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Milí žáci 9. tříd základních škol,  

rádi byste si vyzkoušeli, jaké je to být studentem Mendelova gymnázia? Staňte se Mendlákem na zkoušku. 

 

Ptáte se, co vám můžeme nabídnout? 

 

• Stanete se součástí třídy 4. A.  

• Připravili jsme pro vás dvě společná setkání. Pro první skupinu žáků jsou určeny měsíce prosinec 

a leden. Pro druhou pak únor a březen.  

• V každém uvedeném měsíci proběhne jednodenní setkání. 

• Vyzkoušíte si, jaké je to být studentem Mendelova gymnázia.  

• Zúčastníte se výuky předmětů s našimi žáky.  

• Materiály potřebné k výuce hradíme. 

• Poznáte se s pedagogy, kteří vás provedou jednotlivými vyučovacími hodinami.  

• Na závěr se setkáte s vedením školy a kariérní poradkyní. Můžete se jich zeptat na vše, co vás 

zajímá.  

• Příjemným bonusem je také oběd v naší školní jídelně.  

Uvidíte naši školu nejen zvenčí, ale poznáte její prostředí i z druhé strany. Seznámíte se s novými 

„spolužáky“. Poznáte vyučovací hodiny tak, jak je u nás skutečně vedeme. Setkáte se s našimi učiteli, kteří 

se pokusí zodpovědět všechny vaše zvídavé otázky. Jednoduše si uděláte celkový obrázek o tom, jaké to 

skutečně je, když se z vás stane student Mendelova gymnázia.   

 

Pokud vás tato nabídka zaujala, stačí vyplnit přihlašovací formulář a zaslat jej zpět do 31. 10. 2022.  

Dokument pojmenujte Příjmení_Jméno_Název ZŠ (př. Novák_Jan_ZŠ Svoboda). Do zprávy pro příjemce 

uveďte Mendlákem na zkoušku – přihláška. 

 

Připomínáme, že pro projekt plánujeme vybrat pouze 24 žáků. Počet zájemců v minulém roce výrazně 

převyšoval počet žáků, které můžeme z kapacitních důvodů do projektu zapojit. Dejte si proto záležet 

na tom, jakým způsobem vyplníte přihlášku. Pouze na základě přijatých přihlášek vybíráme omezený 

počet žáků. Nezapomeňte také, že součástí přihlášky je i doporučení vyučujícího a souhlas ředitele základní 

školy s účastí na projektu. Z přijatých přihlášek vybereme žáky, kteří se stanou „Mendlákem na zkoušku“, 

a zpětně je kontaktujeme. Přiřazení žáka do dané části je zcela v kompetenci gymnázia.  

 

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Barboru Bitomskou (bitomska@mgopava.cz). Na stejný email také 

zasílejte své přihlášky.  

Těšíme se na vás. 

          

Koordinátorka projektu Mgr. Barbora Bitomská 
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