EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

EKO Gymnázium
-

8 leté studium – iPad zdarma,
gymnaziální studium s prvky multimediální tvorby,
rozšířená výuka informačních a komunikačních technologií a jazyků,
výuka přírodních věd v unikátní moderní laboratoři,
zázemí pro žáky se speciﬁckými vzdělávacími potřebami,
studentský parlament, školní měna, soutěže,
fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
www.ekopodebrady.cz

Střední odborná škola Multimediálních studií
-

Unikátní 4 letý obor Multimediální tvorba,
2D a 3D graﬁka, audio, video, web, vizualizace, programování…
nadstandardní výtvarné i technologické zázemí,
uplatnění absolventů v reklamě, médiích, televizní a ﬁlmové produkci,
programování, designu…
přihlášky ke studiu do 30. 11. 2017, přípravný kurz k talentové zkoušce
od listopadu 2017.
www.mm4you.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – čt 12. 10. 2017, 9. 11. 2017, 1. 2. 2018; so 18. 11. 2017. Ve čtvrtek
od 13 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin. Individuální návštěva je možná po osobní dohodě.
KONTAKT – Na Hrázi 64/III, 290 01 Poděbrady, tel./fax. 325 615 014
e-mail: eko@podebrady.cz, media@ekopodebrady.cz

STUDENTSKÁ 166, PODĚBRADY
gymnázium 4letého a 8letého cyklu všeobecného zaměření
Kód oboru: 79-41-K/41; 79-41-K/81
Pro zájemce o studium: • bohatá nabídka cizích jazyků (všechny světové jazyky) • zahraniční exkurze (Francie, Rusko, USA,
Velká Británie, Německo) • velký výběr volitelných i nepovinných předmětů • vysokorychlostní internet zdarma, Wi-Fi
připojení • neomezené kopírování / tisk na velkokapacitní kopírce propojené s počítačovou sítí • individuální přístup ke
studentům • studentské projekty, vědecká činnost • bohatá mimoškolní činnost (sportovní kulturní) • účinný protidrogový
program • možnost internátního ubytování • klidné lázeňské prostředí • dlouholetá tradice, úspěšnost na vysokých školách
Dny otevřených dveří:
1. 11. 2017 (středa) 14.30 – 17.00
22. 11. 2017 (středa) 14.30 – 17.00
11. 1. 2018 (čtvrtek) 14.30 – 17.00

Školní rok 2018/2019: 1. ročník - 60, prima - 30
Bližší informace: tel.: 325 600 911

WWW.GJP.CZ

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
ČÁSLAV, Masarykova 248

Gymnázium

- studium 4leté (7941K41) – 1 třída
- studium 8leté (7941K81) – 1 třída
- ideální příprava ke studiu VŠ, tradiční vynikající výsledky
Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) – 1 třída
- poskytuje kvalifikaci pro vychovatelství a učitelství pro MŠ
- výborná příprava pro studium VŠ pedagogického směru
(až 90 % absolventů)
- jediná humanitně a umělecky zaměřená škola v regionu
Pedagogické lyceum - studium 4leté (7842M03) – 1 třída
- příprava pro studium VŠ a VOŠ humanitního, především
pedagogického a sociálního směru
- kvalifikace pro funkce asistent pedagoga a pedagog volného času
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informace:
tel.: 327 340 051
fax: 327 312 975
e-mail: reditel@gymcaslav.cz
www.gymcaslav.cz

