PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Počet otevíraných tříd:

GYMNÁZIUM, MIMOŇ, LETNÁ 263, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE

➢ jedna třída osmiletého studia (30 žáků),
➢ doplnění žáků do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia (třída kvinta; dle
kapacitních možností; předpoklad 8-10 žáků)
Termín zaslání přihlášek:
Osmileté studium – do 2. 3. 2020
Doplnění do kvinty (uchazeči z 9. tříd) – do 31. 3. 2020
K přihlášce není nutné lékařské potvrzení.
Termíny přijímacího řízení:
Řádný termín pro osmileté studium – 16. 4. a 17. 4. 2020
Náhradní termín pro osmileté studium – 1. 5. a 14. 5. 2020
Doplnění do kvinty (uchazeči z 9. tříd) – 27. 5. 2020

Adresa školy: Gymnázium Mimoň
Letná 263
471 24 Mimoň

Uchazeči doručí výsledky testů z 1. kola (buď v podobě rozhodnutí o nepřijetí s

Obory:
Gymnázium, osmileté studium, obor 79-41-K/81

uvedenými výsledky přijímacích testů, nebo sestavu CERMATu s výsledky).

Gymnázium, čtyřleté studium – doplnění kvinty, obor 79-41-K/81

Přípravné kurzy

Telefon:

škola: 487 862 883
jídelna: 487 763 662

Přípravné kurzy pro uchazeče o osmileté studium na Gymnáziu Mimoň se budou
konat v těchto termínech:
Český jazyk: 17. března a 31. března
Matematika: 19. března a 2. dubna
Začátek v 16:30, předpokládaný konec v 18:00.

E-mail:

gm@gymi.cz

Internetové stránky: http://www.gymi.cz
Facebook:

Gymnázium Mimoň

NOVINKY VE VÝUCE
Sexta – v předmětu Občanské dovednosti – JA Studentská Firma –
program zaměřený na skutečné podnikání v rámci školní výuky.
➢ studenti v průběhu jednoho školního roku vybudují skutečnou firmu
➢ rozvíjejí podnikatelský talent pod vedením učitelů, mentorů a poradců
➢ získávají cenné praktické zkušenosti z reálných situací v podnikání
Septima – nové volitelné předměty
➢ vybrané kapitoly z moderních dějin
➢ konverzace v maturitním jazyce
NABÍZENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Septima
➢ Aplikace ICT
➢ Základy ruského jazyka (RJ)
➢ Regionální zeměpis
➢ Vybrané kapitoly moderních dějin
➢ Filmový seminář
➢ Praktika z fyziky
➢ Praktika z chemie
➢ Přírodovědná praktika
➢ Matematický seminář
➢ Konverzace v maturitním jazyce – AJ, NJ, RJ, FJ
Oktáva
➢ Konverzace v maturitním jazyce – AJ, NJ, RJ, FJ
➢ Semináře z maturitních předmětů – SV, D, Z, M, Fy, Bi, Ch
NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
➢ Ruský jazyk
➢ Příprava na certifikát (AJ, NJ)
KROUŽKY
➢ Sportovní hry
➢ Robotika
MOTIVAČNÍ STIPENDIA PRO ŽÁKY
➢ prospěchová
➢ za významné umístění ve vědomostních soutěžích

