
Uvádíme nejčastější otázky a odpovědi, které se týkají přijímacích
zkoušek

Na základě čeho jsou studenti přijímáni?

Studenti jsou na naše gymnázium přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky
(CERMAT), motivačního dopisu, kreativní disciplíny a ústního pohovoru s uchazečem, který
tím prokáže svou motivaci, samostatnost a soulad s hodnotami a principy školy. Dále na
základě motivace uchazeče při mimoškolní činnosti (výčet viz také Kritéria přijímacího řízení)
a předcházejících studijních výsledků (vysvědčení).

Jak se budou zkoušky bodovat?

Systém bodování vychází z aktuálního nařízení MŠMT.

Body ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky činí maximálně 100 bodů.

český jazyk (maximální možný zisk 50 bodů)

matematika (maximální možný zisk 50 bodů)

Body ze školní přijímací zkoušky mohou činit maximálně 97 bodů.

motivační dopis (maximální možný zisk 25 bodů)

ústní pohovor (maximální možný zisk 50 bodů)

kreativní disciplína (maximální možný zisk 15 bodů)

motivace uchazeče při mimoškolní činnosti (maximální možný zisk 7 bodů)

Body za vysvědčení činí maximálně 3 body.

Váha státní přijímací zkoušky je 60 %, získané body ze státní zkoušky se násobí
koeficientem 0,6. Váha školní přijímací zkoušky je 40 %, body získané za školní přijímací
zkoušku se násobí koeficientem 0,4.

Jsem cizinec a hlásím se na GPN. Z čeho se bude skládat moje přijímací zkouška a jak
ji budete hodnotit?

Uchazeč cizinec koná jednotnou zkoušku z matematiky a školní přijímací zkoušku. Také
bodujeme jeho vysvědčení. Pozor - nedokládá jeho nostrifikaci, ale pouze úřední český
překlad. Uchazeči cizinci, kteří požádají o odpuštění přijímací zkoušky z ČJ, budou moci
získat chybějících 50 bodů v rámci školní části přijímací zkoušky, a to za prokázání
schopnosti studovat v českém jazyce.

Uchazeči z Ukrajiny, kteří utekli do České republiky před válkou, mohou konat jednotnou
zkoušku z matematiky v ukrajinštině, pokud o to požádají. Pokud nemají vysvědčení,
nahradí jej písemným čestným prohlášením.
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Jaká jsou kritéria pro hodnocení školní přijímací zkoušky?

Je pro nás důležité, abyste se ve škole cítili dobře. Abyste si byli jisti, že je to škola, která
vám sedne a pomůže vám rozvinout váš potenciál. Abyste byli ve škole, která vyznává
stejné hodnoty a principy jako vy. Proto se setkáme osobně s každým uchazečem. U
pohovoru budou dva zástupci školy GPN a pohovor bude trvat 15 minut. U pohovoru
budeme pokládat otázky týkající se vašeho motivačního dopisu, zájmů a studijních plánů.
Každý pohovor budeme hodnotit podle těchto kritérií:

motivace k učení, motivace ke studiu na škole,

aktivní přístup ke školním i mimoškolním činnostem,

soulad s hodnotami a principy GPN, které uplatňujeme v našem školním vzdělávacím
programu

úroveň vyjadřování,

samostatnost,

motivace uchazeče při mimoškolní činnosti;

Co mám dělat, když mám vysvědčení ze základní školy se slovním hodnocením?

Taková situace je snadno řešitelná. Požádáte ve své základní škole, aby vám vystavili
vysvědčení s hodnocením klasickou známkou. Základní škola by si s tím měla jednoduše
poradit. Všichni vaši spolužáci, kteří budou konat přijímací zkoušku, rovněž budou
potřebovat vysvědčení se známkou.

Co jsou to vlastně ty důkazy o motivaci?

Určitě se ve svém čase věnujete nějaké volnočasové aktivitě, o které byste nám rádi řekli
víc. Pokud je to třeba práce ve skautu, budeme rádi, pokud Vám někdo ze skautu, kdo Vás
dobře zná, napíše doporučující dopis. Kromě skautu můžete svou motivaci doložit také
jinými aktivitami např. dosavadními úspěchy v předmětových olympiádách nebo sportovních
soutěžích. Zajímá nás, pokud navštěvujete ZUŠ nebo jste jinak umělecky činní. Možná se
někdo z vás věnuje dobrovolnictví, organizuje mimoškolní aktivity (v rámci školy, vesnice,
města), možná někdo z vás má dokonce nějaké mimořádné ocenění. Pokud se někdo z vás
účastnil aktivit společnosti Post Bellum, všechno je možné doložit. Určitě také vždy najdete
někoho, kdo vám vaši činnost může potvrdit, nebo máte jiný doklad, který vaši motivaci
prokáže a který nám můžete dodat. Ze zkušeností víme, že mnoho uchazečů je šikovných,
což bychom rádi ocenili.

Jak se sestavuje pořadí uchazečů?

Přijímáme uchazeče, kteří získají minimálně 30 bodů z jednotné přijímací zkoušky (tedy 15 z
bodů z matematiky a 15 bodů z českého jazyka) a minimálně polovinu bodů ze školní
přijímací zkoušky (tedy alespoň 50 bodů). Uchazeči poté budou seřazeni podle počtu
získaných bodů od nejvyššího k nejnižšímu. Ke vzdělávání budou přijati ti s nejvyšším
počtem bodů až do vyčerpání kapacity školy. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí
počet bodů získaných za motivační dopis.

Jsou nějak zvýhodněni uchazeči se SVP?
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Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdají společně s přihláškou
doporučení školského poradenského zařízení, budou mít upravené podmínky pro konání
přijímacích zkoušek podle tohoto doporučení (např. může se jednat o prodloužení časového
limitu pro konání testů) . A pokud si nejste jisti, na co máte a nemáte nárok, kontaktujte
výchovného poradce na své škole, popřípadě se spojte s námi.

Kolik uchazečů přijímáme?

Pro školní rok 2023/24 přijímáme do prvního ročníku 27 studentů.

Co všechno je třeba odevzdat spolu s přihláškou ke studiu?

V přihlášce je třeba mít potvrzeno hodnocení na vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a za
1. pololetí 9. ročníku.

Spolu s přihláškou doložte případné důkazy o vaší motivaci při mimoškolní činnosti (výčet
viz Kritéria přijímacího řízení).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o úpravu podmínek přijímacího
řízení, doloží spolu s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení
musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky.

Jak napsat motivační dopis?

Naše škola zveřejnila návod na vytvoření motivačního dopisu na svých webových stránkách.
Pozorně si jej přečtěte, najdete v něm odpovědi na to, co vás zajímá.

Jak přistupovat k vytvoření kreativní disciplíny?

Naše škola zveřejnila návod, jak postupovat při vytváření kreativní disciplíny na svých
webových stránkách. Pozorně si jej přečtěte, najdete v něm odpovědi na to, co vás zajímá.

Jak a do kdy třeba odevzdat motivační dopis a kreativní disciplínu?

Motivační dopis a kreativní disciplínu odevzdejte osobně do kanceláře školy do 10. března
2023 do 16:00 hodin.

Pokud ráno zaspím nebo bude mít autobus zpoždění, můžu konat jednotnou přijímací
zkoušku?

Asi vás zklameme, ale toto není možné. Jednotná přijímací zkouška se řídí pravidly, která
určuje CERMAT a ne škola. Podle instrukcí z CERMATu se škola uzavře, učebna se také
uzavře. Škola již nemůže vpustit nikoho dovnitř, protože by narušoval průběh jednotné
zkoušky z českého jazyka a matematiky, kterou konají také jiní uchazeči. Doporučujeme,
abyste si vytvořili dostatečnou časovou rezervu a abyste přišli do školy s předstihem.
Nechtěli bychom, aby taková situace nastala.

Do kdy je třeba odevzdat zápisový lístek?

Co nejdříve po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, nejpozději do 10 pracovních dnů od
oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (od zveřejnění výsledků vzdělávání na
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webových stránkách nebo na nástěnce ve vrátnici školy). Zápisový lístek dostanete
nejčastěji na své základní škole u výchovného poradce.

Co ještě musí doložit studenti cizinci?

Přijímáme všechny uchazeče, kteří jsou v souladu s kritérií přijímacího řízení a úspěšně
složí zkoušky, tedy i cizince. V případě cizinců budeme potřebovat dodat doklad o povolení k
pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu. V případě cizinců, jejichž
mateřským jazykem není čeština, bude jejich schopnost studovat v českém jazyce
ověřována v průběhu ústního pohovoru. Uchazeči ze zahraničních škol také předloží doklad
v českém nebo anglickém jazyce o předchozí absolvované škole či školách.

Kdy se koná náhradní termín zkoušek?

U jednotné přijímací zkoušky stanovuje MŠMT i náhradní termíny. První náhradní termín
jednotné zkoušky je stanoven na 10. května 2023 a druhý náhradní termín jednotné zkoušky
je stanoven na 11. května 2023. Náhradní termín školní části je stanoven na stejné dny, tedy
na 10. a 11. května 2023.
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