
 

 

Gymnázium Dr. Emila Holuba je škola s více jak šedesátiletou tradicí, která od roku 
1999 sídlí v nově vybudovaném bezbariérovém školním areálu, jehož součástí je 
jídelna, tělocvična, posilovna a venkovní sportoviště. V současnosti zde studuje 320 
žáků ve 12 třídách. V příštím školním roce budeme otevírat jednu třídu osmiletého 
studia pro žáky 5. tříd ZŠ  a jednu třídu čtyřletého studia pro žáky 9. tříd ZŠ. 
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Informace žákům 9. tříd ZŠ a jejich rodičům 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Přihlášky ke studiu: Termín podání přihlášky je do 1. března 2021. Na přihlášce nemusí být potvrzení 
lékaře. Kód oboru na přihláškách je 79-41-K/41. 
 
Přijímací řízení: Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku formou písemných testů 
z matematiky a z českého jazyka a literatury. Dodavatelem testů bude Cermat. Kritéria přijímacího 
řízení budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2021 na školních internetových stránkách www.gyholi.cz. 
Přijímací zkoušky se konají ve dnech 12. a 13. dubna 2021. 18. ledna 2021 začnou tradiční přípravné 
kurzy. 
 
Zaměření studia: Žáci získávají všeobecné vzdělání, studují dva cizí jazyky – mohou volit jazyk anglický, 
německý, francouzský, španělský nebo ruský. Od 3. ročníku si vybírají volitelné předměty podle 
svého budoucího zaměření (např. finanční gramotnost, geografické informační systémy, latina, pokročilá 
angličtina, globální a environmentální problémy, psychologie, literární seminář, filmový seminář, semináře 
z Bi, Fy, Ch, M, D, Z, aj.). Aktivně se zapojují do mezinárodních projektů, účastní se zahraničních 
výjezdů, spolupořádají mnohé kulturní a charitativní akce, mohou se podílet na chodu školy v rámci 
studentského parlamentu, díky spolupráci školy s univerzitami navštěvují přednášky a workshopy 
věnované nejnovějším poznatkům z různých oborů. 
 
V návaznosti na poptávku každoročně otvíráme zájmové kroužky – technické kreslení, sportovní hry, 
volejbal, pěvecký sbor, hra na bubny djembe, programování, teraristika, astronomie, jazykové kurzy 
včetně přípravy k mezinárodním zkouškám. 
 
Absolventi si ze školy kromě maturitního vysvědčení odnášejí i mezinárodně uznávaný doklad 
o získaném vzdělání, jenž je součástí tzv. Europassu. V průběhu studia budou mít studenti nově možnost 
získat certifikát dokládající úroveň jejich digitálních dovedností – tzv. ECDL, jenž má rovněž mezinárodní 
platnost. 
 
Případné další informace spojené s prohlídkou školy podáme rodičům na dni otevřených dveří 
ve středu 18. listopadu 2020 nebo ve středu 13. ledna 2021 v době od 15:00 do 18:00. Pokud Vám daný 
termín nevyhovuje, můžete potřebné informace získat telefonicky, při osobní návštěvě nebo na internetu: 
www.gyholi.cz.  

  Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy 


