Výsledky maturitních zkoušek v celostátním srovnání
MZ celkem gymnázia ČR:
Gymnázium Jeseník:		

uspělo 89,2% - 8let. 92,9%, 4let. 86,9%
uspělo 90,8% - 8let. 97,1%, 4let. 83,9%

SČMZ* gymnázia celá ČR:
Gymnázium Jeseník: 		

uspělo 92,2% - 8let. 94,8%, 4let. 90,7%
uspělo 96,9% - 8let. 100%, 4let. 93,5%

GYMNÁZIUM
JESENÍK

*SČMZ - Společná část maturitní zkoušky - tzv. státní maturita

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍJEN 2017

Přihlášky a přijímací zkoušky na gymnázium
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU (GSP):

- přihlášky: do 30. listopadu 2017 (kód studijního oboru 79-42-K/41)
- talentové zkoušky: 3. ledna 2018 (přednostně) nebo 14. února 2018
- Cermat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky:
1. termín: 12. 4. 2018
2. termín: 16. 4. 2018
- další relevantní informace budou průběžně zveřejnovány na www.gymjes.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - GYMNÁZIUM:

- Přijímací zkoušky – 1. řádný termín:
čtvrtek 12. 04. 2018 pro čtyřleté obory
pátek 13. 04. 2018 pro osmileté obory		
- Přijímací zkoušky – 2. řádný termín:
pondělí 16. 04. 2018 pro čtyřleté obory
úterý 17. 04. 2018 pro osmileté obory
- První náhradní termín: čtvrtek 10. 05. 2018
- Druhý náhradní termín: pátek 11. 05. 2018

KONTAKT
ústředna: 584 411 429
ředitel: 584 412 072
fax: 584 412 072
skola@gymjes.cz
Ředitel
PaedDr. Antonín Javůrek
javurek@gymjes.cz

Zástupce ředitele
Mgr. Stanislav Jurník
jurnik@gymjes.cz

Barevně ke stažení na stránkách:

www.gymjes.cz

ADRESA ŠKOLY
Komenského 281
790 01 Jeseník

Úspěšné projekty na Gymnáziu Jeseník
Gymnázium Jeseník se již dlouhá léta aktivně zapojuje do různých projektů Evropské
unie. Velmi úspěšní jsme například v projektech programu Erasmus+, kde se nám daří
plynulá návaznost projektů: jakmile jeden končí, ihned začíná další. Tak je tomu i
v letošním roce.
Na konci srpna 2017 skončilo dvouleté projektové období projektu
Erasmus+ financovaného z prostředků EU, klíčové akce 2, Strategická partnerství škol, s názvem „Stats on Life“ (Statistiky ze života).
Partnery projektu byly kromě jesenického gymnázia také školy z Finska a Španělska. Po dva
roky studenti a učitelé těchto tří škol vzájemně spolupracovali a vytvářeli statistické výzkumy,
prezentace a analýzy z různých oblastí každodenního života. V rámci projektu se také uskutečnila čtyři mezinárodní projektová setkání – zahajovací a závěrečné ve Finsku, další dvě
proběhla v České republice a ve Španělsku. Závěrečným výstupem statistického projektu je
elektronická kniha, která obsahuje velké množství zajímavých statistických analýz a dalších
informací z tohoto dvouletého období.
A hned od 1. září 2017 začíná projekt nový. Rovněž se jedná o program Erasmus+ financovaný z prostředků EU, klíčová akce 2, Strategická partnerství škol. Tentokrát jsou partnery
pro Gymnázium Jeseník gymnázia
v Belgii, Dánsku a Lotyšsku. Název
projektu je „Don´t Mind the Gap“
(Rozdíly nevadí) a hlavním cílem
je překonání rozdílů v úrovni počítačové gramotnosti mezi učiteli,
žáky a zeměmi. Studenti a učitelé
ze zapojených škol budou vzájemně
spolupracovat na vytváření vzdělávacích videí a prezentací. V rámci
tohoto nového tříletého projektu se
uskuteční celkem sedm mezinárodních projektových setkání, přičemž
vše již odstartovalo první společné
setkání v Jeseníku na začátku října
2017.
Pracovním setkáním s kolegy z Belgie, Dánska a LotyšJiž druhým rokem pokračuje v naší
ska začala naše tříletá spolupráce na projektu
škole další projekt Erasmus+ financovaný
Don´t Mind the Gap.
z prostředků EU, klíčová akce 1, Mobility
pedagogických pracovníků. Název projektu je „CLIL je náš cíl“. Jeho hlavním cílem je podpora výuky cizích jazyků na Gymnáziu
Jeseník a integrace anglického jazyka do výuky přírodovědných předmětů. V rámci tohoto
projektu se celkem osm pedagogů zúčastnilo nebo zúčastní zahraničních vzdělávacích kurzů a
své poznatky pak uplatní ve výuce.
Poslední novinkou v oblasti projektů EU je projekt s názvem „Šablony na Gymnáziu Jeseník“. Jedná se o projekt financovaný z prostředků EU a národních veřejných zdrojů, který je
zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející
ICT. V rámci projektu na naší škole bude probíhat vzájemná spolupráce pedagogů a jejich další
vzdělávání, zavádění metody CLIL do výuky, zapojení odborníka z praxe a také doučování studentů a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Informační zpravodaj Gymnázium Jeseník — říjen 2017:
Redakční tým: F. Worm, J. Formánková, E. Knoppová
Náklad 450 ks, vydává Gymnázium Jeseník.
Návrhy a připomínky zasílejte na adresu worm@gymjes.cz

Organizace školního roku 2017/2018
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
			
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Hlavní prázdniny:

čtvrtek 26. 10. – pátek 27. 10. 2017
sobota 23. 12. 2017 –úterý 02. 01. 2018
(vyučování začne ve středu 3. ledna 2018)
pátek 02. 02. 2018
pondělí 05. 03. – neděle 11. 03. 2018
čtvrtek 29. 03. – pátek 30. 03. 2018
pondělí 02.07. – pátek 31.08.2018

Maturity jarní termín 2017/18:
			
písemná část: od 02. 05. 2018
			
ústní zkoušky: 21. 05. – 25. 05. 2018

Třídní schůzky
Podzimní třídní schůzky:		
Jarní třídní schůzky:		

úterý 21. 11. 2017 16.00-17.30 hod.
úterý 24. 04. 2018 16.00-17.30 hod.

Den otevřených dveří
Gymnázium se sportovní přípravou:
Den otevřených dveří na gymnáziu:

čtvrtek 23. 11. 2017 ve 14.00 hod.
čtvrtek 01. 02. 2018 od 10.00 hod.

Vyučovací hodiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina

nižší gymnázium
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.55 - 10.40
10.50 - 11.35
11.45 - 12.30
oběd
13.05 - 13.50
13.55 - 14.40
14.45 - 15.30

vyšší gymnázium
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.55 - 10.40
10.50 - 11.35
11.45 - 12.30
12.40 - 13.25
oběd
13.55 - 14.40
14.45 - 15.30

Poradenství a bezpečnost
Výchovná poradkyně.................PaedDr. Barbora Čechová - cechova@gymjes.cz
Školní metodička prevence............Mgr. Dagmar Konečná - konecna@gymjes.cz
BOZP – školní úrazy...............................Mgr. Jiří Pavelka - pavelka@gymjes.cz
Koordinátor ŠVP, správce školní sítě..........RNDr. Pavel Ostrý - ostry@gymjes.cz

Rodičovský příspěvek
Vážení rodiče,
začátkem každého nového školního roku se na Vás Spolek přátel Gymnázia
Jeseník, z. s., obrací s žádostí o finanční podporu akcí pořádaných školou.
Spolek přátel Gymnázia Jeseník, z. s., („rada rodičů“) se už tradičně finančně
podílí na akcích pro talentované žáky, jako jsou semináře, soustředění, vyšší
kola různých soutěží apod. Dále přispíváme na organizaci školních kol soutěží,
na různé sportovní nebo kulturní akce, školní a třídní exkurze, návštěvy divadel. Každý rok odměňujeme úspěšné studenty. Podle možností přispíváme
i na technické vybavení školy.
Vaším příspěvkem podpoříte např.:
•
•
•
•
•
•
•

realizaci školních vědomostních a sportovních soutěží a nákup odměn
dopravu na okresní i krajská kola soutěží
školní akce a exkurze
třídní výlety a výzdobu tříd
vybavení učeben
volnočasové aktivity a kroužky
středoškolskou odbornou činnost a studentský výzkum

Finanční příspěvek činí 300 Kč na žáka školy za rok
a je splatný do pátku 10. listopadu 2017.
Peníze vybírají třídní učitelé v jednotlivých třídách. Veškeré vybrané peníze
jsou poukázány na účet Spolku přátel a ten s penězi hospodaří. Všechny výdaje
jsou evidovány a podléhají rodičovské kontrole. Každoročně je čerpání finančních prostředků zveřejňováno na podzimních třídních schůzkách.
Děkujeme Vám, že tímto způsobem podporujete své děti na naší škole.
Miroslav Pecina, předseda Spolku přátel Gymnázia Jeseník, z. s.

Návratka
Jméno žáka ......................................................................... třída .............
Přispěji částkou 300 Kč.					
							

................................		
Podpis rodiče
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Celkem tedy budou ve školním roce 2017/2018 na Gymnáziu Jeseník realizovány aktivity
v rámci tří různých projektů financovaných z EU. Cílem všech těchto aktivit je rozvoj schopností pedagogů, žáků a studentů školy hned v několika oblastech: osobnostní rozvoj, komunikační
dovednosti, počítačová gramotnost, integrace cizích jazyků do výuky všeobecných předmětů
a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nicméně nejdůležitějším cílem všech aktivit
je podpora vzájemné spolupráce mezi učiteli školy, mezi učiteli a studenty a mezi studenty
samotnými, a to jak v rámci Gymnázia Jeseník, tak i na mezinárodní úrovni.
Šárka Hynková

Legoland 2017
Začal nám nový školní rok a nejlepší by bylo si ho hned
ze začátku nějak zpříjemnit, proto jedeme na výlet do
Legolandu v Německu!
Jelikož jsme jeli místo školy, museli jsme dodržet studentský program a to první zastávkou v Techmanii v Plzni.
Tahle návštěva nám nahradila hodiny fyziky, chemie a matiky.
V planetáriu jsme se podívali na krátký film s názvem: Sen
létat. Následně jsme jeli k hranicím s Německem na ubytovnu
Přimdu, kde jsme se rozdělili do pokojů a šli spát.
Vstali jsme brzy ráno a vyjeli do Německa. Cesta uběhla
rychle, a než jsme se pořádně probrali, byli jsme v Günzburgu. Po příjezdu jsme se rozdělili do
skupin a rozutekli se do obrovského areálu. Některé atrakce nám opravdu školu nahrazovaly.
Dobové stánky a obří horská dráha připomínající dějepis, hudební nástroje s vodou hudebku a
velká výrobna lega, zachycující malé části umění, výtvarnou výchovu. Zrcadlová bludiště nebo
laserová dráha nám ne málo zamotaly hlavy.
Na pouťových atrakcích se některým z nás podařilo
vyhrát plyšovou hračku. Nám se podařilo vyhrát plyšového draka, kterému jsme daly jméno Hugo. Na začátku dne vypadalo počasí skvěle, ale odpoledne se trochu
rozpršelo. To nás ale neodradilo a my si to naplno užili
i na vodních atrakcích, kde nám byla trochu zima. Jídlo
taky nebylo nejhorší.
V areálu Legolandu najdete plno stánků s občerstvením. Stihli jsme ochutnat vafle s jahodami nebo třeba
pizzu. Najdete tam ale i restaurace nebo gril, kde máte
opravdu velký výběr z různých jídel. Nejvíce času se
ale strávilo v obchodech se suvenýry, kde jsme si mohli
koupit různé lego stavebnice, plyšáky, školní potřeby a
další „blbosti“ z lega. Z Německa jsme vyjeli v sedm
večer a mířili k českým hranicím. Domů jsme se vrátili
kolem páté hodiny ranní.
Zájezd jsme si velmi užili a těm, kteří tam ještě nebyli, opravdu doporučujeme to příští rok zkusit.
Vendula Hamalčíková, Anita Nepejchalová, tercie A
na Rajčeti?
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