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GYMNÁZIUM, STRAKONICE, 

MÁCHOVA 174

• třetí největší gymnázium v Jihočeském kraji

• poskytuje úplné střední vzdělání zakončené 

maturitní zkouškou

• připravuje žáky pro budoucí studium 

na vysokých školách, kam každoročně odchází 

více než 95 % absolventů 

• v předmětových olympiádách je již několik let 

za sebou třetím nejúspěšnějším gymnáziem 

v kraji



Studium

• gymnázium čtyřleté 

– obor 79-41-K/41 Gymnázium 

– pro žáky z 9. tříd (vždy 3 třídy v ročníku)

• gymnázium osmileté 

– obor 79-41-K/81 Gymnázium 

– pro žáky z 5. tříd (vždy 1 třída v ročníku)



Náročnost studia
• gymnázium připravuje žáky zejména ke studiu 

na vysoké škole

• úkolem je zajistit všeobecné vzdělání širokého 

rozsahu

• všechny předměty z hlediska důležitosti 

prakticky rovnocenné

• důraz je kladen zejména na výuku cizích jazyků 

a matematiku

• od třetího ročníku volí studenti dva 

dvouhodinové povinně volitelné předměty, 

ve čtvrtém ročníku volí další dva



Učební plány

• výuka se ve všech ročnících řídí 

rámcovým vzdělávacím plánem (RVP)  

pro gymnázia schváleným MŠMT ČR

• podle RVP sestavila škola vlastní školní 

vzdělávací plán (ŠVP)

• osmileté studium – ŠVP od 1. 9. 2007

• čtyřleté studium – ŠVP od 1. 9. 2009



Učební plán nižšího stupně osmiletého studia



Učební plán čtyřletého studia a vyššího 

stupně osmiletého studia



Poznámky k učebnímu plánu

• Fyzika, chemie, biologie

v 1. a 2.ročníku jsou součástí výuky 2 hodiny laboratorních 

prací měsíčně z chemie a 2 hodiny laboratorních prací 

měsíčně z biologie;                                                                             

ve 3. ročníku jsou součástí výuky 4 hodiny laboratorních prací 

měsíčně z fyziky

• Estetická výchova

student si volí hudební nebo výtvarnou výchovu



Nabídka povinně volitelných předmětů
• Konverzace v anglickém jazyce

• Konverzace v německém jazyce

• Seminář a cvičení z českého jazyka

• Seminář ze základů společenských věd

• Seminář z dějepisu

• Seminář ze zeměpisu

• Seminář a cvičení z matematiky

• Deskriptivní geometrie

• Seminář a cvičení z fyziky

• Seminář a cvičení z chemie

• Seminář a cvičení z biologie

• Seminář z informatiky a výpočetní techniky

• Psychologie

• Estetická výchova – výtvarná

• Estetická výchova - hudební

• Finanční gramotnost



Nabídka nepovinných předmětů a kroužků

• španělský jazyk

• ruský jazyk

• latina

• francouzský jazyk

• psaní na počítači

• deskriptivní geometrie

• pěvecký sbor

• DOGA - divadelní kroužek

• Gymstr ETC – anglické divadlo

• Grafoman – školní elektronický časopis

• dějepisný kroužek

• náboženství



Kurzy

• adaptační kurzy v 1. ročníku a primě

• lyžařské výcvikové kurzy – 1. ročník a sekunda

• sportovně-turistické kurzy – 3. ročník

• i řada exkurzí, besed, přednášek, návštěv filmových 

a divadelních představení; každá třída (kromě 

maturitního ročníku) se zúčastnila školního výletu, 

většinou v rámci jihočeského regionu



Naše klady

• moderní budova školy s velkým pozemkem, 

estetické prostředí školy



Naše klady

• velmi dobrá vybavenost školy (nový nábytek,  
inventární sbírky, 150 počítačů - síť s rychlým 
připojením na internet, WIFI, dataprojektory, 
SmartBoardy,…)



Naše klady

• vysoký počet odborných učeben - 3 učebny výpočetní 
techniky (65 PC pro žáky)

• volný přístup žáků k PC

• WIFI



Naše klady

• zmodernizované a nově vybavené laboratoře chemie, 
fyziky a biologie, učebny fyziky, chemie



Naše klady

• nová jazyková učebna s videokonferenčním centrem



Naše klady

• nově je škola plně bezbariérová



Naše klady

• stabilita a kvalifikovanost pedagogického sboru 

s vysokým procentem mužů (30%)



Naše klady

• široká nabídka povinně volitelných předmětů

• vysoký podíl projektového vyučování, exkurzí, besed 

a výletů



Naše klady

• projekty s návštěvou zahraničí: Německo, Rakousko, 

Španělsko, Anglie, Itálie, Izrael, Rumunsko, Norsko,…



Naše klady

• výměnné a studijní pobyty v SRN (Nabburg, Deggendorf) 



Naše klady

• vysoká úspěšnost v předmětových olympiádách

– Gymnázium Strakonice se pravidelně celkově umísťuje mezi 

všemi gymnázii Jihočeského kraje na 2. nebo 3. místě

Vítězové celostátní dějepisné soutěže
Družstva basketbalistek akademickém mistrovství SŠ

v Brazílii a v Číně



Naše klady

• školní knihovna



Naše klady

• nový školní klub



Naše klady

• školní jídelna včetně vegetariánské stravy, školní bufet



Naše klady

• víceúčelové školní hřiště



Naše klady

• Klub nadaných dětí
– rozšíření aktivit nadaných žáků směrem k základním školám, 

vysokoškolským institucím, středoškolské odborné činnosti, institucím 
obecně, k regionálním firmám, k technologickým centrům apod.

Hodina moderní přírodovědy Šifrování



Naše klady

• pěvecký sbor na mezinárodní úrovni
– na 3. světové olympiádě pěveckých sborů v Brémách  společně se 

Středoevropským sborem mládeže „Vocalissimo“ (sbor složený 
z členů pěveckých sborů gymnázií J. Keplera Praha, Strakonice, 
Pasov, Freistadt) – v 1. kole umístění ve stříbrném pásmu IX. stupně

– účast na festivalu „Alta pusteria“ v Itálii

– zlaté pásmo a zvláštní cena za dramaturgii soutěžního vystoupení     
na celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů Opava cantat



Naše klady

• DOGA - školní divadlo
Představení Amo et Amor

Představení Májová romance



Naše klady

• Gymstr ETC – Klub anglického divadla 

Představení Sherlock Holmes and the Mystery of the Aquilla Diamond



Naše klady

Časopis Grafoman postoupil do celorepublikového finále soutěže 

„Časopis roku 2015“, ve kterém se umístil na 2. místě.



Naše klady

Kroužek robotiky – úspěchy na celostátní úrovni



Naše klady

• šatní skříňky



Spolupráce s Hospodářskou 

komorou, institucemi a firmami

Český Patron 2011 

3. místo v ČR

v kategorii školství



Výsledky přijetí na VŠ, VOŠ

ve školním roce 2019/2020



Oborová skladba studia na VŠ



Princip spolupráce s VŠ
• Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK v Praze

• především JČU, ZČU, Praha (UK, ČVUT, VŠE, ..), Brno, 

Olomouc, Liberec

• odborné přednášky na gymnáziu, semináře na VŠ 

• technologická centra – TECHMÁNIE, TEPFAKTOR

• SOČ (středoškolská odborná činnost)

• KND – klub nadaných dětí 

možnosti studia – Cambridge, Oxford, Dánsko, USA, Norsko, SRN 

(Bavorsko), Austrálie, Francie

• DVPP – vzdělávání pedagogických pracovníků



Princip spolupráce 

s firmami v regionu
zaměřeno  na studenty 2. – 4. ročníků (výběr a výuka 

volitelných předmětů)

exkurze, odborné přednášky, besedy pro studenty,..

stipendijní programy, praxe, ..

odborné prezentace – CORINTH, MERKUR

vzdělávání pro učitele – JETE, ČZ a.s.

finanční a hmotná pomoc škole (Nadační fond, provoz,.)



Princip spolupráce s institucemi

HK ČR – problematika vzdělávacího systému ČR

ÚP Strakonice – struktura zaměstnanosti v regionu

Jihočeský kraj 

Velvyslanectví USA, SRN

SŠ regionu – odborná spolupráce

ZŠ regionu

MěÚ Strakonice

MěKS Strakonice

VÚ Strakonice 

neziskové organizace,…



ČEZ JETE

Teplárna Strakonice a.s.

ČZ a.s. 

ROHDE &SCHWARZ s.r.o., Vimperk

DURA Automotive CZ

Měťanský pivovar Strakonice, a.s.

LYCKEBY AMYLEX, a.s. Horažďovice

BENZINA 

Nemocnice Strakonice, a.s.

ASTENJOHNSON

Spolupracující firmy



Spolupracující firmy

Technické služby Strakonice

Johnson Controls Fabrics Strakonice a.s.

Sedlická strojírna, s.r.o. 

Otavské strojírny, s.r.o.

Zambelli Český Krumlov

ALES

ZNAKON a.s

Česká žula s.r.o.

PSP Vetriebs s.r.o. 

SALVETE



Spolupracující firmy

KB

ČESKÁ SPOŘITELNA

PARTNERS finanční poradenství

Telcit T-Mobile

CORINTH INVESTMENT s.r.o.

MERKUR toys s.r.o.

AV Média

Westra s.r.o.



Rozvrh a organizace výuky

• vyučování začíná každý den v 7:55 hod.

• pro primu a sekundu osmiletého gymnázia končí výuka 

nejdéle ve 14:05 hod.

• v tercii a kvartě je jeden den týdně výuka delší 

(max. do 15:45 hod.)

• všechny třídy čtyřletého studia a vyšší ročníky 

osmiletého gymnázia mají 33 vyučovacích hodin týdně, 

tzn. dvakrát týdně vyučování déle (max. do 15:45 hod.)



Rozvrh a organizace výuky

• velkou přestávku (20 min.), desetiminutové přestávky a 

polední přestávku mohou žáci trávit v budově (volný 

přístup do počítačových učeben, pingpongový stůl), 

v atriích nebo na hřištích

• pro dojíždějící žáky je přístup do školy možný již 

v 6:15 hod.

• odpoledne mohou žáci zůstat ve škole do 17 hodin

• dojíždějící žáci mohou využívat městskou hromadnou 

dopravu

• začátek a konec vyučování je stanoven tak, aby žáci 

neměli problémy se spoji



Informace o škole

• Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

• Adresa: Máchova 174, 386 48  Strakonice

• Zřizovatel: Krajský úřad, Jihočeský kraj

• Ředitel: Mgr. Miroslav Hlava

reditel@gymstr.cz 383 313 126

• Zástupce: RNDr. MilenaPavlíková

zastupce@gymstr.cz 383 313 123

• Sekretariát: Petra Zemenová

skola@gymstr.cz 383 321 281

• Web: www.gymstr.cz



Informace o studiu 

a přijímacím řízení

2020 – 2021

Děkujeme za pozornost


