
Praha, 30. ledna 2023

Milé uchazečky a milí uchazeči,

mám radost, že jste se rozhodli ucházet o studium na našem gymnáziu.

Součástí přijímacího řízení je také motivační dopis a kreativní disciplína. Ráda bych Vám
poskytla podrobnější informace k jejich zpracování. Pozorně si přečtěte jejich zadání,
promyslete jej a následné tvoření si pokud možno užijte. Pracujte samostatně, zajímáte mě Vy
a Vaše tvorba!

Našim studentkám a studentům vykáme, neboť je považujeme za rovnocenné partnery.

V zadání přijímací zkoušky proto vykáme i Vám.

Motivační dopis

Adresátem motivačního dopisu jsem já jako ředitelka Gymnázia Paměti národa a ráda bych budoucí
uchazečky a uchazeče lépe poznala. Do dopisu mi proto prosím napište, proč byste u nás chtěl/a
studovat. Očekávám, že tam uvedete i to, jaké máte zájmy a čemu se rád/a věnujete ve svém volném
čase. Ukažte mi, v čem vynikáte. Nebojte se pochválit!

Kromě toho mne zajímá i to, jak přemýšlíte. Z následujících otázek si, prosím, vyberte dvě a rovněž
na ně v motivačním dopise odpovězte. Své odpovědi rozveďte a vysvětlete, můžete je doplnit také
příhodami z vlastního života. Nebojte se být ve svých odpovědích otevření.

- Jakou svou dovedností byste mohl/a obohatit své spolužáky a spolužačky?
- Co se od Vás mohou naučit učitelé GPN?
- Jak a čím byste se chtěl/a podílet na chodu a rozvoji školy?
- Proč je podle Vás dobré věnovat se i na humanitně zaměřené škole studiu přírodovědných

předmětů?

Prosím, respektujte zadaný rozsah motivačního dopisu, a to 180–220 slov.

Kreativní disciplína

Na naší škole studentky a studenty podporujeme v rozvoji vyjadřovacích dovedností. Umět se vyjádřit
je důležité i ve světě rychle se rozvíjejících technologií a umělé inteligence. A nás zajímá, jak se
vyjadřujete Vy. Forma, kterou si pro takové sebevyjádření vyberete, je na Vašem uvážení. Můžete
zvolit například audio či video formát, koláž, fotokoláž, malbu a samozřejmě také text. Kreativitě se
zde meze nekladou. Nebojte se předvést, ale dbejte na srozumitelnost toho, co nám odevzdáte.

Výstup kreativní disciplíny by měl zajímavým způsobem doplňovat nebo rozšiřovat obsah Vašeho
motivačního dopisu. Tématem mohou být například Vaše sny, Vaše zájmy, koníčky či Vy sami.

Obě své práce pak do 10. března odevzdejte osobně do kanceláře školy tak, jak je uvedeno
v kritériích přijímacího řízení.

Těším se na Vaše práce!

Tereza Meinczingerová

ředitelka Gymnázia Paměti národa


