentace, informace)

úterý 8. prosince 2016
od 12 do 18 hodin

Prohlídka školy a v každou celou hodinu
komplexní informace o studiu

Možnost schůzky rodičů a uchazečů 
s vedením školy

Pokud Vám náš termín nevyhovuje, můžete si
telefonicky 

či e-mailem sjednat osobní konzultaci.

Vzdělání je dárek, který se neobnosí...

Gymnázium 

Karla Čapka, 

Dobříš

Školní 1530
263 01  Dobříš

www.gymkc.cz

Den otevřených dveří
8. prosince 2016



Studijní obory
Gymnázium Karla Čapka v Dobříši je státní školou 
s všeobecným zaměřením.

Gymnázium čtyřleté (79-41-K/41)
Počet přijímaných žáků: 30

Gymnázium osmileté (79-41-K/81)
Počet přijímaných žáků:  30

Přijímací řízení

➢ do 1. 3. 2017
přijímáme přihlášky ke studiu; zákonní zástupci 
žáků doručují přímo na školu, popř. odešlou 
poštou, vyjádření lékaře nevyžadujeme

➢ uchazeči mají povinnost účastnit se jednotné 
přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 
organizované společností Cermat.

➢ další kritéria:

čtyřleté studium
prospěch v posledních dvou ročnících základní 
školy (8. + 9. třída), účast v soutěžích 
a olympiádách, aj.

osmileté studium
prospěch ze ZŠ

➢ podmínky upřesníme při dni otevřených dveří a na 
www.gymkc.cz do 31. 1. 2017

Víte že?

Během studia můžete absolvovat 
558 hodin (osmiletý obor) nebo 

330 hodin (čtyřletý obor) předmětu ICT

Další informace o škole

➢ rozšířená výuka jazyků (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ,), 
konverzace

➢ výuka druhého cizího jazyka od tercie/1. ročníku

➢ moderní prostředí a vybavení, odborné pracovny 
po rekonstrukci

➢ průběžné sledování studijních výsledků 
(elektornická klasifikace, přípravné testy na 
maturitní zkoušky aj.)

➢ studovna a knihovna (dostupná denně)

➢ exkurze a expedice (dějepisné, přírodovědné, 
zeměpisné, …) v ČR a v zahraničí

➢ ekologické a adaptační kurzy

➢ možnost přípravy na státní jazykovou zkoušku

➢ program protidrogové prevence

➢ zahraniční výměnné pobyty třídních kolektivů 
s Norskem, Německem a Francií 

➢ akce pro veřejnost (např. spolupráce s DS Dobříš)

➢ sportovní kurzy (kolo, loď, voda, hory), turistika

➢ přístup na Internet, pokrytí Wi-Fi v celé budově

➢ sportovní a jazykové kroužky

➢ spolupráce se zahraničními školami (Belgie, 
Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Norsko, 
Turecko)

Zapojení do projektů

Jsme řešiteli řady národních a mezinárodních 
projektů:

➢ E4U– Europa For You, (Erasmus+KA2) – další 
z dlouhé řady úspěšných mezinárodních projektů 
gymnázia. GKČD je v roli koordinátorské školy 
celého partnerství zemí Belgie – ČR – Irsko – Itálie 
– Německo – Nizozemsko – Norsko - Turecko

➢ Při výuce využíváme e-learningové kurzy cizích 
jazyků

➢ Jazykové pobyty v Londýně 

➢ Weg in die EU – projekt se školou v Quedlinburgu

➢ Při výuce využíváme výstupy našich úspěšných 
projektů

• Biologie v praxi

• Kolik řečí znáš a Světová škola

• Výuka průřezových témat v anglickém jazyce

• Mediální výchova kreativně

• Projekt MŠMT ČR – „Peníze školám“

• Mediální výchova kreativně

Víte že?

Naši žáci se během studia učí cizí jazyky v celkové
dotaci 1674 hodin (osmileté studium) či 1054 hodin

(čtyřleté studium)?


