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Informace o studiu: 

• Čtyřleté nebo osmileté studium zakončené maturitou 

• Všeobecný základ, v posledních dvou ročnících výrazná možnost profilace 

volbou volitelných předmětů 

• Cizí jazyky: povinně angličtina (možnost skládat mezinárodní jazykové 

zkoušky ve škole), druhý cizí jazyk na výběr: němčina, francouzština, 

ruština, navíc volitelně latina 

• Výuka informatiky ve všech ročnících – většinu hodin vyučují odborníci 

z praxe 

• Školní vzdělávací program – k dispozici na webu školy   www.gmh.cz 

Co nabízíme: 

• Vlídné prostředí školy, jejíž vize je založena na vzájemném respektu 

učitele a žáka 

• Projektové vyučování – pravidelný celoškolní projektový týden v červnu, 

řada průběžných menších projektů 

• Možnost účasti na zahraničních aktivitách – jsme akreditovanou školou 

programu Erasmus+ pro období 2021 – 2027, máme partnerskou školu 

v bavorském Bamberku, podílíme se na česko-německé spolupráci 

Geoparku Ralsko, pravidelně vyjíždíme do řady evropských zemí. 

• Služby školní psycholožky, sociální pedagožky a kariérové poradenství 

• Stravování ve školní jídelně – výběr ze tří jídel (jedno vždy bezmasé), 

školní kiosek 

• Kvalitní zázemí pro tělesnou výchovu a sport obecně (nově 

rekonstruovaný atletický areál) 

• Sportovní kurzy a pobyty během studia: zimní (sjezdové lyžování, 

snowboard, běžky), vodácký, cyklistický  

• Výhodnou lokaci školy – klidné prostředí, dobrá dopravní dostupnost 

(max. 10 minut chůze od autobusových zastávek a vlakového nádraží) 
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Přijímací řízení: 

Všichni uchazeči skládají jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého 

jazyka – kromě výsledků zkoušek jsou součástí kritérií také prospěch za základní 

školy, úspěchy v předmětových soutěžích a dlouhodobé mimoškolní aktivity 

(přesné znění kritérií zveřejníme na webu školy do konce ledna 2023) 

Osmileté studium - Přijímáme 26 studentů (vloni se hlásilo 80 uchazečů). 

Přípravný kurz z matematiky (6 lekcí /1000,- Kč – organizuje Spolek přátel GMH, 

přihlášky na mailové adrese školy gmh@gmh.cz – do předmětu zprávy pište 

„přípravný kurz z matematiky“, kurz bude vždy ve středu od 14 hodin, začátek 

15.2.2023). 

Čtyřleté studium - Přijímáme 25 studentů (vloni se hlásilo 86 uchazečů). 

Přijímačky na zkoušku 15. 2. 2023 - Uchazečům o čtyřleté i osmileté studium a 

jejich zákonným zástupcům nabízíme informační schůzku k podobě přijímacích 

testů a radu, jak s nimi efektivně pracovat  

Den otevřených dveří: 

18. 1. 2023 – prezenčně – prohlídka školy, setkání s vedením školy a výchovnou 

poradkyní, bližší informace k přijímacímu řízení. Škola je zájemcům otevřena od 

8 do 16 hodin, komentované prohlídky v 9 a ve 14.30 hodin (sraz účastníků 

před vchodem do školy). 

8. 2. 2023 – online – odkaz a další informace na webu školy dva týdny předem 

 

Důležité termíny: 

Odevzdání přihlášek nejpozději do 1.3.2023 datovou schránkou, v kanceláři 

školy nebo poštou (dle platné legislativy je upřednostňována komunikace 

datovou schránkou – samozřejmě pouze v tom případě, pokud zákonný 

zástupce má osobní datovou schránku). 

13. a 14. 4. 2023 – jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté studium 

17. a 18. 4. 2023 – jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté studium 
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