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Charakteristika školy

Celkem ve 20 třídách 592 žáků

• 8 tříd osmiletého studia

• 12 tříd čtyřletého studia

Budeme otevírat: 

• 3 třídy čtyřletého studia

• 1 třídu osmiletého studia



Charakteristika studia

ŠVP – „Per aspera ad astra“ - od roku 
2005

• výběr kvalitních studentů při přijímacím řízení,

• nabídka komplexního akademického vzdělání,

• vysoká míra volitelnosti,

• podpora silných stránek každého jednotlivce,

• zařazení studentů se specifickými potřebami,

• příprava na vysokoškolské studium,

• propojení vzdělávací a výchovné stránky, 

• korektní a vstřícné vztahy, kvalitní učitelé,

• příjemné prostředí a kvalitní vybavení.



Školní vzdělávací program

V rámci změn celkové koncepce ŠVP se zaměřujeme na postupnou revizi
obsahu a množství učiva v jednotlivých předmětech, ale také na metody a
způsoby výuky tak, aby odpovídaly potřebám vzdělávání na začátku 21.
století, představám žáků, ale i přístupu a pojetí výuky ze strany učitelů:

• učitel se stává se více průvodcem, rádcem, tím, kdo řídí, opravuje,
motivuje, kontroluje,

• škola by měla rozvíjet osobnostní dovednosti, které pro žáky budou
důležité v jejich dalším studiu, osobním i profesním životě (spolupráce,
komunikace, rozhodování, zodpovědnost, mravní kvality, zvládání
nových dovedností, přijímání nových informací…),

• je třeba ještě více dbát na individuální rozvoj předpokladů našich žáků,
jejich studijních zájmů, podporovat jejich silné stránky.



Talentovaní žáci – formy vzdělávání

• zařazování žáků do skupin podle úrovně znalostí,

• vytváření studijních skupin napříč ročníky,

• mimořádně vysoká a všestranná nabídka volitelných 
předmětů,

• zařazování volitelných předmětů podle zájmu žáků,

• využívání možností mimovyučovacích aktivit,

• stipendia a stáže na zahraničních školách,

• individuální práce s talenty,

• motivace k soutěžím a dalším aktivitám.



Volitelnost předmětů
(možnost profilace, rozvoje nadání…)

• 2. cizí jazyk,

• úroveň matematiky,

• estetická výchova – volba oboru,

• informatika (úroveň + zájem),  

• volitelné předměty – otevřeno v roce 2020/21:

o 2.ročník:  1 VP - 8 předmětů

o 3.ročník:  3 VP - 24 předmětů

o 4.ročník:  4 VP - 31 předmětů

z toho společných 9 předmětů,

(Přehled viz www.gjk.cz )

http://www.gjk.cz/


Výuka cizích jazyků

• Povinně AJ, druhý jazyk z volby NJ, FJ,

• Osmileté studium 2. jazyk od tercie,

• Volitelně od 2. ročníku ŠJ, Latina jako dvouhodinový seminář,

• Dělení celého ročníku podle úrovně,

• Jazykový kurz 2. roč.,

• Příprava na mezinárodní zkoušky – Delf, GZ, FCE, CAE – v rámci 
volitelných předmětů dle zájmu žáků,

• Nahrazování maturitní zkoušky jazykovým certifikátem – v roce 2020 
celkem 93 maturantů - (úroveň B2 – 35x, C1 – 37x, C2 – 21x),

• Mezinárodní projekty, stipendia, jazykové kurzy.



Zahraniční kontakty, jazyky

• stipendium na Oundle School, Winchester College, Down House a nově 
Haileybury School v Anglii

• mezinárodní symposia, členství v Montgomery Bell Academy 
International Symposium

• modelový evropský parlament,

• společné projekty – Francie - Dijon, Německo – Straubing, Kolumbie –
Bogotá,

• jazykové kurzy – Anglie, Německo. 



Maturita
Pozn.: Podoba maturity od školního roku 2020/2021 je upravena novelou  vyhlášky č. 177/2009 Sb., včetně 

novelizace Školského zákona

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST

2021

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura 

2. cizí jazyk, který se na GJK vyučuje, nebo matematika 

Forma zkoušky: Didaktický test

4 – 5 povinných zkoušek
1. Český jazyk a literatury ÚZ a PP

2. Cizí jazyk ÚZ a PP, pokud ve spol. č. zvolen CJ

+ 3 povinné zkoušky
- nabídku dle RVP stanovuje ředitel školy 

max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky:

cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy 



Soutěže 2019/2020  
Kromě mnoha úspěchů našich studentů v celostátních i krajských kolech širokého spektra soutěží včetně 

sportovních, uvádíme nejvýznamnější mezinárodní úspěchy

• Společnost Jana Keplera ve Weil der Stadt ( místo narození Jana Keplera) nedaleko 
Stuttgartu vypisuje jednou za dva roky soutěž pro studenty přírodovědných 
předmětů. Té se mohou zúčastnit  žáci škol z celé Evropy, které nesou Keplerovo 
jméno. V tomto školním roce se jí zúčastnili 2 studenti GJK. Jejich práce, v níž 
matematicky dokázali platnost všech třech Keplerových zákonů, byla ohodnocena 
jako nejlepší ze všech a chlapci získali první místo.

• 1 x Zlatá medaile Mezinárodní matematická olympiáda, kategorie A, 2020

• 1 x Stříbrná medaile Mezinárodní chemická olympiáda, kategorie A, 2020

• 2 x Bronzová medaile Mezinárodní matematická olympiáda, kategorie A, 2020

• 6. místo Mezinárodní zeměpisná olympiáda, kategorie C, 2020

• 14. místo Světové kolo Purpurové kometa

• 3. – 5. místo Moot Court – mezinárodní soutěž v právu



Mimoškolní a mimovyučovací aktivity 
Většinu aktivit považujeme za neoddělitelnou součást našeho ŠVP – uvádíme jen 

nejdůležitější : 
 účast na projektu Národní kronika
 ve spolupráci s Asociací debatních klubů byl na GJK založen debatní klub
 studenti připravili v tomto školním roce Projekt Kepler – přednášky, besedy, akce 
 organizace modelu Evropského parlamentu „Keplerep 2019“ – organizovali studenti GJK,
 Bílá pastelka“ – charitativní sbírka
 „Květinový den“ – charitativní sbírka
 funguje Dobrovolnický klub
 účast na mezinárodní akci na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných a  utlačovaných lidí, kterou pořádá 

Amnesty International – Maraton psaní dopisů
 proběhl XV. ročník přehlídky prací v humanitních oborech „Chytrá palice“,
 proběhl IX. ročník obdobné přehlídky pro mladší studenty „Chytrá palička“,
 projekce filmů v rámci projektu Jeden svět na školách
 Aktivní spolupráce s neziskovou organizací Post Bellum škola i nadále pokračuje v projektu „Krajina za školou“,
 zapojení do programu DofE (Duke of Edinburgh´s International Award)
 mimořádně výsledkově kvalitní účast žáků v esejistických soutěžích (Knihovna Václava Havla, Přítomnost),
 škola se aktivně zapojila do projektu „Malé a velké příběhy moderních dějin“,
 žáci se aktivně zapojili do projektu „Bubnování v Bubnech“ 
 akce ve spolupráci s VŠCHT – „Moderní hodiny chemie“,
 studenti školy se podíleli na přípravě i průběhu expozice GJK na akci „Schola Pragensis 2016,“
 studenti školy připravují náplň Dnů otevřených dveří a návštěvníky provázejí,
 na škole aktivně působí pěvecký sbor, komorní orchestr Vocalissimo, školní orchestr a swingový orchestr,
 pořádají se pravidelně recitační a divadelní přehlídky v českém i cizím jazyce,
 probíhá celoroční soutěž o nejvšestrannějšího sportovce školy – „ Zpocená palice“,
 celoškolní soutěž v pódiových skladbách – vítězky pak mnohokrát úspěšně reprezentovaly na finále ČR,
 studentům jsou nabízeny nepovinné sportovní hry i další nepovinné předměty



Adaptační, vzdělávací a sportovní kurzy –
v zásadě povinné kurzy v průběhu studia

• Kurzy GO – 1. ročník 

• Kurz GO prima GO! 

• Zimní kurz GO – kvarta 

• Adaptační kurz – 1. - 3. ročníky + kvinta – septima + prima

• Lyžařský kurz – 1. ročník, kvinta, sekunda 

• Astronomický kurz – 1. ročník a kvinta

• Jazykový kurz – 2. ročník, resp. sexta 

• Zeměpisný kurz - 2. ročník, resp. sexta 

• Estetický projekt – 3. ročník, resp. septima 

• Sportovní kurz – 3. ročník, resp. septima 



Přijímací řízení pro rok 2021/2022
Písemné testy:

• Jednotná přijímací zkouška z Čj a Mat – připravuje Cermat podrobnosti a vzorové testy viz 
https://prijimacky.cermat.cz/

• Test obecných studijních předpokladů - připravuje škola, vzorové testy viz https://gjk.cz/tag/ukazkove-testy/

Podíly (maximální počet bodů): 

• olympiády a vědomostní soutěže garantované MŠMT – www.msmt.cz – 5 bodů

Pozn.: Rozhodnutím MŠMT nesmí být součástí kritérií přijímacího řízení hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 
Prospěch nebude v přijímacím řízení pro rok 2021-2022 zohledňován, na přihlášce se ale musí vyplnit a přihláška musí být potvrzena ZŠ, pokud 
není potvrzena školou, musí být doloženy kopie příslušných vysvědčení

• testy – 3 x 50 bodů

• Minimální úspěšnost jednotlivých testů 25%

Loňský školní rok:

• 197 přihlášek / 90 míst – 4 leté studium

• 202 přihlášek / 30 míst – 8 leté studium

Kritéria přijímacího řízení: na webu pro loňský školní rok viz https://gjk.cz/informace-o-prijimacim-rizeni-pro-skolni-rok-
2020-2021/ , aktuální – k 31. lednu 2021

Přihláška: do 1.3.2021

Pozvánka: do konce března 2021

Termíny: 12. + 13. 4. 2021 - 4leté studium

14. + 15. 4. 2021 - 8leté studium

Rozhodnutí o přijetí: do 2 pracovních dnů po obdržení výsledků JPZ z Cermatu (30. 4. 2021)

https://prijimacky.cermat.cz/
https://gjk.cz/tag/ukazkove-testy/
http://www.msmt.cz/
https://gjk.cz/informace-o-prijimacim-rizeni-pro-skolni-rok-2020-2021/


Další informace 

www.gjk.cz

Děkujeme za váš zájem a těšíme se 
nashledanou u přijímacích zkoušek!

http://www.gjk.cz/

