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FAQ

Nejčastější dotazy ze Dnů otevřených dveří.
1. Jste státní, nebo soukromá škola?
Jsme státní škola, zřízená MHMP.
2. Máte nějaké zaměření?
Ne, jsme všeobecné gymnázium. Studenti se mohou specializovat formou volitelných
seminářů v posledních dvou letech studia. Nejprve si volí 2 a v posledním roce studia
4 semináře. Více viz Školní vzdělávací programy na webu školy.
3. Jaké cizí jazyky se učí na GP?
Všichni studenti mají od prvního ročníku, resp. primy angličtinu a němčinu. Hodinová
dotace viz Školní vzdělávací programy na webu školy.
4. Mohou se přihlásit ke studiu i ti, kteří neměli na ZŠ němčinu?
Ano, studenti jsou rozděleni do skupin odpovídající úrovně znalostí podle výsledku
v rozřazovacím testu. Navíc mají možnost využít mimořádné hodinové dotace.
5. Máte ve škole rodilého mluvčího?
Ne, prioritu mají pedagogické schopnosti a aprobovanost. Výuku jazyků i konverzace zajišťují naši zkušení aprobovaní pedagogové. Studenti mají dnes možnost slyšet
angličtinu od rodilých mluvčích v různých typech médií. Pořádáme jazykově-poznávací
zájezdy do Británie a Německa, s výukou ve škole a ubytováním v rodinách.
6. Spolupracuje škola s jinými vzdělávacími institucemi?
Ano, jsme fakultní škola MFF a PřF UK. Jsme partnerskou školou Akcent (International
House Prague), akreditovaným pracovištěm pro skládání mezinárodních jazykových
zkoušek PET, FCE, CAE a Goethe Zertifikat.
7. Fungují na škole nějaké kroužky?
Ne. Studentům jsou nabízeny různé kulturní a sportovní akce, soutěže a exkurze (doma
i v zahraničí) během celého školního roku. Více se dozvíte ve Výroční zprávě. Je k dispozici
na webu školy, potřebné informace najdete v kapitole Prezentace jednotlivých předmětů.
8. Je ve škole k dispozici školní psycholog?
Ano, nikoli však každý den. Trvale spolupracujeme s PPP v Barunčině ulici.
9. Mohou se studenti stravovat ve školní jídelně?
Ano. Studenti se stravují v jídelně ZŠ Písnická.

10. Pořádáte lyžařské kurzy?
Ano, lyžařské v domácích i zahraničních střediscích, a dále i vodácké kurzy a kurz
přírodovědný.
11. Kolik otevíráte tříd?
Každý rok otevíráme z kapacitních důvodů 1 třídu čtyřletého a 1 třídu osmiletého studia.
12. Pořádáte přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?
Ano, ale pouze pro žáky 9. tříd. Mohou si vybrat češtinu i matematiku, nebo jen jeden
z těchto kurzů. V současné době kurz neprobíhá z důvodu vládních nařízení v boji s virem
COVID-19.
13. Z čeho se konají přijímací zkoušky?
Uchazeči konají jednotné, státem organizované didaktické testy z českého jazyka a
matematiky.
14. Přidělují se uchazečům k bodům z testů nějaké další body?
Ano, na základě kritérií, která stanoví ředitel školy, cílem je ocenit snahu a píli uchazečů ve
studiu. Letošní kritéria budou zveřejněna nejpozději koncem ledna. Body se přidělují pouze
za prospěch, nikoli tedy za umístění v soutěžích.
15. Jaký je poměr přijatých a nepřijatých uchazečů?
Hodnoty se liší rok od roku. Většinou u osmiletého studia 1:9, u čtyřletého 1:2.
16. Do kdy je možné podat přihlášku?
Přihlášku je možné podat do 1. 3. 2022 poštou, prostřednictvím datové schránky nebo
osobně, nikoli však e-mailem.
17. Jaké pomůcky jsou povolené u přijímacích zkoušek?
Povolené pomůcky jsou uvedeny v pozvánce k přijímacím zkouškám.
18. Kdy se přijímací zkoušky konají?
Termíny zkoušek jsou dle aktuálního Sdělení MŠMT ČR stanoveny:
Čtyřleté obory: 12. 4. a 13. 4. 2022
Osmileté obory: 19. 4. a 20. 4. 2022
19. Kde dostanu zápisový lístek?
Zápisový lístek si lze vyzvednout pouze na základní škole, kam uchazeč dochází.
Odevzdaný zápisový lístek lze vzít zpět pouze jednou, a to v případě kladně vyřízeného
odvolání na druhé zvolené škole.
20. Jaká je úspěšnost absolventů u maturit a při přijímacích zkouškách na VŠ?
Vysoká. Podrobnější informace lze nalézt ve Výročních zprávách, které jsou k dispozici na
webu školy.

