
Důležité kontakty:
483 320 086 sekretariát školy
774 320 086 sekretariát a ředitelna školy
483 711 253 sborovna; 483 320 086 fax
e-mail: gymnazium@gymjbc.cz; www stránky: www.gymjbc.cz

Gymnázium
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

• Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
• Partnerská škola Kulturního oddělení Francouzského velvyslanectví v ČR
• Partnerská škola Cambridge P. A.R.K.
• Fakultní škola Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci

Ve školním roce 2022/23 otevíráme 2 třídy čtyřletého gymnázia.

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 6. ledna 2022.
Více na www.gymjbc.cz.



Součástí výuky na gymnáziu jsou i laboratorní 
cvičení. V laboratoři biologie se například 
zkoumá svět pod mikroskopem.

Tradiční akce školy, jejíž cílem je představit 
a uvítat žáky 1. ročníku. Součástí programu 
je kvíz, hudební vystoupení žáků školy, 
předání symbolických balvánků a společné 
foto žáků 1. ročníku.

Expediční tým projektu DofE.  Projekt je 
zaměřen na individuální osobnostní rozvoj 
žáků, stanovení osobních cílů a jejich 
splnění.

Kroužek badatelské chemie ve třídě 1.B. 
Nová laboratoř chemie byla vybavena 
z projektu NAKAP II LK a za finanční 
podpory Libereckého kraje.



Uchazečům nabízíme:
 - Profesionální pedagogický sbor

 - Širokou nabídku výuky cizích jazyků
 všeobecné zaměření se současným rozsahem výuky 

a všeobecné zaměření s rozšířenou výukou cizích jazyků 
a dostatečným počtem hodin přírodovědných předmětů

 - Výuku v odborných učebnách
 k dispozici jsou např. laboratoře chemie, biologie a fyziky, 

výtvarný ateliér, učebna hudební výchovy, jazykové učebny.

 - Bohatý výběr volitelných a nepovinných předmětů
 ve 3. ročníku dle zájmu a budoucího zaměření volba 

z následující nabídky: deskriptivní geometrie, latina, konverzace 
v cizích jazycích, informatika, aplikovaná matematika, biologický 
seminář, společenskovědní seminář ve 4. ročníku možnost volby 
dalších 2 seminářů podle studijní orientace žáka (viz učební 
plán).

 - Zpestření výuky dalšími výukovými aktivitami
 lyžařský kurz, sport a pobyt v přírodě, kurz estetických 

výchov, vstupní kurz pro nové studenty („Výlet trochu jinak“), 
psychosociální výcvik, kurz komunikace, protidrogová prevence, 
projektové vyučování, poznávací zájezdy a exkurze, zapojení 
do projektů financovaných EU.

 - Jazykové pobyty v zahraničí
 výměnné pobyty v Německu (Michelstadt). Partnerská škola 

Kulturního oddělení Francouzského velvyslanectví v ČR 
s možností výjezdů do Francie

 - Účast v ekologických aktivitách a nadačních programech

 - Ocenění nejlepších studentů na školní akademii

Škola je v bezprostředním dosahu MHD, ČD a ČSAD.

Úspěšnost našich absolventů při přijímání na vysoké školy je 
tradičně vysoká. Každoročně jsou naši absolventi úspěšně 
přijímáni na prestižní univerzitní obory.



Informace o přijímání žáků pro školní rok 2022/23
Obor vzdělání 79-41-K/41

Na základě výsledků přijímacího řízení budou otevřeny 
dvě třídy čtyřletého studia (60 žáků).

Podrobnosti k přijímacímu řízení budou upřesněny na Dnu otevřených dveří.

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 6. ledna 2022 od 16.30 hodin.

Ve středu 9. února 2022 od 15 hodin se koná odpoledne 
„Nebojte se gymnázia“ věnované přijímacímu řízení.

Definitivní kritéria přijímacího řízení sdělíme na Dnu otevřených dveří.
Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 13. dubna 2022, náhradní 

termín pak 10. a 11. května 2022. Bližší informace k přijímacímu řizení 
budou zveřejněny na www.gymjbc.cz


