ZAŽIJTE GYMNÁZIUM
Přijďte se podívat do školy, která vnímá své studenty jako partnery a od prvního ročníku
dovoluje volit si vlastní předměty z nejširší nabídky v regionu.

Zažijte, jaké je být gymnazistou na Doctrina – Podještědském gymnáziu.

Den otevřených dveří + Bystrý páťák
Středa 17. ledna 2018
14.30 – 16.30 – prohlídka školy
14.40 - soutěž Bystrý páťák pro žáky 5. tříd (45´minutový test), který nezkoumá školní
znalosti, ale zaměřuje se na jejich všeobecný rozhled (registrace od 14.15 ve škole).

Úspěšní řešitelé získávají až 4 body k přijímacímu řízení.
14.35 - beseda s ředitelkou školy - pro rodiče zájemců o studium v primě (žáci z 5. tříd)
15.00 – beseda se zástupci ředitelky školy - pro rodiče a zájemce o studium v 1. ročníku
nového čtyřletého gymnázia

Hospitační týden pro veřejnost
22. – 26. ledna 2018
Podívejte se u nás kamkoliv. Nic netajíme. Nemusíte nikomu předem nic oznamovat, stačí si
vybrat dle rozvrhu ročník a předmět, který chcete vidět. V uvedeném týdnu je možné
navštívit opravdu jakoukoliv vyučovací hodinu. Jediné, o co Vás prosíme, je včasný příchod,
aby výuka mohla probíhat nerušeně.

Gymnazistou na zkoušku
Úterý 16. ledna, 8.55 – 10.45
Úterý 30. ledna, 8.55 – 10.45
Speciální výuka pro všechny zájemce o studium
1. ročníku čtyřletého gymnázia.

Účastníci získají body
k přijímacímu řízení.
Nutná registrace na:
doctrina.cz/nazkousku

Pro žáky 9. tříd připravujeme ukázky výuky, do které se mohou aktivně zapojit. Budou mít
možnost vybrat si předmět dle svého zájmu (do naplnění kapacity třídy). Po skončení výuky
bude prostor pro dotazy a diskuzi s vyučujícími i se stávajícími studenty.

Přijímačky nanečisto
Sobota 27.1. - Matematika, 9.00 – 12.00
Sobota 10. 2. – Český jazyk, 9.00 – 12.00
Vyzkoušejte si stejný typ testu, jaký bude u přijímacích
zkoušek pro 5. i 9. ročník (CERMAT), bez stresu a nervů.
Zjistěte, jak na tom jste.

Účastníci získají body
k přijímacímu řízení.
Nutná registrace na:
doctrina.cz/nanecisto

Zkušení vyučující se žáky projdou všechny testové otázky a ochotně jim vysvětlí všechny
nejasnosti. Vyučující také upozorní na nejčastější typy a okruhy testových otázek, které se
v testu opakují, a na co si dát pozor. Žáci se seznámí s formou testování a samotné zkoušky
pak pro ně nebudou žádným „strašákem“ ani překvapením. Při registraci je nutné uhradit
účastnický poplatek 100 Kč na účet školy, více informací v registračním formuláři.

