
 

 

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor 

středa 10. 01. 2018, 9:00 – 17:00 hodin 

 
1. Sborovna  -  základní informační centrum – po celou dobu DOD.  

 

K dispozici nástěnky se stěžejními materiály, informační letáky, jednoduchá prezentace školy, rozvrh s nabídkou vyučovacích 

hodin, které je možné navštívit, informace o přijímacích zkouškách a možnosti přípravy na ně, žákovská a učitelská informační 

služba. 

 

2. Bufet školy  - hudební vystoupení žáků školy a prezentace studentů z akcí školy. Výstava výtvarných prací žáků 

v prostorách šaten a bufetu školy.  

09:30 – 10:45 hodin - hudební vystoupení žáků školy 
10:45 – 11:00 hodin – studentská prezentace Evropského parlamentu mládeže a Fóra Pierra de Coubertina v 

Estonsku 
  

12:30 – 13:15 hodin - hudební vystoupení žáků školy 
13:15 – 13:30 hodin - studentská prezentace Evropského parlamentu mládeže a Fóra Pierra de Coubertina v 

Estonsku 
 

14:30 – 15:15 hodin - hudební vystoupení žáků školy 
15:15 – 15:30 hodin - studentská prezentace Evropského parlamentu mládeže a Fóra Pierra de Coubertina 

v Estonsku 
 

3. Prezentace Studentského parlamentu a DOFE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) po celou dobu DOD na chodbě 
školy. 

 
4. Návštěvy hodin podle pravidelného rozvrhu/specifický program některých předmětových. 

 
Návštěvníci si zvolí hodiny a předměty podle svého zájmu a uvážení na základě rozvrhové nabídky ve sborovně školy. 
Specifický program zajišťují předmětové komise fyziky, chemie, českého jazyka, biologie a francouzské sekce.  
 
Fyzika od 13:00 hodin  

 

 učebna fyziky  - demonstrační pokusy  

 laboratoř fyziky      - pokusy z optiky a elektřiny  

- hravá matematika  

Chemie od 13:00 hodin 
 

 laboratoř chemie - demonstrační pokusy  

  

Biologie od 9:00 hodin 
 

 Laboratoř biologie - laboratorní práce pro uchazeče o studium  

 

Francouzská sekce od 13:20, resp. 15:00 hodin 

 Veřejná zkouška pěveckého sboru fr. sekce: třída  V3.G, 15:00 – 16:00 hodin  

 Veřejná zkouška divadelního představení: třída V3.G, 14:15 – 15:00 hodin  

 Kvízy a soutěže s interaktivní tabulí: třída malá jazykovka, 13:20 – 17:00 hodin  

 Prezentace Francouzského Institutu v Praze: třída malá jazykovka, 13:20 – 15:00 hodin  

 
Český jazyk od 14:15 
 

 Veřejná zkouška dramatického kroužku školy: třída: 4.B, 14:15 – 16:00 hodin         

5. Ukázka práce v opakovacích, přípravných kurzech českého jazyka a matematiky  
 

 Český jazyk, třída 2.A,  od 11:35 a  12:30  

 Matematika, třída 1.B, od 11:35 a 12:30  

 
 

6.  Prezentace jednotlivých předmětových komisí ve vybraných učebnách (13:20 – 17:00 hodin) 
 

 

předmět místnost 

český jazyk V2.G – 1. poschodí 

anglický jazyk velká jazyková učebna – 1. poschodí 

německý jazyk jazyková učebna – suterén 

dvojjazyčné studium malá jazyková učebna – 2. poschodí 

španělský jazyk  V8.G – 2. poschodí 

matematika, fyzika učebna a laboratoř fyziky – 2. patro 

spol. vědy, dějepis učebna dějepisu (V4.G) – 1. poschodí 

zeměpis učebna zeměpisu (V6.G) – 2. patro 

chemie laboratoř chemie – přízemí 

biologie laboratoř biologie – přízemí 

informatika IVT1 a IVT2 – suterén  

estetická výchova – výtvarná chodby v šatnách a bufet – přízemí 

estetická výchova – hudební chodby a bufet a bufet – přízemí 

 
 
7. Setkání rodičů a uchazečů s vedením školy podle jednotlivých oborů vzdělání (15,30 hodin) 
   
                    čtyřleté studium v učebně chemie         zajišťuje ředitel školy RNDr. Miroslav Vácha  

 šestileté studium v učebně 3. A              zajišťuje zástupce ředitele Ing. Mgr. Daniela Čechová 
osmileté studium v učebně biologie       zajišťuje zástupce ředitele RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. 

V průběhu dne bude rodičům i uchazečům k dispozici bufet školy. 


