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Gymnázium Hranice je
vůbec nejstarší střední
škola v Hranicích a
hranickém regionu.

Od 1. září 1993 je gymnázium
šestiletým a čtyřletým.

Patříme k úspěšným gymnáziím v
České republice v počtu studentů
přijatých na vysoké školy!



STUDIUM NA GYMNÁZIU HRANICE

Počet tříd ve školním roce 2020/2021

Čtyřleté studium 4 třídy

Šestileté studium 6 tříd

Počet žáků školy 282 žáků

Počet tříd nově otevíraných ve škol. roce 2021/2022

nižší stupeň VG (šestileté studium, kód oboru 79-41-K/61) : 
1 třída (30 žáků)

čtyřleté gymnázium (kód oboru 79-41-K/41) : 1 třída (30 žáků)



Proč studovat na hranickém gymnáziu?

Žáci gymnázia dosahují vynikajících studijních výsledků.

Počet žáků 282 žáků

Studijní prům. 2. pol. 2019/2020 1,55



Učební plán (ŠVP)

Volitelné předměty pro školní rok 2020/2021 

Seminář matematiky

Seminář dějepisu

Seminář biologie

Seminář českého jazyka a literatury

Seminář fyziky

Seminář chemie

Společenskovědní seminář
Seminář zeměpisu

Cvičení fyziky

Obchodní angličtina

Moderní dějiny 

Logika/Informatika

Literární seminář
Deskriptivní geometrie

Biochemie 

Jazykovědný seminář
Cvičení matematiky

Seminář humanitních věd



Výsledky maturitních zkoušek JARO 2020
– společná a profilová část, třídy 4.A a V6.A 
(55 žáků)

Třída 4.A 

Třída V6.A 

Absolventi v roce 2019/2020 obdrželi EUROPASS v českém a 
anglickém jazyce.



Přehled o přijetí žáků maturitních ročníků na 
VŠ ve školním roce 2018/2019, 2019/2020

Vědci Spisovatelé

Inženýři Architekti

Psychologové



Cizí jazyky na Gymnáziu Hranice
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský

První cizí jazyk – anglický jazyk

Druhý cizí jazyk – výběr z jazyka francouzského, německého,
ruského → uchazeči si mohou vybrat jeden z těchto druhých
cizích jazyků. Není nutno pokračovat v jazyku, který se žáci učili
na ZŠ! Je možno začít s novým druhým cizím jazykem již od
začátku a taktéž se dostat na úroveň B1/B2 dle SERR.

Gymnázium Hranice je střediskem pro testování pilotních 
cambridgeských testů Pretesting FIRST. 

Probíhala příprava žáků na zkoušky DELF z francouzského
jazyka.

e-twinningové projekty s názvem „Européens : 
On fait connaissance?“; „Découverte
francophone“

V rámci této aktivity se žáci setkávají se svými 
vrstevníky ve virtuálním i reálném prostředí, 
vyměňují si nápady, informace a znalosti.  
Většinou je projekt realizován pomocí 
informačních a komunikačních technologií.

Mezinárodní projekty: Comenius “Yes, we care!“; 
Francouzština na Gymnáziu Hranice; Open it!



„FRANCOUZŠTINA NA GYMNÁZIU HRANICE“

Projekt Erasmus+: 
Open it! https://project-openit.weebly.com/



Volný čas + jiné aktivity školy - sportovní
Sportovní den Gymnázia Hranice

Adaptační kurz 1.A a V1.A Sportovně turistický kurz



Volný čas + jiné aktivity školy - přírodovědné
Přírodovědný 
klokan

Přírodovědné olympiády 

PišQworky

Chemická olympiáda

Matematický klokan

Matematická olympiáda



Volný čas + jiné aktivity školy – humanitní

Vánoční Vídeň

Exkurze školy do zahraničí: Francie, Itálie, Rakousko, Chorvatsko, Polsko, Slovinsko, Anglie 

Přebor škol v šachu

Přednášky, besedy

Webináře

On-line besedy

Eva Erbenová –
přeživši holocaustu

Nebojme se myslet



Údaje o přijímacím řízení
Povolená kapacita počtu tříd a přijímaných žáků pro školní rok 
2021/2022
a) nižší stupeň VG, kód oboru 79-41-K/61 : 1 třída (30 žáků)
b) čtyřleté gymnázium, kód oboru 79-41-K/41 : 1 třída (30 žáků)

1. kolo přijímacího řízení
a) nižší stupeň VG: přihlášek 54, přijato 30

b) čtyřleté gymnázium: přihlášek 60, přijato 30

2. kolo přijímacího řízení
- nebylo vyhlášeno

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021



DĚKUJI ZA 
POZORNOST


