Adresa:

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí

Telefon:

ústředna
ředitel

E-mail:

skola@gvm.cz

www stránky:

http://www.gvm.cz

IZO:

102 943 508

Identifikátor
zařízení:

600 015 866

Zřizovatel:

Kraj Vysočina

Studijní obory:

79-41-K/81 Gymnázium
79-41-K/41 Gymnázium

565 301 541 (nové)
565 301 544 (nové)

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena jedna třída
(30 žáků) osmiletého studia a jedna třída (30 žáků) čtyřletého
studia.
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Přijímací řízení
Přijímací řízení se řídí platnou legislativou, což znamená, že všichni
uchazeči absolvují přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušku do čtyřletého i osmiletého studia budou
tvořit:



soubor testových úloh z matematiky
soubor testových úloh z českého jazyka a literatury

Na GVM bude navíc přihlédnuto k prospěchu na ZŠ a u čtyřletého
studia i k výrazným studijním či sportovním úspěchům (olympiády,
soutěže).
Konkrétní podmínky přijímacího řízení budou vystaveny na
stránkách školy nejpozději do 31. ledna 2018.

Termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny takto:
Čtyřleté studium:

1. řádný termín: čtvrtek 12. 4. 2018
2. řádný termín: pondělí 16. 4. 2018

Osmileté studium:

1. řádný termín: pátek 13. 4. 2018
2. řádný termín: úterý 17. 4. 2018

1. náhradní termín pro čtyřleté i osmileté studium:
čtvrtek 10. 5. 2018
2. náhradní termín pro čtyřleté i osmileté studium:
pátek 11. 5. 2018
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Přihlášky ke studiu a způsob konání přijímacích zkoušek
Zájemce o studium použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený
MŠMT ČR. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám
uvedeným v přihlášce nejpozději do 1. 3. 2018. Pokud budou chtít
zájemci o studium na naší škole s vyplněním přihlášky pomoci,
mohou se kdykoliv dostavit na ředitelství GVM.

Odpoledne otevřených dveří
Středa 31. ledna 2018 od 14:30 h do 17:30 h
Ve škole zájemci získají podrobnější informace o výuce jednotlivých
předmětů, prohlédnou si vybavení učeben i laboratoří a budou se
moci např. zapojit do některých zábavných soutěží. Součástí
programu bude i vystoupení pěveckého sboru GVM.

Fotografie z loňského odpoledne otevřených dveří
v učebně biologie.
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Přijímačky nanečisto (předběžný termín)
Přijímačky nanečisto na GVM proběhnou ve středu 7. 2. 2018
odpoledne pro zájemce o čtyřleté studium i pro zájemce o osmileté
studium. Bližší informace budou sděleny na stránkách školy.
Den konání přijímaček nanečisto je i příležitostí pro předání
přihlášek ke studiu a případně i možností pro individuální konzultace
s vedením školy.

Z výstavy maturitních prací na půdě GVM.
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Zaměření školy
Příprava ke studiu na vysokých školách
Učební plány pro osmileté a čtyřleté gymnázium jsou sestaveny
podle školních vzdělávacích programů (ŠVP GVM). Hodinová dotace
jednotlivých předmětů je uvedena v těchto dokumentech na
stránkách školy: www.gvm.cz. Dále uvádíme pouze úvodní obecnou
charakteristiku učebního plánu.
Gymnázium Velké Meziříčí nabízí žákům všeobecné vzdělání. Cílem
výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace
k celoživotnímu vzdělávání, výchova ke kritickému a tvořivému
myšlení a k řešení problémů. Prioritou ŠVP je všeobecně vzdělávaný
a spokojený žák, kterému škola nabídne individuální přístup a rozvoj
jeho talentu a předpokladů, zejména nabídkou volitelných či
nepovinných předmětů ve vyšších ročnících.

Žáci GVM přispívají pravidelně prostřednictvím akce Běh pro Afriku
na stavbu škol v Etiopii.
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Co nabízíme:













příjemnou a tvůrčí atmosféru
kvalitní výuku přírodovědných i humanitních předmětů
v moderních odborných učebnách
moderní sociální zařízení a nové venkovní sportoviště
zahraniční zájezdy a pobyty
výměnné pobyty s partnerskou školou z Itálie (nové)
podanou ruku hlavního partnera – skupiny ČEZ
spolupráci s dalšími partnery: Cambridge PARK, město Velké
Meziříčí, …
spolupráci s akademickými pracovišti při výuce
(ÚFI FSI VUT Brno, PřF UP Olomouc, …)
řadu vynikajících spolužáků; téměř všichni pokračují ve
studiu na VŠ
v některých třídách zahraniční spolužáky
pěvecký sbor a možnost vlastního výtvarného rozvoje
exkurze, sportovní kurzy, výlety, zájezdy na divadelní
představení, koncerty, …

Říjen 2017

GVM je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.
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Pěvecký sbor GVM při koncertu na Evropském festivalu filosofie
10. června 2015 ve Velkém Meziříčí.

Sportovní den GVM na novém hřišti v červnu 2017.
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Další informace je možno průběžně získávat na
stránkách školy: www.gvm.cz.

Na této chodbě Vás rádi budeme potkávat.

GVM má uzavřenu Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci
se společností ČEZ, a. s.
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