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Charakteristika školy:
název školy, adresa: Gymnázium Blovice, Družstevní 650, 33601 Blovice
právní forma: příspěvková organizace
zřizovatel: Plzeňský kraj
IČO: 49180932
IZO ředitelství školy: 600009751
IZO školy: 108005631

Kontakty:
telefon, fax: 371 522 053
e-mail: gymnazium@gblovice.cz
www stránky: https://www.gblovice.cz
ředitelka školy: Mgr. Marcela Šustrová
zástupkyně ředitelky: Mgr. Lada Kotlanová

Nabízíme:
- vzdělání ve čtyřletém a osmiletém studijním oboru
- kvalitní přípravu na státní maturitní zkoušku
- moderně vybavené učebny, laboratoře a tělocvičnu
- dvě učebny IVT, připojení na síť v každé třídě (Wi-Fi)
- široké spektrum mimoškolních aktivit (zdarma v rámci projektů)
- vzdělávací centrum pro pedagogy, žáky i širokou veřejnost
- zahraniční poznávací a jazykové zájezdy

Studijní obory podle Klasifikace kmenových  oborů vzdělání:
79-41-K/81 - gymnázium (studium denní, délka studia 8 let)
79-41-K/41 - gymnázium (studium denní, délka studia 4 roky)

http://www.facebook.com/gblovice

YouTube kanál - https://bit.ly/3lY8icQ

Sledujte, co se u nás děje:

https://www.gblovice.cz
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Přijímací řízení

1. kolo přijímacích zkoušek pro 4leté studium:  12. a 13. dubna 2022
1. kolo přijímacích zkoušek pro 8leté studium:  19. a 20. dubna 2022
Náhradní termín pro oba obory:                         10. a 11. května 2022

Přihlášky ke studiu zasílejte do 1. března 2022.
Formulář přihlášky ke stažení na www stránkách

školy nebo na stránkách MŠMT.

Všichni uchazeči o studium budou skládat jednotné státní písemné přijímací
zkoušky z českého jazyka a matematiky.
Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na www.gblovice.cz do 
31. ledna 2022.

Připravili jsme pro Vás dny otevřených dveří, které se konají v následujících
termínech:

1. Den otevřených dveří se koná v pátek 12. listopadu 2021 od 13:30 do 17:00
2. Den otevřených dveří se koná v sobotu 15. ledna 2022 od 8:00 do 12:00
3. Den otevřených dveří pro žáky 9. tříd se koná v úterý 14. prosince 2021

Přijďte se podívat, jste srdečně zváni!
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Nabízíme:
- moderně vybavené učebny
- rozšířenou výuku IVT a dalších 
  předmětů
- vlastní výběr předmětů od 3. ročníku
- kvalitní všeobecné vzdělání a
  přípravu na jakoukoliv VŠ
- podporu nadaných studentů
- volnočasové aktivity zdarma

Dny otevřených dveří:
- pátek 16.11.2018 (13:00 - 17:00)
- sobota 19.1.2019 (8:00 - 12:00)
- pro žáky 9. tříd: úterý 18.12.2018

Dny otevřených dveří:
- pátek 12. 11. 2021 (13:30 - 17:00)
- sobota 15. 1. 2022 (8:00 - 12:00)
- pro žáky 9. tříd: úterý 14.12. 2021
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