
PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY



O nás

• Rodinná atmosféra, bezpečné prostředí, využití moderních technologií 
i pestrá škála studijních oborů – taková je naše škola. Jsme Gymnázium 
a grafická střední odborná škola Přelouč.
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Jaké obory nabízíme…

• osmileté gymnázium
• maturitní čtyřleté obory: reprodukční grafik pro média, polygrafie, 

fotograf
• učební tříleté obory: reprodukční grafik
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Proč k nám?

• výborné vlakové i autobusové spojení s okolními městy i menšími 
obcemi

• z Pardubic a Kolína vlakem za 15 minut
• škola se nachází v klidné části Přelouče 
• s možností parkování
• účastníme se programů ERASMUS+, IKAP…

• pokud nemůžete denně dojíždět, můžete se ubytovat ve zcela nově 
zrekonstruované budově domova mládeže, který je součástí praktického 
vyučování
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Jak je zajištěno stravování? 

• žáci se mohou stravovat ve školní jídelně 
• v těsném sousedství školy 
• pro žáky praktického vyučování a ubytované na DM je k dispozici 

smluvní jídelna
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Nabízené obory
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Gymnázium

Maturitní obor /8 let/ 79-41-K/81
• Osmileté studium zakončené maturitní zkouškou.
• Všeobecně vzdělávací obor je určen pro žáky se studijními 

předpoklady a připravuje ke studiu na VŠ.
• Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách 

a laboratořích.
• Žáci mají zvýšenou hodinovou dotaci při výuce anglického 

jazyka.
• Vyučování motivuje žáky k účasti v soutěžích, olympiádách 

a turnajích.
• Od prvního ročníku je zařazena výuka informatiky.

• Od třetího ročníku je možnost výběru druhého cizího jazyka 
(německý, ruský).

• V sedmém a osmém ročníku si žáci volí semináře podle 
humanitního, přírodovědného nebo technického zaměření.
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Gymnázium

• V učebním plánu jsou zařazena praktická cvičení z biologie, 
chemie a fyziky.

• Součástí výuky je lyžařský výcvik, sportovní kurz v zahraničí 
(Chorvatsko), žáci také pravidelně vyjíždějí do zahraničí 
(Anglie, Německo, Francie, Itálie).

• Spolupracujeme s univerzitami při vedení sportovních, 
vědeckých a jazykových kroužků.

• Škola je zapojena do programu Fulbrightovy komise, 
projektu Erasmus+ a EDISON (mobility vyučujících a 
studentů, zahraniční stážisté ve výuce).

• Pro žáky 9. tříd ZŠ je možnost přijetí do 5.ročníku na 
základě složení příjímacích zkoušek.

• Příjímací řízení je organizováno dle platných legislativních 
norem, v kritériích přijetí uchazečů o studium jsou zahrnuty 
jejich výsledky ze základních škol.
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Reprodukční grafik pro média

Maturitní obor /4 roky/ 34-53-L/01 

• Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.
• Obor je zaměřený na grafické a technické zpracování 

vizuálních informací pro různé formy publikování s důrazem 
na tiskové techniky v oblasti reklamy a propagace. Žák 
získá rozsáhlé znalosti z celé oblasti polygrafické i reklamní 
výroby �a grafického designu. Uplatní se v náročnějších 
pozicích, např. v tiskárnách, reklamních agenturách.
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Polygrafie

Maturitní obor /4 roky/ 34-41-M/01

• Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.
• Žák má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a 

jejich jednotlivých částí. Absolventi, kteří úspěšně vykonají 
maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších 
odborných školách a na vysokých školách.
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Fotograf

Maturitní obor /4 roky/ 34-56-L/01

• Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.
• Obor je zaměřený na reklamní, produktovou �a reportážní 

fotografii v oblasti médií. Žák získá rozsáhlé znalosti z 
oblasti reklamní tvorby �a fotografie, digitálního i 
analogového zpracování obrazu a digitálních úprav 
grafických předloh �i videa. Absolvent se uplatní např. v 
mediálních agenturách pracujících s fotografií.
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Reprodukční grafik

Učební obor /3 roky/ 34-53-H/01

• Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou.
• Obor je zaměřen na zpracování tiskovin, reklamy, fotografie 

a tvorbu www stránek. Žák získá rozsáhlé znalosti z celé 
oblasti polygrafické i reklamní výroby a grafického designu. 
Uplatní se např. v tiskárnách, reklamních agenturách, 
nakladatelstvích a vydavatelstvích.
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Dny otevřených dveří

• 25. 11. 2022 od 14.00–18.00 hod.
• 26. 11. 2022 od 08.00–12.00 hod.
• 13. 01. 2023 od 14.00–18.00 hod.
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