
 

 

Vážení studenti, 

 

pokud jste našli rozhodnutí o přijetí na Gymnázium  T. G. Masaryka 

Hustopeče a máte zájem na naši školu nastoupit, je nutné završit 

přijímací proces tím, že  

do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny odevzdáte do 

naší školy zápisový lístek.  

Pro čtyřleté studium je potřeba odevzdat zápisový lístek do 23. 

června 2020. 

Pro osmileté studium je potřeba odevzdat zápisový lístek do 24. 

června 2020. 

 

Zápisový lístek lze odevzdat nejlépe osobně do kanceláře školy  

Zápisový lístek se rovněž považuje odevzdaný, pokud byl nejpozději 

v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních 

služeb (stačí razítko pošty s tímto datem). 

 

 V případě, že by se Vám nepodařilo tento zápisový lístek doručit, museli 

bychom bohužel pohlížet na Vaši účast v přijímacím řízení tak, že se 

vzdáváte práva na studium na naší škole ve školním roce  2020/21 a studijní 

místo bychom pak museli nabídnout dalším zájemcům o studium. 

 

PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ V NOVÉ ŠKOLE ! 

 

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.gymhust.cz 
 

  

                                                                               

 

 

 

15 x ANO pro studium na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče: 

 

 kvalitní všeobecné vzdělání, příprava na dobré uplatnění 

v profesním životě 

 tradice, dobré jméno, náročnost 

 zařazování nových výukových stylů 

 vysoká úspěšnost u maturitní zkoušky, 90 – 100%  absolventů 

přijato na vysoké školy 

 velká úspěšnost absolventů  při vysokoškolském studiu 

 neanonymní prostředí středně velké školy 

 žádné školné 

 bezbariérová škola v centru města s rychlou a časově nenáročnou 

dostupností všemi dopravními prostředky  

 možnost stravování ve školní jídelně, možnost ubytování 

v Domově mládeže 

 moderně vybavené počítačové, jazykové a odborné učebny 

 mezinárodní projekty, výměnné jazykové pobyty, místní i 

zahraniční výjezdy  

 výborná výuka cizích jazyků  ( AJ, NJ, FJ, RJ), příprava na 

jazykové certifikáty a státní jazykové zkoušky 

 moderní a kreativní výuka přírodních věd  

 úspěchy studentů ve vědomostních soutěžích, podpora nadaných 

studentů 

 exkurze, výlety, projektové dny, sportovní kurzy, sportovní 

soutěže, školní ples, školní akademie 

 

 

http://www.gymhust.cz/

