Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794,
příspěvková organizace

Nabízené studijní obory
Kód a název
79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium

Délka studia
4 roky
8 roků

Způsob ukončení
maturitní zkouška
maturitní zkouška

Z historie školy
Gymnázium bylo založeno v roce 1921 jako české státní reformní reálné gymnázium. Současná budova byla
postavena v roce 1929 a v průběhu dějinného vývoje prošla několika zásadními rekonstrukcemi.
Od roku 1995 nese škola čestný název po dlouholetém profesorovi a prvním poválečném řediteli Františku
Živném.
Mezi naše studenty patřili např. filozof doc. PhDr. Milan Šimečka, CSc., operní pěvec Přemysl Kočí, herec
Vlastimil
Brodský,
zpěvačka
Marie
Rottrová,
starosta
Bohumína
a
senátor
ing. Petr Vícha, redaktorka Pavlína Danková, redaktor Jakub Pacner, diplomat Rudolf Opatřil, sólistka opery
ND v Praze Kateřina Kněžíková a jiné osobnosti. Celkem u nás úspěšně odmaturovalo více než 5 400
studentů.
Současnost
Ve škole vyučuje celkem 27 plně kvalifikovaných pedagogů, kteří vzdělávají 317 studentů ve 12 třídách
denního studia.
Gymnázium disponuje 26 učebnami, z nichž je 18 odborných:
- učebna chemie
- učebna fyziky
- učebna biologie
- učebna dějepisu
- učebna zeměpisu

- multimediální učebna
- učebna hudební výchovy
- učebna výtvarné výchovy
- multimediální sál
- 2 učebny IVT

- 3 jazykové sluchátkové učebny
- fyzikální laboratoř
- chemická laboratoř
- biologická laboratoř
- keramická dílna

Velmi dobré podmínky nabízí škola pro výuku tělesné výchovy. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, místnost
pro aerobik, dvě posilovny a dvě hřiště (jedno s asfaltovým a druhé s umělohmotným povrchem). Výuka
tělocviku je realizována i v městské sportovní hale, na zimním stadionu či v blízkém akvacentru.
Při vzdělávání studentů je kladen důraz na výuku cizích jazyků; anglický jazyk je povinný, druhý jazyk si
studenti volí z nabídky: němčina, ruština, francouzština.
Volitelné předměty si studenti volí v posledních dvou letech studia z nabídky: deskriptivní geometrie,
základy administrativy (výuka na PC, program ZAV, případně jiný pro nácvik psaní všemi deseti), latina,
konverzace v cizím jazyce, dějepisný seminář, společenskovědní seminář, seminář z matematiky, seminář
z fyziky, seminář z biologie, seminář z chemie, zeměpisný seminář, semináře z IVT (tvorba www stránek,
grafika, počítačové aplikace, programování aj.), ekonomický seminář, seminář ze zeměpisu v anglickém
jazyce, seminář z biologie v anglickém jazyce.
V průběhu studia organizuje škola pro zájemce lyžařský výcvikový kurz (ve 2. a 5. roč. osmiletého studia,
v 1. roč. čtyřletého studia), sportovně turistický kurz (ve 2. ročníku čtyřletého studia a v 6. ročníku
osmiletého studia), poznávací zájezdy do zahraničí (Francie, Anglie, Německo), případně poznávací
exkurze.
Největší úspěchy žáků školy ve školním roce 2020-2021
První místo na celostátní úrovni bylo dosaženo v soutěži Matematický klokan - kategorie Klokánek. Přední
místa byla jako tradičně dosažena v soutěži Eurorebus a v překladatelské soutěži, v informatickém
korespondenčním semináři a ve fotografické soutěži se žáci umístili na prvním místě.
Ve školním roce 2022/2023 budeme otvírat 1 třídu osmiletého studia (kód
tj. přijímáme 30 žáků, a 1 třídu čtyřletého studia (kód 79-41-K/41), tj. maximálně 30 žáků.

79-41-K/81),

Podání přihlášky: státní formulář, čtyřleté i osmileté studium do 1. března 2022.
Kritéria pro přijetí budou zveřejněna v lednu 2022.
Termíny přijímacího řízení: 12. a 13. duben 2022 (čtyřleté) a 19. a 20. duben 2022 (osmileté obory).
Dny otevřených dveří:

17. prosinec 2021 (pro žáky ZŠ s pedagogickým doprovodem)
22. leden 2022 (sobota-pro veřejnost)
9:00 – 12:00 hod.

Uplatnění studentů maturujících ve školním roce 2020/2021:
Počet žáků na konci posledního ročníku studia: 57
4. A
30 žáků
8. P
27 žáků
Z celkového počtu 57 žáků bylo přijato:
 na vysoké školy: 50 žáků = 87,7 % z celkového počtu žáků
 na jazykovou školu: 2 žáci tj. 3,5 % z celkového počtu žáků
 do zaměstnání: 3 žáci, tj. 5,2 % z celkového počtu žáků
 na VOŠ: 1 žák, tj. 1,8 % z celkového počtu žáků
 do evidence ÚP: 1 žák, tj. 1,8 % z celkového počtu žáků
Celkem bude dále studovat 53 žáků = 92,98 % z celkového počtu maturujících žáků.
Kontaktní údaje:

adresa: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794
telefon: 596 013 431, 596 014 560
domovské stránky: www.gym-bohumin.cz
e-mail: sekretariat@gym-bohumin.cz
Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj.

