
Den otevřených dveří  
5.1.2023

Vítáme Vás



Přijímací řízení

 2 přihlášky (nepožadujeme potvrzení od lékaře)

 termín odevzdání přihlášek: do 1.3.2023

 termín přijímacích zkoušek: 
G4 čtyřleté studium: 13. a 14. dubna 

G8 osmileté studium: 17. a 18. dubna 

(náhradní termíny 10. 5. a 11. 5. 2023)

 předpokládané zveřejnění výsledků: 
3. 5. 2023 dopoledne (8:00)

 použijeme testy z matematiky a českého jazyka 
od Cermatu

 pozvánka bude zaslána poštou 14 dní předem 



Přijímací řízení

 rozhodnutí o nepřijetí → poštou

 rozhodnutí o přijetí → pouze zveřejnění (web + 
nástěnka v budově)

 zápisový lístek → do 10 dnů od zveřejnění, možno 
uplatnit pouze jednou (výjimka je, pokud je žák přijat 
na odvolání)

 pořadí škol na přihlášce nerozhoduje o přijetí, ale o 
termínu přijímacích zkoušek (včetně náhradních 
termínů)



Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

 do čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 gymnázium) přijímáme 
2 třídy (A – s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd, 
B – všeobecná) – maximálně 60 žáků

 - rozdělení do tříd A a B probíhá až po ukončení přijímacího řízení 

 Do osmiletého studia (obor 79-41-K/81 Gymnázium) přijímáme 
1 třídu – maximálně 30 žáků



Kritéria přijímacího řízení

Maximálně je možné získat 140 bodů

Přijímací testy – ČJL, MAT 
Dohromady maximálně 100 bodů

 ČJL –50 bodů
 MAT – 50 bodů

Předchozí prospěch maximálně 30 bodů
 - podrobně viz. kritéria přijímacího řízení

Předmětové soutěže maximálně 10 bodů



PŘ v předchozích letech
 2021/2022: G4 186 přihlášek / G8 162 přihlášek

 2022/2023: G4 145 přihlášek / G8 167 přihlášek

 Poslední přijatý uchazeč ve VL (prospěch/olympiády/MAT/ČJL)

 G4 (30.uchazeč) 2020/2021: 113 bodů (21/0/48/44)

 G4 (57. uchazeč) 2021/2022: 109 bodů (28/0/40/41)

 G4 (60. uchazeč) 2022/2023: 112 bodů (29/0/48/35)

 G8 2020/2021: 113 bodů (30/0/34/49) – vždy 30.uchazeč

 G8 2021/2022: 107 bodů (30/0/36/41)

 G8 2022/2023: 108 bodů (30/0/32/46)

 Poslední přijatý uchazeč po autoremeduře

 G4 2020/2021: 52. uchazeč – 103 bodů (25/0/38/40)

 G4 2021/2022: 96. uchazeč – 100 bodů (28/0/33/39)

 G4 2022/2023: 110. uchazeč – 93 bodů (24/0/39/30)

 G8 2020/2021: 58. uchazeč – 102 bodů (28/0/40/34)

 G8 2021/2022: 53.uchazeč – 99 bodů (30/0/34/35)

 G8 2022/2023: 47.uchazeč – 102 bodů (30/0/34/38)



Opakovací kurzy
pro G4 z matematiky a českého jazyka

 začátek 23. 1. 2023

 celkem 10 setkání (5x ČJ, 5x MAT)

pro G8 

 zábavné odpoledne s matematikou a češtinou



Přijímací zkoušky nanečisto
 budou použity testy z 1.termínu v roce 2018

 PZ nanečisto proběhnou ve středu 18. 1. 2023 od 14:30 
(harmonogram na webu školy)

 výsledky budou zveřejněny nejpozději v pondělí 23.1.

 po přijímacích zkouškách proběhne rozbor



O škole

 založena 1971

 450 žáků / 41 učitelů

 15 tříd 

 škola je otevřená od 7:00 (6:30) do 17:00

 hřiště, odpočinková místnost 

 významní absolventi např.: Ladislav Zibura, Jitka 
Nováčková nebo Daniel Stach



Proč k nám?
Naše priority:

 kvalita výchovně vzdělávacího procesu

 kvalitní příprava žáků na vysokou školu a úspěšnost žáků v přijímacím 
řízení na vysoké školy

 péče o talentované žáky, úspěšná účast v soutěžích a předmětových 
olympiádách

 spolupráce gymnázia s vysokými školami a vědeckými institucemi 
(fakultní škola Přírodovědecké fakulty JČU a UK, MFF UK, Farmaceutická 
fakulta v Hradci Králové (UK), PF JČU, spolupráce se ZSF JČU), Akademie 
věd

 přátelské prostředí, vstřícná komunikace mezi žákem a učitelem



Proč k nám?
Vynikající studijní výsledky

 2. místo v ČR v programu Excelence středních škol 2018/2019
 v roce 2017/2018 2.místo v ČR

 v roce 2016/2017 3.místo v ČR

 v roce 2016/2017 3.místo v ČR

 v roce 2015/2016 1.místo v ČR

 v roce 2014/2015 1.místo v ČR

 Po celou dobu existence programu jsme se umístili na 1. – 3. místě v ČR (od 
roku 2011)

 velmi vysoká úspěšnost u společné části maturitní zkoušky
 nadprůměrné výsledky v rámci ČR po celou dobu existence státní MZ

 „100% úspěšnost“ přijetí na VŠ



Proč k nám?
Vynikající studijní výsledky

Účast v mezinárodních kolech olympiád 18 let bez přerušení
 Biologická olympiáda 2021, 2020, 2018, 2017, 2015, 2014, 2012, 2011(2x)
 Chemická olympiáda 2016, 2015, 2012, 2011, 2010(2x) 
 Astronomická olympiáda 2022, 2014, 2013, 2011
 Evropská fyzikální olympiáda 2019
 Pohár vědy 2022
 EUSO 2019, 2016, 2015, 2014, 2010 (2x)
 Fyzikální olympiáda 2016, 2014, 2013
 Geologická olympiáda 2018
 Matematická olympiáda 2015 
 Mezinárodní olympiáda z informatiky 2015
 Zeměpisná olympiáda 2014
 Ekologická olympiáda 2011
 Internation Wildlife Research Week – 2016 (SOČ)
 Beijing Youth Science Creation Competition – 2015 (SOČ)
 Intel ISEF 2014, 2013
 Soutěž „Zlatá včela“ 2019, 2017, 2016, 2015



Další aktivity
 Adaptační kurz, lyžařské kurzy, sportovní kurzy

 Mezinárodní aktivity (Erasmus+) – akreditace: každá rok vycestuje jedna celá 
třída + cca 15 žáků + 15 učitelů individuálně

 Volitelné předměty: 
 3. ročník – 3x2 hodiny
 4. ročník – 3x3 hodiny + 1x2 hodiny
 výběr z: všechny běžné předměty + dějiny umění, robotika (spolupráce s firmou 

Bosch), AK Culture Studies, dějiny 20. století, psychologie, základy ekonomie, 
„malá“ matematika, deskriptivní geometrie

 Nepovinné předměty 2022/2023: Cvičení z matematiky, biologie, chemie, 
fyziky, fyzikální pokusy, kroužek digitální fotografie, zeměpisný badatelský 
klub, základy ekologie, programování, 3D tisk, příprava na jazykové certifikáty 
z anglického jazyka, pěvecký sbor, francouzský klub, kroužek první pomoci, 
školní časopis

 možnost využití výchovného poradce, školního psychologa, nově zkoušíme 
služby kouče



Další aktivity

 DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 
(dovednost, pohyb, dobrovolnictví, expedice) 

 Žákovský parlament – volí se na začátku roku

 Žákovská místnost (setkávání všech ročníků)

 Individuální vzdělávací plán (zdravotní důvody, sport, studium více škol, 
odborné práce a stáže …)

 Setkávání s rodiči (volejbal, grilování atp.)

 Druhé cizí jazyky (francouzský, německý, španělský)

 Další pravidelné akce – Mikuláš, schody, vánoční bazar, autorské čtení, 
Februáles + Majáles, filmové noci (2xročně), besedy s absolventy, turnaj ve 
stolním fotbálku, turnaj v League of Legends, sportovní turnaje (2-3x ročně), 
Suit-up day



Nejčastější mýty o našem gymnáziu

 Čistě matematická škola?

 Přijímáme jen „geniální žáky“, kteří pak nemají žádný volný 
čas a neustále se jen učí?



Děkujeme Vám za pozornost


