Vážení zájemci o studium,

pokud se Vám stalo, že jste obdrželi dopisem rozhodnutí o nepřijetí
na Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče a máte zájem na naši
školu nastoupit, není nic ztraceno !

1919 – 2019 100 let

Může se stát, že uchazeči, kteří se umístili na přednějších místech, na
naši školu nenastoupí a uvolní se po nich nějaká místa.
Popř. musela být nějaká volná místa nechána pro uchazeče, kteří se
omluvili z důvodu nemoci. Tato místa v případě malého bodového
zisku těchto uchazečů v náhradním termínu přijímacích zkoušek se
rovněž můžou uvolnit a můžou být k dispozici právě Vám.

Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče gymnázium se stoletou tradicí nabízí:



Musíte však podat odvolání !
Vždy se proto vyplatí odvolání podat! Adresujte jej přímo řediteli
gymnázia.
Odvolání lze podat až po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí
(dopisu) – nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení tohoto
rozhodnutí.
Vzor odvolání naleznete na našich webových stránkách www.gymhust.cz
nebo je k dispozici v kanceláři školy.
Lze jej doručit osobně nebo podat nejpozději 3. pracovní den na
poštu.













školu v centru města s dobrou dopravní obslužností a
bezbariérovým přístupem
možnost ubytování v Domově mládeže a stravování ve školní
jídelně
moderně vybavené počítačové, jazykové a odborné učebny
výuku cizích jazyků: angličtiny, němčiny, francouzštiny a
ruštiny
možnost získání mezinárodního certifikátu z anglického,
německého a francouzského jazyka
volbu 5 volitelných předmětů z 15 a studijní profilace
přípravu na studium na vysokých školách a VOŠ
zapojení se do soutěží: SOČ, Genius logicus,
Logické
olympiády, Bobříka informatiky, Finanční gramotnosti,
šachových, sportovních, recitačních a předmětových soutěží
zajímavé doplňkové aktivity: exkurze, adaptační, lyžařské a
sportovně-turistické kurzy - všechny v tuzemsku i v zahraničí,
jazykové pobyty v zahraničí, návštěvy divadel, výstav…
studentský ples, akademii a parlament
spolupráci s partnerskou školou - Masarykovou univerzitou
v Brně a s Mensou
100% úspěšnost složení společné části státní maturity
90 – 100% absolventů přijato na vysoké školy.

