
  

 

 

 

 

 

 

 

Dny otevřených dveří 

18. 11. 2020 (15:00 – 18:00 h.) 

15. 1. 2020 (15:00 – 18:00 h.) 
 

Zájemci o studium mohou kdykoli po předchozí 

telefonické domluvě přijít a strávit u nás vyučovací den, 

aby poznali atmosféru a fungování školy. 

 

Moderní učebny pro výuku chemie, cizích 

jazyků a informatiky v půdní vestavbě. 

Každoročně více než 90 % absolventů pokračuje 

studiem na VŠ. Ostatní volí studijní či pracovní cestu do 

zahraničí, vyšší odbornou školu nebo rozšíření 

jazykových dovedností.  

Rodiče jsou o výkonech informováni pomocí mobilní  

a internetové aplikace EduPage. K nahlédnutí na 

https://gymnaziumrajec.edupage.org. 

Studenty hodnotíme vlastní alternativní formou, která 

obsahuje výsledky v procentech, pořadí ve třídě  

a slovní hodnocení. 

 

 

Škola se aktivně zapojuje do mezinárodních 

projektů. Studenti mají opakovaně možnost 

vycestovat do zahraničí na partnerské 

školy. 

Roční školné činí 12.000,- Kč za školní rok, v nižších    

ročnících šestiletého studia 6.000,- Kč.      

Na škole je osobní přístup aplikován i v systému  

výchovného a kariérního  poradenství.  

Distanční výuku vedeme prostřednictvím Microsoft 

Teams. Na podporu on-line výuky používáme grafické 

tablety Wacom Bamboo a Genius. K dispozici jsou 

vizualizéry a využíváme kurzy v prostředí moodle.  

Studenti mají možnost zapůjčení notebooku po celou 

dobu distanční výuky. 

 

Nabízíme, organizujeme: 
 

 Výměnné pobyty studentů v zahraničí 

 Vlastní systém hodnocení bez známek 

 Výuka jazyků v multimediální učebně 

 Tuzemské a zahraniční výlety a exkurze 

 Učebnice zdarma s výjimkou jazykových  
         učebnic a pracovních sešitů 

 Online informační systém klasifikace  
         a docházky 

 Podpora výuky vlastním systémem  
        e–learningu – moodle 

 Adaptační kurzy 

 Lyžařské kurzy 

 Sportovní výcvikové kurzy (např. vodácký)  

 Sportovní areál 

 Účast na olympiádách, sportovních a dalších  
         soutěžích 

 Dataprojektor v každé učebně 

 WiFi internet v budově, na každém patře  
         kopírka přístupná žákům    

 k dispozici je i 3D tiskárna 

 Výstavy a vernisáže 

 Školní knihovna 

 Plesy školy spojené s šerpováním maturantů 

 Stipendijní program 

 Malý počet žáků ve třídách 

 Splátkový kalendář školného 

 Zajištění tanečních kurzů 

 Příjemné a respektující prostředí, dobré vztahy  
         mezi učiteli a žáky  

  Nové předměty – Mediální výchova, Zahraniční  

          vztahy, Environmentální výchova 

 Studenti a rodiče jsou bráni jako partneři, je    

         kladen důraz na diskusi a kritické myšlení 

 


