
 

 
 

 
Gymnázium Jana Blahoslava  

a Střední pedagogická škola, Přerov, 

 Denisova 3 
 

Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na 

Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou s prezentací 

studijních oborů nabízených pro školní rok 2019/2020. 

Čas: 9:00 hod. 

Místo: Multifunkční sál (4. AP, 4. BP), budova SPgŠ, Denisova 3 

 

Po úvodním slově ředitelky školy proběhne:  

 

- vystoupení pěveckého sboru  

      -     prezentace výtvarné výchovy a přijímacích zkoušek pro obor PMP  

      -     prezentace hudební výchovy a přijímacích zkoušek pro obor PMP 

- informace o přijímacích zkouškách z tělesné výchovy pro obor PMP 

- informace o přijímacích zkouškách z řečových dovedností pro obor PMP 

      

 Prezentace nového studijního oboru Šestileté gymnázium - živé jazyky 

proběhne na budově Gymnázia Jana Blahoslava v učebně 3. A. Informace 

budou podávány průběžně. 

                                                      

Jednotlivé předmětové komise budou prezentovat své předměty v uvedených 

učebnách v době od 8:30 hod. do 12:00 hod. podle přiloženého programu. 

 

 



Budova SPgŠ, Denisova 3 
 

 

Hudební výchova  

Učebny H1, H2, kabinety HV (222,220,H3) – přístavba  

- individuální zkoušky na ověření hudebních předpokladů nanečisto 

- informace o přijímacích zkouškách a studiu hudební výchovy 
 

Výtvarná výchova 

Učebny 4. C, VV 1  

- studijní kresba zátiší pod pedagogickým vedením, konzultace prací 
 

Tělesná výchova 

Velká tělocvična 

- ukázka přijímacích zkoušek z tělesné výchovy (10:00, 11:00 hod.) 
 

Český jazyk 

Učebna 3. D 

- prezentace předmětové komise českého jazyka a dramatické výchovy 

- přijímací testy do 1. ročníku nanečisto, rozbor testů, strategie řešení   

 

Učebna 4. D  

- přijímací zkoušky z řečových dovedností nanečisto  

- prezentace činnosti dramatické výchovy   

 

Anglický jazyk 

Učebna 3. AP   

- prezentace činnosti předmětové komise anglického jazyka  

- prezentace učebnic a studijního materiálu, ukázky z anglické knihovny 

- prezentace projektů Erasmus+  

 

Cizí jazyky 

Učebna UJ 

- ukázka učebnic a studijních materiálů 

- prezentace projektů a zajímavostí o jednotlivých zemích 
 

Pedagogika, Psychologie 

Učebna 1. CP 

- informace o pedagogické praxi, kurzech a exkurzích 

- ukázka odborné literatury, deníků praxe a fotodokumentace  
 

Dějepis, Občanská nauka, Humanitní studia 

Učebna 2. BP 

- prezentace předmětů (Dějepis, Občanská nauka, Humanitní studia) 

- ukázka učebnic, odborné literatury a výukových materiálů 

 

 



 

Matematika, přírodní vědy 

Učebna 3. C 

- prezentace předmětů (Matematika, Fyzika, Biologie, Chemie, Zeměpis) 

- ukázka úloh přijímacích testů z matematiky s rozborem strategie řešení 

- prezentace učebnic a výukových materiálů 
 

Informatika 

Učebna VT 

- prezentace činnosti předmětové komise informatiky  

 

Budova GJB, Generála Štefánika 10 

 
Informace o novém oboru - Šestileté gymnázium – živé jazyky 

Učebna 3. A 

- učební plán, metoda CLIL ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů 
 

Český jazyk 

Učebna V.  

- prezentace činnosti předmětové komise českého jazyka 

- přijímací testy do 1. ročníků nanečisto, rozbor testů a strategie řešení   
 

Anglický jazyk 

Učebna 1. A  

- prezentace činnosti předmětové komise anglického jazyka  

- prezentace metody CLIL využívané ve studijním oboru Šestileté gymnázium – živé 

jazyky  

- informace o jazykové zkoušce FCE a přípravném semináři k mezinárodním zkouškám  

- informace o projektu Erasmus+ KA1 a eTwinning  

- prezentace učebnic a studijního materiálu 

 

Německý jazyk 

Učebna 208 (jazyková) 

- prezentace jazykových zkoušek Goethe - Zertifikat B1, B2, C1 a činnosti Licenčního 

centra Goethe Institutu při GJB a SPgŠ 

- prezentace žákovských projektů  

- série dialogů na téma „Schüleraustausch“ (9:00, 10:30 hod.) 

- prezentace učebních a doplňkových výukových materiálů 

 

Francouzský jazyk 

Učebna VIII. 

- informace o mezinárodních zkouškách z francouzského jazyka DELF 

- scénka „On danse, on chante, on aime le français “ (10:00 hod.) 

- ochutnávka francouzských palačinek 

- prezentace učebních a doplňkových výukových materiálů 

 



 

Ruský jazyk 

Učebna III.  

- vystoupení žáků s přednesem básně  „ Я помню чудное мгновенье“ – Пушкин 

(9:15, 10:45 hod.) 

- prezentace materiálů o Rusku  

- prezentace učebních a doplňkových výukových materiálů 
 

Dějepis, Občanský a společenskovědní základ 

Učebna IV. 

- prezentace činnosti předmětové komise dějepisu a společenských věd   

- ukázka učebnic, odborné literatury a výukových materiálů  
 

Geografie  

Učebna 2. D  

- prezentace učebnic, odborné literatury a výukových materiálů 

- zábavné kvízy a soutěže  

 

Matematika, Fyzika 

Učebna fyziky 

- prezentace jednotlivých předmětů (matematika, fyzika)  

- demonstrační pokusy ve fyzice 

- ukázka úloh přijímacích testů z matematiky a vysvětlení řešení jednotlivých typů úloh 

- prezentace učebnic a výukových materiálů z matematiky a fyziky 
 

Biologie 

Učebna VI.  

- prezentace činnosti biologických seminářů a kurzů terénní biologie 

- prezentace učebnic, literatury a výukových materiálů z biologie 

- živá zvířata, sponzorství zvířat v ZOO 
 

Chemie 

Chemická laboratoř 

- praktické ukázky chemických pokusů  
 

Výtvarná výchova 

Učebna 2. C 

- prezentace výuky výtvarné výchovy  

 

Informatika 

Učebna UVT 1, UVT 2 

- prezentace činnosti předmětové komise informatiky  

 

Program pro Vás připravili pedagogičtí pracovníci GJB a SPgŠ Přerov spolu se svými žáky. 

 

Budeme potěšeni, pokud pro Vás budou naše dny otevřených dveří přínosné a pomohou 

Vám v rozhodování o volbě střední školy. 



 

 

 


