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Slovo ředitelky školy
Gymnázium je jediným typem střední školy, která poskytuje
všeobecné vzdělání ve všech vzdělávacích předmětec h
v takové šíři, že svým absolventům umožňuje vstup na
jakoukoliv vysokou školu. Rozsahem a ročníkovou skladbou
svého studijního plánu umožňuje frenštátské gymnázium
odložit profesní volbu svých žáků až na samý závěr studia, tj.
až na práh dospělosti. Žáci posledních dvou ročníků si volí
předměty dle své profilace, vzhledem ke zvoleným
maturitním předmětům, přijímacím zkouškám na vysoké
školy a dalšímu terciálnímu studiu.
Naši žáci dosahují pravidelně výborných výsledků v soutěžích
a olympiádách jak z přírodovědných, tak humanitních
předmětů. Umísťují se na předních místech jak v okresních,
tak krajských soutěžích s postupem do kol celostátních. Ve
školním roce 2016/2017 to bylo v zeměpise, českém jazyce a
v biologii. Vynikajícího výsledku dosáhl student, který zvítězil
dokonce v mezinárodní soutěži v informatice.
Volba studia na naší škole je zárukou kvalitní přípravy
k dalšímu studiu.
RNDr. Milena Vaverková

Z historie školy
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky
a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková
organizace vznikla 1. 1. 2012 sloučením dvou dříve
samostatných středních škol. Školní rok 2013/2014 byl
prvním rokem společného soužití zaměstnanců a studentů
frenštátského gymnázia a průmyslovky v budově na
Křižíkově ulici. Je však třeba připomenout, že obě školy měly
již v této době za sebou dlouholetou historii, během níž se
měnily nejen jejich názvy, ale i studijní obory, které
studentům nabízely.
Gymnázium za dobu své existence proš lo několika
vývojovými etapami - od státního nižšího reálného gymnasia
z roku 1938, přes jedenáctiletou střední školu, střední
všeobecně vzdělávací školu až ke gymnáziu. Vlastní budovu
se podařilo gymnáziu získat až roku 1969 díky adaptaci
bývalého okresního soudu na Tyršově ulici. V září roku 1991
se pedagogové a studenti přestěhovali do nově
zrekonstruované budovy v Martinské čtvrti a kromě
dosavadního čtyřletého studia bylo na gymnáziu zavedeno i
osmileté studium.

Smíšený pěvecký sbor Garrendo vznikl v roce 1993 na
frenštátském Gymnáziu. Vzhledem ke sloučení dvou
středních škol ve městě však sbor před třemi lety rozšířil
nejen svůj název, ale hlavně počet zpěváků. Dnes vystupuje
pod hlavičkou Gymnázia a Střední průmyslové školy
elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Sbor Garrendo se osmým rokem účastní pěveckých soutěží a
festivalů po České republice, ve kterých několikrát získal
ocenění ve zlatém a stříbrném pásmu. Za dobu své existence
se v něm vystřídaly desítky zpěváků a zpěvaček. V repertoáru
zaznívají jak lidové, folkové, tak i středověké duchovní nebo
jazzové skladby. Oblíbené jsou též spirituály a písně
moderního charakteru. V novojičínském regionu má
Garrendo své stálé místo na kulturní scéně. Obyvatelé
Frenštátu pod Radhoštěm si oblíbili písně i tváře zpěváků a
zpěvaček, takže sbor obyčejně nechybí u velkých kulturních
akcí, které město pořádá. Členové Garrenda zpívají s chutí a
užívají si radost z každého úspěchu.

Mezinárodní aktivity a exkurze
Žáci gymnázia mají v průběhu studia možnost zúčastnit se
celé řady exkurzí a poznávacích zájezdů, studijních pobytů a
sportovních kurzů.
Kabinet geografie v posledních letech zorganizoval 24
zahraničních geografických exkurzí. Kde se studenti
seznámili, jak s přírodními podmínkami, tak i s kulturními a
společenskými odlišnostmi vybraných oblastí nejen Evropy,
ale i Asie a Afriky.
Exkurze pořádají pro své studenty i vyučující dějepisu.
Mladšími žáky jsou navštěvována místa týkající se naší
národní historie. Pro studenty 2. stupně gymnázia jsou
organizovány exkurze do Polska, během nichž navštíví solné
doly ve Věličce, město Krakov a bývalý koncentrační tábor
v Osvětimi.
Kabinet cizích jazyků pořádá každým rokem pro studenty
především druhých ročníků vyššího gymnázia jazykově
poznávací zájezd do Velké Británie. Každoročně v prosinci
organizují vyučující německého jazyka pro studenty zájezd
Adventní Vídeň.

Sportovní aktivity
Škola se zapojuje do celoročních sportovních soutěží
v přespolním běhu, florbalu, kopané, plavání, stolním tenisu,
futsalu a atletice. V mnoha těchto soutěžích dosahují naši
žáci výborných výsledků. I my organizujeme jednu ze
sportovních soutěží - okresní finále v plavání pro základní
školy, střední školy a víceletá gymnázia.
Škola pořádá lyžařské kurzy, letní sportovní turistický kurz
s vodáckým výcvikem, kurzy branného plavání a kurzy
plavání v rámci hodin tělesné výchovy.

Partner školy
Výhody spolupráce
 exkurze a odborné stáže
 besedy s odborníky

Studijní obory gymnázia pro školní rok
2018/2019:

Studijní obory gymnázia pro školní rok
2018/2019:

GYMNÁZIUM pro žáky 5. tříd (79-41-K/81)

GYMNÁZIUM pro žáky 9. tříd (79-41-K/41)

Profil absolventa školy:
Absolvent je připraven ke studiu v navazujících ročnících
gymnázia nebo na středních školách zejména
humanitního, přírodovědného, technického nebo
ekonomického směru.

Profil absolventa školy:
Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách
nebo vyšších odborných školách, zejména humanitního,
přírodovědného, technického nebo ekonomického
směru.

Školní vzdělávací program:
ŠVP osmileté gymnázium (www.frengp.cz sekce gymnázium)

Školní vzdělávací program:
ŠVP čtyřleté gymnázium
gymnázium)

Učební plán
Předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
2. cizí jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Zeměpis
Biologie
Dějepis
Občanská výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Informatika a výp. technika
Výchova ke zdraví
Základy laboratorní techniky
Svět práce
Volitelný předmět

Ročník

(www.frengp.cz
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2. cizí jazyk: lze volit
 německý jazyk
 ruský jazyk
 francouzský jazyk
Volitelný předmět: lze volit
 praktika z informační a výpočetní techniky
 seminář z matematiky
 komunikační výchova
Nepovinný předmět: lze volit
 Nepovinná hudební výchova – Pěvecký sbor

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
 počet přijímaných žáků je 30 pro čtyřleté i osmileté
studium
 uchazeči podávají dvě přihlášky na dvě různé školy
nebo na dva různé obory téže školy
do 1. 3. 2018
 přijímací řízení se koná od 12. do 28. 4. 2018
 bude formou testů z českého jazyka a literatury
a z matematiky
 podrobnější informace na www.cermat.cz
a stránkách naší školy

Předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
2. cizí jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Zeměpis
Biologie
Dějepis
Základy společenských věd
Hudební/výtvarná výchova
Tělesná výchova
Informatika a výp. technika
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
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2. cizí jazyk: lze volit mezi německým, ruským a
francouzským jazykem
Volitelný předmět: lze volit
 seminář českého jazyka a literatury
 seminář a cvičení z matematiky
 seminář informatiky a výpočetní techniky
 seminář základů společenských věd
 seminář dějepisu
 seminář cizího jazyka
 seminář biologie
 seminář fyziky
 seminář chemie
 seminář zeměpisu
Nepovinný předmět: lze volit
 Nepovinná hudební výchova – Pěvecký sbor

Dny otevřených dveří
23. 11. 2017 od 8:00 do 18:00 hodin
30. 1. 2018 od 8:00 do 18:00 hodin
Školu můžete navštívit po dohodě i v jiném termínu.
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
Pro uchazeče o studium škola nabízí zdarma přípravný
kurz k přijímacím zkouškám (více informací na
www.frengp.cz).

