Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
Představení školy a informace o přijímacím řízení v roce 2021
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Naše škola
Jsme gymnázium s šestiletým a čtyřletým studijním programem. Naše škola je samostatným právním
subjektem, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha, její financování je zajištěno z veřejných zdrojů, školné
se nevybírá. Pedagogický sbor tvoří celkem 60 učitelů včetně vedení školy, z čehož je 20 mužů. Všichni
vyučující mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Dalších 20 pracovníků zabezpečuje provoz
školy, spadá sem i zajištění chodu školní jídelny.
Ve školním roce 2020/2021 studuje na našem gymnáziu více než 660 studentů ve 22 třídách. Jedná se o
8 tříd čtyřletého studia a 14 tříd studia šestiletého. Cizími jazyky, které se na naší škole vyučují, jsou
angličtina, němčina, francouzština a španělština.
Naše gymnázium vychází z předpokladu, že uchazeči o studium přicházejí se snahou být našimi úspěšnými
absolventy a poté se vydat k dalšímu studiu na vysoké škole u nás či v zahraničí. Na naší škole, jež je institucí
všeobecně vzdělávací, má student možnost získat základní orientaci ve stěžejních vědních disciplínách,
současně však i hlubší znalosti v těch oborech, které si zvolí jako předmět svého dalšího studia. To je krom
jiného zajištěno i možností volby příslušných volitelných předmětů, které jsou studentům ve velké míře
nabízeny v předmaturitním a zejména pak v maturitním ročníku, kdy má student o svém dalším studiu již
určitou představu.
Učební plán na naší škole je jednotný, třídy nejsou diferencovány formou zaměření, ani členěny na větev
humanitní, přírodovědnou, všeobecnou apod.
Na našem webu si můžete prohlédnout učební plán jednotlivých tříd a předmětů i kompletní školní
vzdělávací program.
Vážení uchazeči, pokud ještě přesně nevíte, jakým směrem se chcete profesně orientovat, nebo to již
trochu tušíte, ale i tak chcete získat kvalitní základy jak v oborech přírodovědných a technických, tak i
společenských a jazykových, pak je naše škola vhodná právě pro vás.

Naši absolventi jsou úspěšní v přijímání na různé typy vysokých škol:
Absolventi dle typu dalšího VŠ studia

2017

2018

2019

2020

Ekonomické obory + právo

38%

44%

29%

30%

Humanitní a společenské vědy

12%

20%

27%

18%

Technické obory (ČVUT, VŠCHT, MFF)

19%

17%

21%

25%

Medicína a přírodověda

20%

12%

14%

21%

Ostatní (umělecké školy, PedF, FTVS, aj.)

11%

8%

8%

6%

Vybavení školy
Škola je pro výuku dobře vybavena. Kromě učeben jednotlivých tříd máme speciální učebny určené pro
výuku biologie, fyziky a chemie. Dále jsou v budově dvě menší učebny zaměřené na výuku jazyků, dvě
počítačové učebny, dvě laboratoře biologie, laboratoř fyziky a laboratoř chemie. Máme i speciální učebnu
pro výuku výtvarné výchovy a učebnu pro hudební výchovu. Pro výuku tělesné výchovy máme dvě
tělocvičny, posilovnu a rozsáhlá školní hřiště.
Všechny učebny jsou vybaveny počítačem s projektorem a připojením na internet. V několika učebnách jsou
interaktivní tabule a panely. Prostory školy jsou pokryty signálem Wi-Fi sítě, ke které se mohu studenti
připojit i ze svých vlastních zařízení. Škola je připojena k internetu optickým spojem s garantovanou
rychlostí 100 Mb/s v obou směrech. Tato rychlost nám v současnosti vyhovuje. Jakmile by rychlost
nedostačovala, jsme na stávající technologii schopni přejít na rychlost vyšší. Studentům je v budově školy
k dispozici kopírka, skener a tiskárna. Po domluvě mohou využít i školní 3D tiskárny.
Stravování studentů a učitelů je zajištěno přímo v budově školy ve školní jídelně s vlastní kuchyní. Strávníci
se shodují v hodnocení, že naše školní jídelna je prostě excelentní. Máme obrovské štěstí, že naše vedoucí
školní jídelny, ekonomka, hlavní kuchařka, kuchařky i další pracovnice a pracovník školní kuchyně jsou
skvělí. U nás si z jídelníčku určitě vyberete a jídlo vám bude chutnat.
Každý student má v šatně vlastní uzamykatelnou skříňku. Volné hodiny lze strávit ve studovně. Studentům
je dále k dispozici školní knihovna a hudební zkušebna, kterou využívá několik studentských kapel.

Výuka cizích jazyků
Znalost cizích jazyků pokládáme za mimořádně důležitou, a proto jejich výuce věnujeme velkou pozornost.
Všichni naši učitelé jsou k výuce plně aprobováni. Jsou zvyklí o své práci přemýšlet a hledat efektivní cesty,
aby studenti dosáhli ve výuce cizích jazyků co nejlepších výsledků. Na výuce cizích jazyků se kromě českých
učitelů podílejí i rodilí mluvčí. Jsou jimi rodilí mluvčí angličtiny pánové José Babiera a Robert Nelson, rodilá
mluvčí španělštiny paní Ingrid Birhanzl a rodilý mluvčí francouzštiny pan Fabien Vouterin. Dlouhá léta v naší
škole pracoval i rodilý mluvčí německého jazyka. Letos se však, také v souvislosti s koronavirovou situací,
nepodařilo rodilého mluvčího němčiny zajistit. Pro příští školní rok jsme však již domluveni na spolupráci
také s rodilým mluvčím němčiny. Výuka je organizována tak, aby se na výuce každého studenta v průběhu
jeho studia podílel jak český učitel, tak i rodilý mluvčí.
V maximální možné míře se snažíme navázat na úroveň, kterou studenti dosáhli svým předchozím studiem.
Proto studenty rozdělujeme do jazykových skupin podle výsledků vstupních testů. Angličtinu ve čtyřletém
studiu dokonce dělíme na čtyři skupiny podle pokročilosti bez ohledu na to, zda jsou pro výuku ostatních
předmětů zařazení do třídy 1.E nebo 1.F.
Toto rozdělení bohužel není možné provést u čtyřletého studia ve francouzštině a španělštině, kde máme
vždy jen jednu studijní skupinu. Obvykle se zde sejde několik mírně pokročilých studentů a několik
začátečníků. Tomu se musí vyučující daného předmětu přizpůsobit, a tak výuka probíhá od základů. Pokud

má tedy uchazeč o čtyřleté studium v daném jazyce (španělština nebo francouzština) již vyšší pokročilost,
není tato jazyková skupina pro něj příliš vhodná a doporučujeme, aby se u nás přihlásil ke studiu jiného
jazyka.
Učebnice jsou vybírány s ohledem na pokročilost každé jazykové skupiny. Učíme podle těchto řad učebnic.
Anglický jazyk
Základními učebnicemi je řada English File, kterou používáme na nejrůznějších úrovních od New English File
Pre – Intermediate, přes pokročilejší Intermediate, Intermediate Plus, Upper – Intermediate až po učebnici
Advanced. Jako doplňující materiály mají studenti k dispozici učebnice ke zkouškám FCE a CAE a další
materiály k rozšíření slovní zásoby a vylepšení gramatiky např. Grammar in Use a Vocabulary in Use na
různých úrovních pokročilosti. Učebnice jsou doplňovány také anglickými časopisy Bridge a Friendship.
Německý jazyk
Základními učebnicemi jsou Schritte international (Hueber Verlag) a Direkt (Klett). K učebnicím používáme
řadu dodatkových materiálů, např. časopisy Freundschaft a Deutsch perfekt, noviny Prager Zeitung,
výukové programy na internetu i tištěné doplňkové materiály.
Španělský jazyk
Hlavními materiály jsou 3 díly knihy Aventura, které odpovídají úrovním A1 až B1 dle evropského
referenčního rámce.
Francouzský jazyk
Základní používané učebnice jsou Nouveau quartier libre 1, 2 a Tendances A1, A2, B1. Doplňkové materiály
pak Francouzština – maturitní příprava I., II.
Výsledky našich studentů
Naši studenti dosahují výborných výsledků v různých jazykových soutěžích i při maturitní zkoušce. Pro
ilustraci zde uvádíme průměrné percentilové výsledky našich studentů v maturitním didaktickém testu
z anglického jazyka v porovnání s výsledky dosaženými studenty téhož oboru v České republice. Data byla
získána z www stránky https://vysledky.cermat.cz/, kde si také můžete najít různá jiná porovnání.
Rok
2020
2020
2019
2019
2018
2018

Obor
gymnázium čtyřleté
gymnázium šestileté
gymnázium čtyřleté
gymnázium šestileté
gymnázium čtyřleté
gymnázium šestileté

GVP
82,432
83,905
79,246
84,967
82,432
83,905

ČR
65,554
75,743
64,730
76,236
65,554
75,743

Přijímané třídy
V roce 2021 budeme přijímat celkem 5 tříd, tři třídy šestiletého studia a dvě třídy čtyřletého studia.
Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme tři třídy, tj. přijmeme celkem 90 studentů,
třída 1.A (němčina s DSD programem - angličtina),
třída 1.B (angličtina - němčina/francouzština),
třída 1.C (angličtina - španělština).
Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E (angličtina - němčina),
třída 1.F (angličtina - španělština).
Přípravné kurzy
Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami na naší škole nepořádáme. Přijímací zkoušky jsou jednotné,
a proto, pokud máte o tyto kurzy zájem, je možné navštěvovat kurzy organizované jinou školou nebo jinou
organizací. Kurzy organizuje např. společnost SCIO.
Jedna ze tříd šestiletého studia (1.A) bude mít v učebním plánu posílenu výuku německého jazyka.
Studenti z této třídy budou mít možnost, nikoli však povinnost, v posledním roce studia složit mezinárodně
uznávanou zkoušku Deutsches Sprachdiplom (DSD). Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň
a odpovídá stupni C1 kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předchozí
studium němčiny však není pro uchazeče podmínkou. Očekáváme, že v této třídě bude vytvořena jedna
jazyková skupina (13-17 studentů) z uchazečů, kteří již německý jazyk studovali a budou na toto studium
navazovat, a druhá skupina bude složena z uchazečů s minimální nebo žádnou předchozí zkušeností s tímto
jazykem. Jako druhý cizí jazyk bude v této třídě vyučována angličtina.
Studenti druhé přijímané třídy šestiletého studia (1.B) budou jako první cizí jazyk
studovat angličtinu a jako druhý cizí jazyk francouzštinu (14-16 studentů) nebo němčinu bez DSD
programu (14-16 studentů).
Studenti třetí přijímané třídy šestiletého studia (1.C) budou jako první cizí jazyk studovat angličtinu a jako
druhý cizí jazyk španělštinu. Pro výuku španělštiny se bude třída dělit na dvě skupiny.
Přijímací řízení tříd šestiletého studia bude jednotné, jde o stejný obor vzdělávání. Při komunikaci
s uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu, zjistíme, o jakou jazykovou kombinaci (třídu) mají zájem.
Uchazeči s nejlepším bodovým ziskem při přijímacím řízení pak budou zařazeni do jazykové skupiny (třídy)
podle svého zájmu. Dalším uchazečům, kterým nebudeme moci v tomto ohledu z kapacitních důvodů
vyhovět, nabídneme studium v jiné jazykové skupině (třídě). Následně bude záležet na jejich rozhodnutí,
zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.
Třídy čtyřletého studia z organizačních důvodů označujeme 1.E a 1.F. Prvním cizím jazykem s návazností na
studium na ZŠ je pro všechny angličtina. Studenti budou rozděleni do čtyř skupin podle své jazykové úrovně
dosažené předchozím studiem. Jako druhý jazyk budou studenti třídy 1.E studovat němčinu a studenti třídy
1.F španělštinu. Studenti se na výuku němčiny a španělštiny budou dělit na skupiny (14-16 studentů). Volba
druhého jazyka bude akceptována u uchazečů s nejlepším bodovým ziskem z přijímacího řízení a to až do
vyčerpání stanovené kapacity jazykové skupiny. Dalším přijatým uchazečům, které nebudeme moci

z kapacitních důvodů do vybrané skupiny zařadit, nabídneme studium v jiné jazykové skupině. Následně
bude záležet na jejich rozhodnutí, zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.

Jak se přihlásit
Přihlášku ke studiu musí zákonný zástupce uchazeče doručit škole osobně či poštou nejpozději do
pondělí 1. 3. 2021. Přihlášky přijímáme v recepci školy každý pracovní den od 7 do 21 hodin.
Na této stránce jsou některé tipy a prosby, jak by měla být vyplněna přihláška. Podle naší zkušenosti bývá
přibližně 95% přihlášek vyplněno správně, s těmi zbývajícími 5% míváme bohužel velké problémy. Moc
děkujeme všem rodičům, kteří vyplní přihlášku pečlivě. Teď tedy, jak na to…
Přihlášku ke studiu většinou poskytuje základní škola, ale můžete si ji stáhnout i zde.




Formulář přihlášky: PDF, xlsx
Vzor vyplnění (čtyřleté studium): PDF, xlsx
Vzor vyplnění (šestileté studium): PDF, xlsx

Originální formulář má růžový podklad, ale vytištěná přihláška může být i černobílá. Měla by být vytištěna
oboustranně na jeden list. Pokud je vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení.
Uchazeč se může hlásit na dvě různé školy. Vyplňuje tedy dvě přihlášky, jednu odevzdá na jedné škole,
druhou na druhé. Obě přihlášky by měly být vyplněny zcela stejně a to včetně pořadí škol. Ve škole,
kterou uvedete na řádce „1. škola“, budete konat přijímací zkoušku v 1. termínu. Ve škole, kterou uvedete
na řádce „2. škola“, budete konat přijímací zkoušku v 2. termínu. Pokud budete přijati na obě školy,
rozhodujete až následně - podáním zápisového lístku na jednu z nich, na které škole budete studovat.
Žádná povinnost nastoupit ke studiu na 1. škole neexistuje. Kolonky „termín školní přijímací zkoušky“ se
nevyplňují, zůstanou prázdné. Tyto kolonky by byly využity, kdyby škola organizovala školní přijímací
zkoušku jiný den, než je jednotný termín státní zkoušky, viz vysvětlivka 9 na přihlášce.
Přihlášku vyplňte prosím čitelně. Speciální pozornost věnujte emailové adrese zákonného zástupce. Tuto
emailovou adresu opravdu používáme ke komunikaci a je pro nás problematické jednotlivé znaky při
obtížné čitelnosti tipovat.
Zajistěte prosím, aby na přihlášce byly uvedeny aktuální a funkční údaje (telefon, email). Některé základní
školy poskytují svým žákům přihlášky, kde jsou tyto údaje již vyplněny podle údajů z informačního systému
základní školy. Stává se, že rodiče takovou přihlášku podepíší, aniž tyto údaje zkontrolují, a my až následně
zjistíme, že jde o údaje zastaralé a již nefunkční.
Údaj o tom, jakou jazykovou kombinaci chcete studovat, se na přihlášce neuvádí. Formulář přihlášky
neobsahuje vhodnou kolonku. Po uzavření příjmu přihlášek vás proto oslovíme emailem, ve kterém vás
nasměrujeme na náš webový formulář, ve kterém tuto informaci doplníte.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu není pro studium na gymnáziu vyžadováno. Tato část
přihlášky se nevyplňuje, zůstane prázdná.
Přihlášku musí podepsat ten zákonný zástupce, který je na přihlášce uveden (vyplněn). Není možné, aby
z podpisu na přihlášce bylo patrné, že ji podepsal někdo jiný (druhý z rodičů).
Pokud má zákonný zástupce, který je uveden na přihlášce zřízenou datovou schránku, uveďte prosím
identifikátor datové schránky na přihlášce. Tento identifikátor má 7 znaků. Nezaměňte ho prosím
s identifikátorem, který slouží k přihlášení osoby k datové schránce a má jen 6 znaků. Uvedená datová
schránka musí být datovou schránkou toho zákonného zástupce, který je na přihlášce uveden. Není možné,
aby byl na přihlášce uveden jeden rodič a současně datová schránka druhého rodiče.

K podání přihlášky datovou schránku prosím nepoužívejte. Současná legislativa vyžaduje, aby na přihlášce
byl podpis uchazeče, podpis zákonného zástupce a potvrzení ředitele předchozí školy o prospěchu
uchazeče, nebo přiloženy úředně ověřené kopie posledních vysvědčení. Tyto náležitosti nelze v současnosti
prostřednictvím datové zprávy splnit. Změna v této oblasti se chystá, ale letos prosím ještě podejte
přihlášku na papírovém formuláři. Děkujeme.

Kritéria pro přijetí
Definitivní kritéria pro přijímání ke studiu platná v roce 2021 zveřejníme na konci ledna.
Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí:
součást

délka

maximum

jednotná přijímací zkouška z matematiky

70 minut

50 bodů

jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury

60 minut

50 bodů

prospěch v předchozích klasifikačních obdobích

---

10 bodů

Maximální možný bodový zisk z celého přijímacího řízení je 110 bodů, z toho z centrálně zadávaných testů
je maximum 100 bodů, tj. 91%. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů dané sestupně celkovým počtem
bodů dosažených v přijímacím řízení.
Přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky budou zadávány celostátně Centrem pro
zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve Cermat). Další informace a testy z předchozích let tak naleznete
na stránce prijimacky.cermat.cz.
V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. nebudeme v přijímacím řízení hodnotit vysvědčení za druhé
pololetí školního roku 2019/2020. Budeme bodovat pouze vysvědčení za první pololetí školního roku
2019/20 a vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/21 a to těmito body:
5 bodů v případě, že průměrný prospěch z povinných předmětů je menší nebo roven 1,1. Hodnocení z
chování a z nepovinných předmětů není bodováno.
3 body v případě, že průměrný prospěch z povinných předmětů je větší než 1,1 a zároveň menší nebo roven
1,5 a současně žádný předmět není hodnocen horší známkou než chvalitebně.
Protože se hodnotí dvě klasifikační období, je nejvyšší dosažitelný počet bodů 10.
Pokud uchazeč v hodnoceném období studoval v zahraničí, naše škola oboduje jeho zahraniční vysvědčení
tak, aby nedošlo k znevýhodnění tohoto uchazeče ani ostatních uchazečů o přijetí.
V předchozích letech jsme v rámci přijímacího řízení bodově hodnotili i umístění do 5. místa v obvodním
(okresním) kole předmětových olympiád a konverzačních soutěží. Z důvodu koronavirové epidemie se na
jaře 2020 obvodní (okresní) kola v některých olympiádách neuskutečnila a i ve školním roce 2020/21
některé olympiády neprobíhají. Proto nebudeme v roce 2021 toto kritérium uplatňovat. Letos také bodově
nezvýhodňujeme uchazeče s jazykovými certifikáty.

Průběh přijímacího řízení
Jakými předpisy se přijímací řízení řídí?
Přijímací řízení na střední školy je určeno především těmito právními předpisy:
Správní řád (500/2004 v platném znění), zejména § 67 a následující
Školský zákon (561/2004 v platném znění), zejména § 57 a následující
Vyhláška MŠMT o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (353/2016),
Přihláška ke studiu musí být odeslána poštou nebo osobně doručena do 1. 3. 2021.

Na začátku března oslovíme zákonné zástupce uchazečů emailem a vyzveme je k vyplnění online dotazníku,
ve kterém zjišťujeme, jaký cizí jazyk by uchazeč na naší škole nejraději studoval.
Minimálně 14 dní předem rozešleme pozvánky k přijímací zkoušce.
Termíny přijímací zkoušky jsou v roce 2021 stanoveny takto:






čtyřleté studium
o 1. termín: pondělí 12. 4. 2021
o 2. termín: úterý 13. 4. 2021
šestileté studium
o 1. termín: středa 14. 4. 2021
o 2. termín: čtvrtek 15. 4. 2021
náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit
zkoušky v řádném termínu
o 1. termín: středa 12. 5. 2021
o 2. termín: čtvrtek 13. 5. 2021

Jak budou výsledky přijímacího řízení oznámeny?
Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na našich webových stránkách https://www.gvp.cz/ poté, co
obdržíme a zpracujeme výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Tyto výsledky budou označeny jako
předběžné, protože podle § 36 a §38 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
musí mít účastníci řízení před vydáním konečného rozhodnutí možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí.
Z tohoto důvodu bude následující den po zveřejnění předběžných výsledků v budově gymnázia umožněno
zákonným zástupcům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Budeme se také snažit,
aby podklady pro rozhodnutí byly uchazečům přístupné i online. Jakmile to CZVV (Cermat) umožní,
rozešleme opravené přijímací testy a protokoly na emailové adresy zákonných zástupců uchazečů.
Následující den po zveřejnění předběžných výsledků budou v odpoledních hodinách na webu zveřejněny
konečné výsledky. Tyto výsledky budou také obsahovat u většiny přijatých uchazečů informaci o konkrétní
třídě a tedy jazykové kombinaci budoucího studia.
Přijatých uchazečů bude ve zveřejněném seznamu více, než je celková kapacita nově otvíraných tříd. Při
určení počtu uchazečů, kteří budou v seznamu označeni jako přijatí, vycházíme z našeho odhadu, kolik
uchazečů přijatých na obě školy dá přednost studiu na druhé škole, a z informací o tom, kolik uchazečů
nebude mít přijímací řízení uzavřeno, protože se z vážných důvodů nemohli přijímacích zkoušek v řádném
termínu zúčastnit a budou je konat až v náhradním termínu.
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním na webu a na vývěsce na budově školy. Písemně se
toto rozhodnutí nezasílá. Lze si je však vyzvednout v budově školy. Vyzvednutí rozhodnutí lze spojit
s odevzdáním zápisového lístku.
Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána do datových schránek, emailem a poštou. Proti rozhodnutí ředitele
školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu je možné podat odvolání. Podat odvolání doporučujeme
v případě uchazečů, kteří se umístili do 100. místa v pořadí výsledků přijímacího řízení. (U šestiletého studia
do 150 místa). Pokud někteří přijatí uchazeči, odevzdají zápisový lístek na druhé škole, budeme moci vydat
nová rozhodnutí o přijetí na uvolněná místa těm uchazečům, kteří podají odvolání.
Co je zápisový lístek a k čemu slouží
Zápisový lístek je tiskopis, kterým přijatý uchazeč sděluje škole, kterou si vybral k dalšímu studiu, že na ni
nastoupí. Zápisové lístky vydává základní škola. Pokud uchazeč nestuduje na základní škole, vydá mu
zápisový lístek Magistrát hlavního města Prahy nebo krajský úřad podle místa jeho trvalého bydliště.

Zápisový lístek je nutné doručit škole do 10 pracovních dní od zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Budeme však
velmi rádi, pokud nám zápisový lístek předáte co nejdříve. Pokud se přijatý uchazeč rozhodne na GVP
nenastoupit, sdělte nám to prosím emailem, abychom mohli uvolněné místo ve škole nebo v určité
jazykové skupině nabídnout dalším čekajícím zájemcům.
Jak postupovat v případě, že ...
... uchazeč je přijat na obě školy
Gratulujeme. Je potřeba učinit definitivní rozhodnutí, na kterou školu uchazeč nastoupí a této škole
nejpozději do 10 pracovních dní od vydání rozhodnutí doručit zápisový lístek. Škole, kterou nevyberete, to
prosím sdělte emailem.
... uchazeč je přijat na jednu školu a rád by na ni studoval
Gratulujeme. Nezapomeňte rychle doručit zápisový lístek. Musíte tak učinit nejpozději do 10 pracovních dní
od oznámení výsledků.
... uchazeč je přijat na jednu školu, ale raději by studoval na té druhé
Do školy, na kterou jste přijati, doručte zápisový lístek. Pokud existuje šance na přijetí na druhou školu,
podejte tam odvolání. Pokud bude vašemu odvolání vyhověno, provedete zpětvzetí zápisového lístku
z první školy a přenesete ho do druhé.
... uchazeč není přijat ani na jednu školu
Zvažte možnost podání odvolání. Uchazeči z 9. tříd by pak měli na webových stránkách http://skoly.prahamesto.cz/ sledovat, které školy vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, a do některého z těchto přijímacích
řízení se přihlásit.

Co nabízíme
Naše škola nabízí svým studentům především kvalitní všeobecnou přípravu pro budoucí život a pro
následné studium na vysoké škole. Studium na naší škole je náročné a bez zodpovědné práce a
přiměřeného úsilí studenta se neobejde. Studenti školy musí při studiu dodržovat stanovená pravidla.
Studentům však také nabízíme vlídné zacházení a respekt k jejich názorům. Studenti si volí své zástupce do
studentského parlamentu, se kterým vedení školy pravidelně komunikuje. Každoročně organizujeme
anonymní evaluaci, jejím prostřednictvím studenti hodnotí školu i jednotlivé vyučující.
Výsledky evaluace nás opravňují k tvrzení, že v naší škole panuje dobrá atmosféra založená na vzájemném
respektu mezi studenty a učiteli.
Kromě každodenního studia se můžete těšit ještě na následující:
Sportovní kurzy:




Vodácký kurz (sjezd Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova)
Lyžařský kurz (pravděpodobně v Rakousku)
Sportovní kurz zaměřený na cyklistiku a další sporty v přírodě.

Několik zahraničních zájezdů, přesvědčte se zde.
A nezapomeňte na tu naši skvělou školní jídelnu!
Jsme připraveni vyjít vstříc studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, aktivním sportovcům,
nadaným studentům i nabídnout pomoc těm, kteří by měli se studiem nějaký problém. Pomáháme těm,
kteří chtějí část svého středoškolského studia strávit na škole v zahraničí. Ve škole pracuje výchovný

poradce a školní psycholog. Je možné domluvit individuální studijní plán. Školní jídelna je po domluvě
schopna respektovat případnou dietu.
V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na mail@gvp.cz nebo telefonicky 261 109 611. Další
kontakty na jednotlivé osoby najdete zde.

Výsledky přijímacího řízení z minulých let
Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2020
Ve čtyřletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 216 uchazečů.
Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 72 uchazečům. 49 z nich odevzdalo
zápisový lístek na naši školu. Dodatečně pak bylo přijato 11 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil
na 86. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 95 bodů. Kompletní výsledky jsou
uvedeny v tomto souboru.
V šestiletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přihlášku podalo 681 uchazečů, ale přijímací
zkoušky vykonalo jen 653 zájemců. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 72
uchazečům. 45 z nich nám odevzdalo zápisový lístek. Jeden uchazeč byl přijat po vykonání zkoušek
v náhradním termínu. Dodatečně pak bylo přijato 14 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na
101. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 80 bodů. Kompletní výsledky jsou
uvedeny v tomto souboru.

Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2019
Ve čtyřletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 220 uchazečů.
Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 73 uchazečům, z nichž 52 nám
odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně pak bylo přijato 8 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na
84. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 90 bodů. Kompletní výsledky jsou
uvedeny v tomto souboru.
V šestiletém studiu jsme přijímali 3 třídy, tj. 90 studentů. Přijímací zkoušky vykonalo 824 uchazečů. Kladné
rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 105 uchazečům, z nichž 60 nám odevzdalo
zápisový lístek. Jedna uchazečka byla přijata po vykonání zkoušek v náhradním termínu. Dodatečně pak
bylo přijato 29 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 156. místě v pořadí úspěšnosti
a v přijímacím řízení získal celkem 81 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.

