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výuka v moderním prostředí
malé maturity
studovna a knihovna
literární soutěž
možnost přípravy na státní jazykovou
zkoušku
program protidrogové prevence
exkurze
výměnné pobyty – Norsko, Nizozemí
spolupráce se zahraničními školami
(Itálie, Německo, Polsko, Belgie)
přístup na Internet, školní e-mail,
možnost vystavení WWW stránek
sportovně turistické kurzy (kolo, loď)
sportovní kroužky (aerobik, basketbal,
fotbal, volejbal)
divadelní kroužek
spolupráce s památníkem Karla Čapka a
zámkem Dobříš
školní časopis
občerstvení v budově
poznávací zájezdy po Čechách i do
zahraničí

Gymnázium Karla Čapka
Školní 1530
263 80 DOBŘÍŠ

web:

WWW.GYMKC.CZ

den otevřených dveří:

5.12.2005
10-17 hod

IČO 61100331
TEL 318 521 040
FAX 318 521 376
e-mail post@gymkc.cz

http://www.gymkc.cz

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

1. termín 24. 4. 2006

pondělí 5. prosince 2005
od 10 do 17 hodin

další termíny pro obor 7941K/401 budou
vyhlášeny v případě neobsazených míst
po 1. termínu, informace na škole, WWW
stránkách školy a Krajského úřadu
Kritéria přijímacího řízení:
• prospěch ze ZŠ (25 %)
• test z českého jazyka (25 %)
• test z matematiky (25 %)
• test obecných studijních předpokladů
(25 %)
při zkouškách budou použity
nabídky SCIO (www.scio.cz)

testy

z

Pro studijní obor 79-41-K/401 budou přijati
žáci s prospěchem do 1,5 bez ohledu na
výsledky přijímacích testů

STUDIJNÍ OBORY
Gymnázium Karla Čapka v Dobříši je státní
školou se všeobecným zaměřením.
1. Gymnázium čtyřleté
(79-41-K/401)
počet přijímaných žáků:

30

2. Gymnázium osmileté
(79-41-K/801)
počet přijímaných žáků:
30

Pokud Vám náš termín nevyhovuje,
můžete si telefonicky sjednat osobní
konzultaci.

CÍL STUDIA
Chceme vybavit studenty nejen fondem
znalostí a vědomostí, ale i morálním
vědomím a zdravým sebevědomím.

DOBRÉ VLAKOVÉ I
AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ SMĚR
PRAHA, PŘÍBRAM

DIFERENCIACE STUDIA
V posledních třech letech studia se zařazují
podle zájmu studentů do výuky volitelné
předměty (2 – 8 vyučovacích hodin).
Například:
• latina
• ruský jazyk, francouzský jazyk
• informatika a programování
• sociologie, politologie, filozofie
• pedagogicko-psychologický seminář
• ekonomika
• deskriptivní geometrie
• literární seminář
• dějiny umění
• společenskovědní seminář
• seminář z přírodních věd
• seminář z dějepisu
• seminář ze zeměpisu
• seminář z výtvarné výchovy
• seminář a cvičení z biologie
• seminář a cvičení z matematiky
• konverzace v anglickém jazyce
• konverzace v německém jazyce

DALŠÍ SOUČÁSTI STUDIA
Škola se ve školním roce 2004/2005
účastnila mezinárodních projektů, např.
projekty EU COMENIUS, ekologický projekt
Agenda 21 s družební školou v SRN,
výtvarný projekt se školou v Holandsku,
model Evropského parlamentu.

