
Informace o studIu
pro školní rok 2021/2022

Dny otevřených dveří:  
čtvrtek 19. 11. 2020 a úterý 12. 1. 2021 

 od 15:00 do 18:00 hodin

Gymnázium,  
Pardubice,  
Mozartova 449

www.gymozart.cz

Dny otevřených dveří

Čtvrtek 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin
Úterý 12. 1. 2021 od 15:00 do 18:00 hodin

Program:
• Informace o studiu

• Přijímací řízení

• Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

• Prohlídka odborných učeben

Informace o studiu

Tel.: 466 412 838 / 466 412 839 / 606 035 962

E-mail: gymozart@gymozart.cz

www.gymozart.cz

Najdete nás na facebooku

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2021

Spolek přátel gymnázia organizuje pod vedením zkušených lektorů pří-
pravný kurz z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám. Kurz 
vychází z učiva ZŠ a ukázkových testů daných k dispozici CERMATem.

Začátek kurzu: středa 20. 1. 2021 (10 lekcí – plánovaný konec 31. 3. 2021)
Výuka:  středa 15:30 – 16:30 hodin a 16:40 – 17:40 hodin
Lektoři:  Český jazyk – Mgr. Johana Kalenská, Mgr. Lucie Škarvadová 

Matematika – Mgr. Martin Sochor, Mgr. Martina Vinklářová
Cena:   2 000 Kč za obě části
Kapacita:  160 míst; elektronické přihlašování na stránkách gymnázia 

bude spuštěno v neděli 22. 11. 2020 ve 20:00 hodin.

Přijímací řízení 2021/2022

Studium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol. Přihlášky 
ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy na 
tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. března 2021. Pořadí uvedených škol 
rozhoduje výhradně o termínu konání zkoušek a nikoliv o preferenci školy. 
Potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno. 

Rodiče každého z přihlášených žáků obdrží podrobnou informaci o přijí-
macím řízení.

Všichni uchazeči o studium vykonají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) 
skládající se z písemných testů z českého jazyka a matematiky. Testy v roz-
sahu učiva (RVP) ZŠ bude včetně vyhodnocení administrovat Centrum pro 
zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). V prvním kole přijímacího řízení se 
budou přijímací zkoušky konat 12. a 13. 4. 2021 (1. a 2. řádný termín).  Ucha-
zeč bude zkoušku konat na školách v pořadí uvedeném na přihlášce. V rám-
ci přijímacího řízení mu bude započítán vždy ten lepší výsledek z českého 
jazyka i matematiky. Hodnocení přijímacího řízení vychází z kritérií daných 
zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnocení bude mít tři části:
1.  Součet bodů dosažených v testech JPZ z českého jazyka a matematiky
2. Počet bodů za prospěch na ZŠ (1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy)
3.  Body za aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění 

v soutěžích vyhlašovaných MŠMT, dalších soutěžích, účast na projek-
tech, zájmových činnostech). 

Váhu jednotlivých částí a jejich bodové ohodnocení stanoví ředitel 
školy v Kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 nejpozději 
do 1. 11. 2020.

Sledujte webové stránky školy www.gymozart.cz. Budeme Vám průběžně 
poskytovat co nejucelenější informace o přijímacím řízení.

Přijímací zkoušky nanečisto 2021

Přijímací zkoušky nanečisto 2021 proběhnou v únoru 2021 (termín bude 
upřesněn na webu školy).

•  Kapacita PZ nanečisto 2021 není omezena
•  Cena pro všechny přihlášené uchazeče 50 Kč
•  Přihlášení na PZ nanečisto na webu školy bude spuštěno v neděli 29. 11. 

2020 ve 20:00 hodin.
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Poslání a nabídka školy

Hlavním cílem gymnázia je poskytnout studentům všeobecné vzdělá-
ní a připravit je kvalitně ke studiu na vysokých školách v ČR i zahraničí. 

Od 1. září 2021 otevře naše škola tři třídy gymnázia ve čtyřletém 
vzdělávacím programu. Ke studiu může být přijato nejvýše 90 žáků.

Snažíme se vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší 
demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, 
solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, toleranci a úctě k těm, kteří si ji za-
slouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže 
samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Nabízíme vstřícné prostředí postavené na pozitivní atmosféře vychá-
zející ze vzájemné úcty, důvěry a respektu k individualitě studenta. 

V případě přijetí ke studiu si budou úspěšní uchazeči vybírat k anglic-
kému jazyku další jazyk z nabídky: francouzský jazyk, německý jazyk, 
ruský jazyk a španělský jazyk. Na základě rozřazovacího testu z anglic-
kého jazyka v červnu 2021 budou přijatí uchazeči zařazeni do přibližně 
stejně pokročilých skupin.

Žáci si sami dle Školního vzdělávacího programu (viz www.gymozart.cz) 
vybírají od 3. ročníku ze široké nabídky semináře a volitelné předmě-
ty. Tím si určují směr svého studijního zájmu s ohledem na maturitní 
zkoušku a studium na VŠ.

Stravování žáků zajišťuje školní jídelna gymnázia, nabízíme výběr ze 
dvou jídel. Ve škole je od září 2018 provozována nová kantýna propo-
jená s relaxační zónou pro studenty, nápojový a potravinový automat. 

Ve škole jsou žákům k dispozici celkem 3 vnitřní respiria a 1 venkovní, 
ve kterém zejména v letních měsících probíhá regulérní výuka. 

Gymnázium je jako jedna ze čtyř škol v Pardubicích členem Hokejové 
akademie HC ČSOB Pojišťovna Pardubice.

Nezapomínáme ani na potřebné. Pravidelně spolupracujeme s občan-
ským sdružením „Život dětem“ při organizaci srdíčkových dnů.

Dopravní spojení do školy je linkami MHD č. 2, 6, 13 a 18 (z centra 
města cca 10 minut, z nádraží ČD 5 minut). 

Život školy ve školním roce 2020/2021

V září žáci prvních ročníků absolvovali tradiční adaptační kurz, žáci 
třetích ročníků potom v netradičním termínu kurz sportovní. Přiví-
tali jsme kanadského studenta Nicolase St-Cyra, který bude na naší 
škole studovat celý školní rok. Koncem září otevíráme pro zájemce 
z řad studentů oblíbený „Kroužek robotiky“ pod vedením zkušeného 
lektora Univerzity Pardubice, pro milovníky umění potom Divadelní 
kroužek pod vedením našich absolventů. Všechny zájemce o další 
vzdělávání nejenom v přírodních vědách přivítá tradiční kroužek 
Uskupení Tesla. Ve čtvrtek 19. 11. 2020 nás čeká 1. den otevřených 
dveří, ve kterém naši studenti budou v rolích průvodců zájemců 
o studium u nás. V prosinci připravujeme tradiční projektový den, 
v lednu a březnu 2021 nás čekají lyžařské kurzy 1. ročníků, v květ-
nu potom populární „Den osobností“. V červnu studenty druhých 
ročníků čeká sportovní kurz a třetí ročníky vodácký kurz. Kromě 
toho organizujeme rozmanité exkurze, tematické výlety, workshopy 
a další aktivity, které jsou nedílnou součástí výuky. Jsme zapojeni 
v řadě projektů, trvale spolupracujeme s Univerzitou Pardubice. 
Jsme partnerskou školou Univerzity Hradec Králové. Dlouhodobě 
spolupracujeme s programem Jeden svět na školách. Žáci se účast-
ní řady kulturních a sportovních aktivit.

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy

Z aktuálních úspěchů našich žáků
David Ryb.

Prezentiáda 1. místo celostátní 
koloAnna Hon.

Pavel Trá. Geologická 
olympiáda 4. místo celostátní 

kolo

Tadeáš Tom.
Dějepisná soutěž 
gymnázií Účast celostátní 

koloVáclav Kor.

Petr Kub.

Pavel Trá. Geologická 
olympiáda 1. místo krajské kolo

Eliška Zem. Olympiáda v RUJ 5. místo krajské kolo

Filip Sud. Olympiáda v RUJ 5. místo krajské kolo

Marek Vyk. Zeměpisná 
olympiáda 5. místo krajské kolo

Tereza Zie. Soutěž v ANJ 6. místo krajské kolo

Kryštof Kal. Soutěž v ANJ 8. místo krajské kolo

Michal Hyb. Zeměpisná 
olympiáda 9. místo krajské kolo


