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Kraj chce vychovávat elitu na gymnáziích

Přijímací řízení 2017/2018

Dle vyjádření zástupců
Královéhradeckého kraje
musí kraj vzdělávat elitu
a tu produkují gymnázia.
Pokud někdo tvrdí na
gymnázium

Gymnázium a SOŠ Hostinné

nechoďte,

budete se tam učit stejné
věci jako na základní
škole, tak má pravdu. Vzdělávací rámec je stejný, ale rozsah a hloubka
učiva, požadavky a náročnost jsou daleko vyšší. Pokud někdo tvrdí na
gymnázium nechoďte, tam se budete muset učit, má také pravdu. Kromě
větších požadavků probouzíme ale v dětech také motivaci, kterou budou
v následujících letech při dalších studiích i v zaměstnání potřebovat. Ve
většině testování se řadíme mezi nejlepší školy v republice, sbíráme
úspěchy v krajských i celostátních soutěžích. Za naši školu nehovoří pouze
výsledky, ale také spokojenost žáků. Však se jich zeptejte.
Mgr. Martin Vlášek – ředitel školy

Lyžaři zdokonalovali své dovednosti
První lednový týden
vyrazili žáci Gymnázia
a SOŠ Hostinné do
Skiareálu Herlíkovice Bubákov na lyžařský
výcvikový
kurz.
Dostatek
sněhu
umožnil účastníkům
kurzu
absolvovat
většinu sjezdových tratí v celém skiareálu. Pět dní plných lyžování lehce
komplikovalo pouze neustálé sněžení, a tak se žáci naučili jezdit také
v hlubokém sněhu. Kompletní nabídku sportovních kurzů chce škola
zachovat i nadále. V červnu žáci vyrazí na tábornický kurz a v září na
sportovní kurz zaměřený na cyklistiku a turistiku. Mgr. Martin Vlášek

Uchazeči o studium musí doručit
přihlášku ke studiu na zvolenou školu
nejpozději do 1. března 2017.
K přihlašování je nutno použít nový
formulář přihlášky (ke stažení je na webu
školy nebo MŠMT). Na formulář se
uvedou nejvýše dvě školy, na které se žák
hlásí. Každý uchazeč může konat jednotné
písemné testy dvakrát, a to na školách
podle pořadí uvedeného na přihlášce.
Jako podklad pro celkové pořadí a
rozhodnutí o přijetí se započte lepší
výsledek. Zájemci o doplnění kvinty
gymnázia (z 9. tříd ZŠ) konají testy
zadávané ředitelem školy. V případě, že
se uchazeč ze závažných důvodů nemohl
k PZ dostavit v řádném termínu a omluví
svoji absenci u ředitele školy do tří
pracovních dnů, může konat zkoušku
v náhradním termínu. Podrobná kritéria
hodnocení a tiskopis přihlášky jsou
zveřejněny na www.gymhost.cz.
Gymnázium - prima (8leté): Předpokládá
se přijetí nejvýše 30 uchazečů. Všichni
uchazeči vykonají jednotnou přijímací
zkoušku z předmětů Český jazyka a
literatura a Matematika. Termíny
jednotných PZ (prima): 1. termín - 18. 4.
2017, 2. termín – 20. 4. 2017, náhradní
termíny 11. a 12. 5. 2017.
SOŠ – 1.S (4leté): Předpokládá se přijetí
nejvýše 30 uchazečů. Všichni uchazeči
vykonají
centrálně
stanovenou
jednotnou přijímací zkoušku z předmětů
Český jazyka a literatura a Matematika.
Termíny jednotných PZ (SOŠ): 1. termín 12. 4. 2017, 2. termín – 19. 4. 2017,
náhradní termíny 11. a 12. 5. 2017.
Gymnázium - kvinta (4leté): Předpokládá
se přijetí 8 uchazečů. Všichni uchazeči
vykonají zkoušky zadávané ředitelem
školy z předmětů Český jazyka a literatura
a Matematika. Termíny PZ (kvinta): 1.
termín - 12. 4. 2017, 2. termín – 19. 4.
2017, náhradní termíny 11. a 12. 5. 2017.
Součástí celkového hodnocení bude také
prospěch z předchozího vzdělávání a
úspěchy v předmětových soutěžích.
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Vánoční besídka zpestřila závěr roku
Poslední školní den v roce 2016 patřil v budově gymnázia
již potřetí vánoční besídce. Žáci si před zaslouženým
odpočinkem

o

vánočních

prázdninách

zpestřili

dopoledne pásmem scének, tanečních a pěveckých
vystoupení a soutěží. Za píli a snahu v průběhu celého
roku dostali pod stromeček na chvíle mimo vyučování
stolní fotbálek.

Mgr. Martin Vlášek

Exkurze do iQLANDIE obohatila výuku přírodních věd
Den před pololetními prázdninami si některé třídy gymnázia zpestřily návštěvou moderního science centra
iQLANDIA v Liberci. Interaktivní formou se žáci seznámili s celou řadou zajímavostí z různých oborů přírodních věd.
K uvítání nám zahrála hudební fontána. V expozici překonaných vynálezů si návštěvníci prohlédli a vyzkoušeli
například plynovou masku, první mobilní telefony a počítače a celou řadu domácích spotřebičů. V sekci Člověk
mohli provést operaci pomocí laparoskopie a zviditelnit vlastní tlukoucí srdce. V oblasti Živlů byli svědky vichřice,
zemětřesení a tornáda. Velké nadšení vzbudil gyroskop, simulující výcvik kosmonautů nebo pohled na člověka
pomocí termokamery. Výstupem bude referát na téma experiment. Doufáme, že ze stovek experimentů
z nejrůznějších oblastí matematiky, fyziky, chemie a biologie si každý žák nějaký vybral.

OKÉNKO CHEMIE
Odborníci z vysoké školy odučili další hodinu chemie
V rámci zatraktivnění a zpestření přírodovědných
předmětů proběhla na naší škole „Hodina moderní
chemie“. Jednalo se o pokračování projektu, se kterým
VŠCHT navštívila naší školu již potřetí. Tentokrát studenti
vysoké školy seznámili naše žáky s podstatou děje
luminiscence, s jeho výskytem v přírodě a využitím
v běžném životě. Hodina byla vedena interaktivně formou
diskuse a doplněna zajímavými pokusy.
Žáci objevovali kouzla piva i polodrahokamů

Kolektiv učitelů

Děvčata získala bronzové medaile
Florbalistky Gymnázia a SOŠ Hostinné se zúčastnily
krajského finále G2 Flobal Challenge. Hned v úvodním
utkání se potkali dva největší favorité turnaje, hradecké
Lvice a reprezentantky naší školy. V bojovném utkání se
z vítězství 2:1 nakonec radoval hradecký tým a tím bylo o
postupujícím do národního finále rozhodnuto. Turnaj byl
určený pro žákyně 1. a 2. ročníků středních škol. Jelikož
náš tým tvořily převážně hráčky 1. ročníků, tak příští rok
bychom měli opět patřit k favoritům. Mgr. Martin Vlášek

Oblíbenou a tradiční exkurzi v pivovaru v Nové Pace
absolvovali žáci gymnázia. V areálu pivovaru mohli vidět
výrobu piva od máčení ječmene přes vaření, zrání v
hlubokém sklepení až po plnění do lahví a sudů. Když už
byli v Nové Pace, nemohli vynechat ani expozice
polodrahokamů v Klenotnici místního Městského muzea,
kde kromě výstavy drahých kamenů z okolí mohli vidět i
dinosauří kost, řadu zkamenělin a mnoho dalších
zajímavých věcí, které se týkaly geologického vývoje
Země.
Ing. Zuzana Štefanová, PhD.

