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TISKOVÁ ZPRÁVA (6. 1. 2016)

Zájemci o studium na Gymnáziu Český Krumlov si budou
moci školu projít v pátek 8. ledna
Všechny uchazeče o
studium i jejich rodiče
zve Gymnázium Český
Krumlov
na
den
otevřených dveří, který
se uskuteční v pátek 8.
ledna od 14 do 18 hodin.
Stejně jako v předešlých
letech si návštěvníci
prohlédnou
interiéry
školy, seznámí se s
místními
kantory,
dozvědí
se
různé
zajímavosti (například
ohledně aktivit studentů
školy) a také jim budou představena kritéria přijímacího řízení.
Prioritou Gymnázia Český Krumlov je příprava studentů ke studiu na vysokých, případně
vyšších odborných školách. Důraz se mimo jiné klade na výuku cizích jazyků. Gymnázium
spolupracuje se školami v zahraničí - společně organizují výměnné pobyty studentů a další
projekty. Tím však přeshraniční činnost krumlovského gymnázia nekončí. Například v letech
2013 až 2015 realizovalo projekt Život v demokracii, v rámci kterého studenti mimo jiné
vytvořili české překlady k sedmi pamětním deskám u památníku železné opony v Guglwaldu.
Gymnázium Český Krumlov se snaží neustále modernizovat svoji výuku i samotnou budovu
školy. Významnou investicí uplynulého roku byla modernizace vybavení pro výuku
přírodovědných předmětů, v rámci které byl nejmodernější technologií vybaven i
přednáškový sál. „Mimo to jsme v prosinci vybavili novým žákovským nábytkem učebnu č. 71
(sekunda) a dokončili tak modernizaci vybavení všech učeben celé školy. V prosinci jsme také
zakoupili 25 nových studentských počítačů. Modernizovali jsme i budovu samotnou, za
zmínku stojí určitě nové podhledy a osvícení v tělocvičně, dlažba v 1. poschodí či podlaha ve
dvou učebnách,“ dodala Hana Bůžková, ředitelka Gymnázia Český Krumlov.
Zájemci, kteří se nebudou moci dostavit na den otevřených dveří, mohou využít alespoň
virtuální prohlídku gymnázia, která se nachází na adrese https://www.gymck.cz/virtualniprohlidka/index.html.
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