
Den otevřených dveří
Gymnázium Písnická

Vítejte v naší 
škole



Naše škola

Všeobecné studium

V posledních dvou 
ročnících široká 
nabídka volitelných 
seminářů

Anglický jazyk 
Německý jazyk



Učební plány

4leté studium 
8leté studium



Stále se u nás něco děje



Tradiční basketbalový turnaj tříd



Sportovní kurzy – vodácké a lyžařské

Vodácké kurzy 

• V3

• V7 a 3A

Lyžařské kurzy 

• V2 – v zahraničí

• V5 a 1A – v zahraničí



Přírodovědecký kurz

• V6 a 2A – Kokořínský důl



Jazykové a poznávací zájezdy

Jazykové kurzy v zahraničí

• V4 a 2A

Pro zájemce každoroční 

poznávací zájezdy do 

zahraničí



Hrátky s ….. ( den plný zajímavých pokusů )



Den π



Úspěchy v soutěžích

Robosoutěž SŠ  a ZŠ
Fyzikální Fykosí, Maso,
Olympiády ze všech předmětů
Matematický a Přírodovědný klokan
IBOBR, mezinárodní jazykové soutěže 
a mnoho dalších



Všechny učebny jsou vybavené interaktivními tabulemi.

Odborné učebny: 

• Jazyků

• Fyziky

• Biologie

• Chemie

• Informatiky

• Výtvarné výchovy

• Programování

• Robotika

• 3D modelování a tisk



Přijímací zkoušky

Lze podat dvě přihlášky:
• do 1. 3. 2022
• vyplnit školy ve stejném pořadí na obou přihláškách
• 1. místo = 1. termín jednotné  zkoušky
• nutno vyplnit rodné číslo a telefon na rodiče
• vzor i prázdná přihláška ke stažení na www.cermat.cz
• NOVÉ PŘIHLÁŠKY!



Vzor přihlášky

Vyplnit školy ve stejném 
pořadí na obou přihláškách.

1. místo = 1. termín

Nutno vyplnit rodné číslo
a telefon na rodiče.

Datum 
narození 
zákonného 
zástupce



Přijímací zkoušky - termíny

termín datum pro žáky zkoušky

1. termín
12. dubna 2022 z 9. tříd matematika, český jazyk

19. dubna 2022 z 5. tříd matematika, český jazyk

2. termín
13. dubna 2022 z 9. tříd matematika, český jazyk 

20. dubna 2022 z 5. tříd matematika, český jazyk



Přijímací zkoušky

• Jednotná zkouška z českého 
jazyka

• Jednotná zkouška z matematiky
• Body za prospěch na ZŠ



Přijímací zkoušky

Přijímáme:
• 1 třídu osmiletého studia
• 1 třídu čtyřletého studia 

obor přihlášeno přijato

osmileté 219 30

čtyřleté 69 30

Loňský školní rok:



Po přijímacích zkouškách

Rozhodnutí se zasílá pouze nepřijatým

Na volné místo nelze přijmout uchazeče, 
jehož zákonný zástupce nepodal odvolání.

Vzor odvolání na www stránkách školy, 
nebo v kanceláři školy

Podat do tří dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání



Zápisový lístek

Odevzdat nejpozději do 10 dnů od zveřejnění 
výsledků na internetu.

Lze vzít zpět pouze v případě, že bude žák 
přijat na odvolání na jinou školu.

Pokud víte, že vaše dítě na naši školu nenastoupí,
napište tuto informaci na mailovou adresu 

martina.amchova@gpisnicka.cz.
Můžeme tak vyhovět dalšímu uchazeči.



Na shledanou
Gymnázium Písnická

Těšíme se na Vás 
při přijímacích 

zkouškách


