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INFORMACE VÁM PODAJÍ :

 Informace k přijímacímu řízení a ke studiu na naší 

škole budeme podávat telefonicky ve dnech 19.-

21.1.2021 v době od 9.00 do 12.00 h:

 úterý 19.1.2021 – Mgr. Aleš Janoušek, ředitel školy, 

776 699 750

 středa 20.1.2021 – Mgr. Miroslava Fenclová, 

zástupkyně ředitele školy, 608 440 639 

 čtvrtek 21.1.2021 – PaedDr. Josef Mašek, zástupce 

ředitele školy, 777 267 789.



ŠKOLA

 Funkcionalistická budova z r. 

1932

 Gymnázium zřízeno v r. 1981

 Bilingvní obor od r. 2007

 Odborné učebny a laboratoře,

počítačové učebny, hudebna, 

kreslírna, knihovna s čítárnou

 Tělocvična, gymnastický sál, 

hřiště

 Školní jídelna

 Zahrada
Budova prošla v roce 2018 velkou rekonstrukcí:

 Bezbariérový přístup ze dvora, výtah, průchozí chodby, nové sociální 

zařízení, chemické laboratoře

 V plánu: projekt víceúčelového sportoviště, obnova zahrady s 

altánem

https://www.gop.pilsedu.cz/bilingva2
https://www.gop.pilsedu.cz/pristavba


CHARAKTERISTIKA GLP

Příprava na celoživotní vzdělávání.

Absolventi školy jsou připravováni především:

 ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách

 na profese, kde je žádoucí široký kulturní rozhled

 ke komunikaci v cizích jazycích

 k využívání výpočetní techniky

 ke kritickému myšlení, k reálnému hodnocení okolního 

prostředí

Absolvent našeho gymnázia je vzdělaný, kultivovaný, umí 

vyjádřit svůj názor, je schopen týmové tvořivé spolupráce a je 

veden k solidaritě a k pomoci potřebným.



GYMNÁZIUM JE PŘÍPRAVOU NA DALŠÍ

STUDIUM NA VŠ

 Velké množství hodin všeobecně vzdělávacích

předmětů

 Vysoká náročnost v jednotlivých předmětech

 Široká nabídka volitelných předmětů

 Spolupráce se ZČU v Plzni, UK v Praze a 

VŠCHT v Praze



STUDIJNÍ OBORY

 79-41-k/81 Gymnázium (osmileté všeobecné studium)

 79-41-k/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)

 79-43-k/61    Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium)


Celková kapacita školy je 660 žáků.

Výuka se řídí Školním vzdělávacím programem (ŠVP).

https://www.gop.pilsedu.cz/ucebni-plany#K81
https://www.gop.pilsedu.cz/ucebni-plany#K41
https://www.gop.pilsedu.cz/ucebni-plany#K61


STUDIUM JAZYKŮ

Osmileté a čtyřleté studium:

 První jazyk: anglický

 Druhý jazyk nabízíme: německý, francouzský, španělský

Šestileté bilingvní studium:

 První jazyk: španělský 

(Španělský jazyk a literatura, výuka odborné terminologie)

 Druhý jazyk: anglický

V rámci volitelných předmětů nabízíme:

 Jazyk ruský 

 Jazyk latinský



ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 Jednoroční studium 

na gymnáziích v Německu

 Výměny se školami 

v Německu a ve Španělsku

 Studijní pobyt ve Španělsku

 Erasmus+

 Podpora soukromých stáží na zahraničních školách

 Časté kontakty s Gymnáziem JvF v Chamu

 Studijně poznávací cesty do zahraničí

https://www.gop.pilsedu.cz/projektdigital
https://www.gop.pilsedu.cz/bi2021vymeny
https://www.gop.pilsedu.cz/projekty#erasmus
https://www.gop.pilsedu.cz/projekty#cham


DVOJJAZYČNÉ GYMNÁZIUM

 Šestiletý česko- španělský studijní obor po 7. třídě ZŠ 
akreditovaný MŠMT

 Na kvalitu dohlíží atašé pro školství a vzdělávání, španělská 
školní inspekce a ČŠI

 U uchazečů nepožadujeme znalost španělského jazyka

 Náročné studium, ale výuka 5 vybraných předmětů ve španělštině
je podporována výukou v češtině

 V letošním roce pošesté maturují absolventi prezentovaného oboru

https://www.gop.pilsedu.cz/bilingva2
https://www.gop.pilsedu.cz/bilingva2


VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (ORIENTAČNÍ UKÁZKA)

2. ročník 3.ročník 4.ročník

I. II. III. + IV.

Tříletý seminář:
Programování
Ruský jazyk

Jednoletý seminář Dvouletý seminář 2 jednoleté semináře

výpočetní technika
anglická konverzace 
technické kreslení
finanční gramotnost

chemie
fyzika
matematika
biologie
dějepis
zeměpis
literatura 
anglický jazyk
kulturní antropologie 
společenskovědní 
sem.
španělská literatura 
výpočetní technika
deskriptivní 
geometrie
latina

fyzika
dějepis
chemie
kulturní antropologie
německá konverzace
španělský jazyk 
(úroveň B1)
filozofie
stát a právo
základy ekonomie

matematika
biologie
zeměpis český
zeměpis španělský
literatura
anglická a americká
literatura
psychologie
dnešní svět
dějiny umění
stát a právo
základy ekonomie



PROJEKTY

 Evropské projekty Erasmus+

4. dvouletý projekt 

Partnerství škol a nové 

Individuální mobility žáků

 Podpora technického 

a přírodovědného 

vzdělávání PK

 ESMUN - Žilina

 OP VK

 EU – Peníze školám 

 Holocaust

o Recyklohraní

o Ročníkové práce –

předkládáme k maturitě

o Menší třídní projekty

o Celostátní SOČ 

https://www.gop.pilsedu.cz/pr2021erasmusplus
https://www.gop.pilsedu.cz/podpora-vzdelavani
https://www.gop.pilsedu.cz/stredoskolska-odborna-cinnost


PODPORA SOUTĚŽÍ

 Gymnázium tradičně pořádá:

• Krajské kolo SOČ

• Okresní kola CHO, BIO, 
MO

 Naši žáci se pravidelně 

umísťují:

• v SOČ

• v Technické olympiádě PK

• v jazykových soutěžích a olympiádách 

• v olympiádách z přírodních věd

• ve sportovních soutěžích

• v divadelním festivalu žákovského divadla ve 
španělštině



DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

 Divadelní festival žákovského 

divadla ve španělštině v ČR

 filmová a divadelní 

představení, výstavy 

výtvarných děl ve spolupráci 

s IC a CŠKV

 Přednášky a besedy s 

odborníky z prestižních 

institucí

 Preventivní programy

 Spolupráce s charitami

 Sportovní kurzy – lyžařský, 

vodácký a cyklistický

 Kroužek Záchranář

 Školní pěvecký sbor

https://www.gop.pilsedu.cz/bi2021divadlo
https://www.facebook.com/peveckysborglp/


VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

 Na webu školy:

https://www.gop.pilsedu.cz/skoln

i-dokumenty

 Školská rada:

rodiče, žáci, zástupci KÚ PK

 Spolek přátel GLP: 

příspěvky na maturitní ples,

akce školy

https://www.gop.pilsedu.cz/skolska-rada


DÁLE NABÍZÍME:
 Výběr ze dvou jídel, jedno bezmasé

 Jídelníček ve spolupráci s žáky

 Jídlo odpovídá spotřebnímu koši

 Platba převodem

 Přihlášky nejlépe v červnu a v srpnu

 Možnost objednávání jídla přes internet

Ubytování v Domově mládeže při VOŠ A SPŠE 
v Částkově ulici na Slovanech – přímý autobusu č. 
30

Informace podá Mgr. Miroslava Fenclová, zástupce 
ředitele školy

ŠKOLNÍ JÍDELNA



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠK. ROK 2020/21

 Přijímací zkoušky proběhnou formou testů CERMAT – jednotná 

přijímací zkouška

 Testy z českého jazyka a matematiky

 Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát:

 V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 

na prvním místě

 Ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 

na druhém místě

 Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší 

výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky

 Kritéria pro přijetí ke studiu budou zveřejněna v pátek 

22.1.2021 na webu školy v odkazu přijímací řízení

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://www.gop.pilsedu.cz/prijimaci-rizeni


PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ VE SŠ

 Přihlášku dostane uchazeč na své ZŠ, nebo si stáhne 

formulář ze stránek školy

 Podává uchazeč (zákonný zástupce) řediteli školy 

nejpozději do 1. března 2021

 Pro první kolo lze podat nejvýše dvě přihlášky

 Obě přihlášky musejí být totožné

 Přivítáme, když na přihlášce bude natištěny QR kód.

 Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené 

prováděcím předpisem (např. doporučení PPP)

https://www.gop.pilsedu.cz/dokumenty/prijimacky/prihlaska.pdf


PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Cílem je doplnit a procvičit základní učivo ZŠ a dále:
 Seznámit žáky s formou testu a naznačit strategii práce s 

testem
 Prezentovat žákům odlišně formulované otázky, než byli 

dosud zvyklí, jiné učitele, adaptovat je na prostředí střední 
školy

 Součástí je modelový test s vyhodnocením
 Součástí vyučovacích hodin je příprava na testy

10 lekcí, celkem 18 hodin matematiky a češtiny + modelový test
vždy jednou týdně: pondělí nebo čtvrtek od 15.00 do 16.45 h
Přípravné kurzy zahájíme, pokud to umožní epidemiologická 

situace. Sledujte prosím odkazy níže:
http://www.gop.pilsedu.cz/pripravny-kurz

Elektronická přihláška:
http://www.gop.pilsedu.cz/pripravny-kurz-prihlaseni

Cena kurzu: 600 Kč / 1000 Kč

http://www.gop.pilsedu.cz/pripravny-kurz
http://www.gop.pilsedu.cz/pripravny-kurz-prihlaseni


ZÁVĚREM

Přejeme Vám rozvahu při výběru správné školy

Klid a úspěch při konání přijímacích zkoušek

Na shledanou na správné škole



Děkujeme Vám

za pozornost.


