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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše škola je šestileté gymnázium s trojím zaměřením:

• všeobecné zaměření
• estetickovýchovné předměty – zaměření na výuku výtvarné   

výchovy
• výuka vybraných předmětů v cizím jazyce – zaměření na výuku 

německého jazyka

Pro každé zaměření škola otevírá jednu třídu. Počet přijímaných žáků do 
každé třídy je 30.

Ke studiu přijímáme žáky ze 7. tříd základní školy, popř. z druhých 
ročníků osmiletých gymnázií. V případě uvolnění míst ve vyšších 
ročnících přijímáme i starší studenty.

Škola má 18 tříd, 537 žáků a 65 zaměstnanců.



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY    

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 proběhnou 17. a 18.  
dubna 2023.

Uchazeč podává přihlášku, na kterou může napsat dvě zaměření (dvě 
školy) v pořadí podle zájmu. Na jedno zaměření na stejné škole se nelze 
hlásit dvakrát.

Přihlášky je nutné doručit do školy do 1. března 2023 (středa) 15:00. 
V případě zaslání přihlášky poštou rozhoduje datum na poštovním 
razítku (do 1. března včetně).

Škola posílá písemné pozvánky k přijímacím zkouškám.

Přihlášku uchazeč dostane na ZŠ, nebo si ji může stáhnout na našich 
internetových stránkách. 



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY    

V přijímacím řízení zohledňujeme známky z vybraných předmětů  ze 
ZŠ na konci šesté a v pololetí sedmé třídy nebo odpovídajích ročnících 
osmiletého gymnázia. 

Přijímací zkoušky jsou „Jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů 
na SŠ“, formou testů společnosti CERMAT. Uchazeči vykonají test z 
českého jazyka a matematiky.

U zaměření na výtvarnou výchovu je součástí přijímacích zkoušek 
zkouška z výtvarné výchovy organizovaná školou. 

Podrobná kritéria pro přijetí budou zveřejněna na našich webových 
stránkách nejpozději 27. 1. 2023.



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY    

Zkouška z výtvarné výchovy:

Proběhne ve stejný den jako přijímací zkouška z matematiky a českého 
jazyka.

Skládá se ze tří částí:
1) domácí práce, odevzdat do 31. 3. 2023
2) studijní kresba (délka 40 minut)
3) kreativní úkol (délka 80 minut)

 



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY    

     Počty uchazečů a získané body v minulých letech:

2021 2022
body poslední přijatý

ČJ M

Všeobecné zaměření 315 367 42 36

Výtvarné zaměření 106 126 36 48

Němčina 161 203 38 36



VÝUKA JAZYKŮ          

Ve všeobecné a výtvarné třídě je prvním jazykem angličtina, jako 
druhý jazyk  si studenti volí mezi německým, francouzským a ruským 
jazykem.

V německé třídě je prvním jazykem němčina, druhým jazykem je vždy 
angličtina.

Ve vyšších ročnících studia si mohou studenti v rámci volitelných 
předmětů dále zvolit latinu a semináře ostatních jazyků.



VÝUKA JAZYKŮ          

Studenti německého zaměření a zájemci z všeobecného a výtvarného  
skládají mezinárodně uznávanou zkoušku z německého jazyka DSD.

  

Všichni studenti mohou během studia složit také zkoušku z anglického 
jazyka LanguageCert.

Pro výuku některých jazyků má škola k dispozici rodilé mluvčí.



VOLITELNÉ PŘEDMĚTY  

V kvintě a sextě mají studenti ve všech třech zaměřeních možnost 
výrazné profilace studia výběrem volitelných předmětů.

V seminářích je nabízena široká škála předmětů. Semináře otevíráme 
i při malém počtu zájemců.

Po celou dobu studia je možnost výběru dalších nepovinných 
předmětů – kroužků různého zaměření. Zcela unikátní je kroužek 
sociální práce s vozíčkáři ve spolupráci se sdružením Sestry v sukni.



TECHNOLOGIE VE ŠKOLE         

Škola je nadstandardně vybavena moderními technologiemi.

• využíváme společné prostředí Google Workspace
• projekční a interaktivní technika ve třídách
• počítačové učebny
• tablety a notebooky pro studenty
• dotyková zařízení
• 3D pracovní stanice, 3D tisk a skenování
• robotické pomůcky, měřící a záznamová zařízení
• WIFI síť pokrývající celou školu



ŽIVOT VE ŠKOLE         
Studium je oživeno množstvím nadstavbových akcí, a to jak 
dlouhodobých, tak krátkodobých.

• seznamovací adaptační kurzy
• výměnné pobyty
• sportovní kurzy
• tuzemské i zahraniční poznávací zájezdy
• exkurze, výstavy, divadla, koncerty
• přednášky a semináře
• studentské soutěže – vědomostní, umělecké, sportovní
• projekty v rámci jednotlivých předmětů i mezipředmětové
• pěvecký sbor Repetice
• výuka ledního hokeje se závěrečnou hockeyshow
• charitativní akce



ŽIVOT VE ŠKOLE         
    

Studenti sami organizují řadu vlastních, tradičních aktivit. 

• výtvarné výstavy studentských prací
• vánoční akademie
• Halloween
• tematické dny
• zahradní slavnost
• školní výlety



ŽIVOT VE ŠKOLE         

Na škole výborně funguje školní poradenské pracoviště (výchovná 
poradkyně, školní preventistka a školní psychoterapeut). Úspěšně 
provádíme aktivní prevenci rizikového chování žáků, prevenci 
patologických jevů a kariérní poradenství. Pracujeme s třídními kolektivy.

Studenti si mohou vybrat ze 2 školních jídelen.

Škola má možnost využívat rozsáhlé prostory sportovního areálu 
SaRA Pražačka.



KLUB RODIČŮ         

Při škole velmi aktivně funguje Klub rodičů, který nám pomáhá s 
organizací a financováním mnohých aktivit gymnázia.
Každá třída má ve vedení KR své zástupce.

Podporované akce:
• výtvarné výstavy
• školní kurzy
• sbor Repetice
• školní časopis Element
• pitný režim ve škole
• Halloween, školní akademie, zahradní slavnost
• hokej
• školní kroužky



Děkuji Vám za pozornost
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