


Tradice

• Tradice gymnaziálního vzdělávání v areálu 
dominikánského konventu (původně 
latinské gymnázium) od roku 1785



Fakultní 
gymnázium

• Fakultní gymnázium Přírodovědecké
fakulty Jihočeské univerzity

• Fakultní gymnázium Pedagogické
fakulty Jihočeské univerzity

• Partnerská škola ČEZ

• Vzdělávací centrum Microsoft

• Škola spolupracující s Mensou ČR



Vzdělávací 
centrum 
Microsoft

• Podpora moderních ICT (aktuální 
Windows a Office, tablety apod.), 
tabletová učebna



Microsoft 
Showcase
School

• Úzká spolupráce se společností 
Microsoft na dalším rozvoji, využívání 
nejnovějších technologií a produktů

• Využívání nejmodernějších nástrojů 
(Office 365, OneNote, Minecraft) 

• Inspirace pro ostatní, ukazují jim 
cestu, jakou se vydat, aby byla 
digitální transformace úspěšná



https://skola-opava.cz/projekty/klub-nadanych-deti-mensa/
https://twitter.com/skupinacez/status/1009091447935692800


Roční studijní
pobyty na
gymnáziích v
Bavorsku



Interaktivní výuka



Interaktivní výuka



Zázemí

• Všechny třídy jsou vybavené
audiovizuální technikou pro 
podporu interaktivní výuky



Moderní laboratoře



Moderní laboratoře



Učebna fyziky



Nově vybavené
třídy pro výuku

informatiky



Nově vybavené
třídy pro výuku

informatiky



Nové moderní
učebny

v půdní vestavbě



Čítárna



Výtvarná výchova



Výtvarná výchova



Učebny pro 
výuku jazyků



Nabídka 
mimoškolních 
aktivit

• Kroužky:

• Přírodovědná badatelská dílna

• Dramatický

• Klub deskových her s Mensou ČR

• Angličtina s rodilým mluvčím

• Klub mladých chemiků

• Fyzika

• Pěvecký sbor

• Lego NXT Klub (FIRST® LEGO® League)

• Florbal

• Zeměpisný badatelský klub (s JU)





Koncerty pěveckého sboru 
v zahraničí (Německo, 

Dánsko, Rumunsko apod.)



Kvalitní 
výsledky ve 
vzdělávání



Kvalitní 
výsledky ve 
vzdělávání



Kvalitní 
výsledky ve 
vzdělávání



Velmi dobré výsledky 
v testování žáků Českou 

školní inspekcí a v 
projektu Univerzity 

Karlovy Close



Poslední 
výsledky 

elektronického 
testování České 
školní inspekce



Poslední 
výsledky 

elektronického 
testování České 
školní inspekce



Poslední 
výsledky 

elektronického 
testování České 
školní inspekce



Poslední 
výsledky 

elektronického 
testování České 
školní inspekce



Zpráva pro školu

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64  (ADGHN)

ANALÝZAVÝSLEDKŮ

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 6. TŘÍD 2020/21



















Poslední výsledky 
elektronického testování 
České školní inspekce







Přijímací řízení



Všeobecné 
gymnázium: 
79-41-K/81 
8leté

•Termín přihlášek do (nejpozději) 

1. 3. do 15 hodin

Kritéria přijímacího řízení

•Testy CERMAT

✓ Český jazyk

✓ Matematika



Všeobecné 
gymnázium: 
79-41-K/41 
4leté

•Termín přihlášek do (nejpozději) 

1. 3. do 15 hodin

Kritéria přijímacího řízení

•Testy CERMAT

✓ Český jazyk

✓ Matematika



Vyplňování 
přihlášek

• Pokyny na webu

• Seznam vědomostních soutěží, za které je 
případná bodová bonifikace

• V rámci rovného přístupu k vzdělání není možné 
akceptovat jakékoliv certifikáty, které jsou 
zpoplatněné (např. JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT 
CAMBRIDGE)

• PŘIHLÁŠKU PODEPISUJE VŽDY ŘEDITEL ZŠ



Vyplnění 
přihlášky

• Možno stáhnout z našeho webu

➢Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě 
identická vyhotovení uchazeč a zákonný 
zástupce podepíší

➢Vyplněnou a podepsanou přihlášku 
zašle/donese osobně uchazeč (zákonný 
zástupce) školám uvedeným v přihlášce



8leté gymnázium

Testy 

Cermat

67%

Prospěch

28%

Soutěže

5%



4leté gymnázium

Testy 

Cermat

67%

Prospěch

24%

Soutěže

9%



Termín a 
administrace 
zkoušek

V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve 
škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako 
první v pořadí.

Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná 
ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako 
druhou v pořadí.



Termín a 
administrace 
zkoušek

Časy konání didaktických testů stanoví MŠMT

Administrace písemných testů proběhne ve 
všech školách ve stejný čas.



Doba trvání testů

Test z českého jazyka: 60 minut 

(max. 50 b.)

Test z matematiky: 70 minut 

(max. 50 b.)

Bližší informace budou uvedeny v pozvánce

Termín doručení pozvánky: do 29. 3. 



NA CO SI DÁT POZOR

Psací potřeby: povolená pouze propiska, nesmí propíjet, nesmí být 
gumovatelná, nesmí psát slabě

Zápis odpovědí: křížky do záznamového archu

Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.



Přijímací zkoušky nanečisto

• Termín: sobota 22. 1. 2022

• Čas zahájení: 9.00

• Kde: škola

• Testy: Čj a M od CERMATu

• Online přihláška: web (Sekce: Přijímací zkoušky)

• Výsledky budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem



Přijímací zkoušky 
nanečisto



Ilustrační testy

• Uchazečům a základním školám budou 
zpřístupněny na webu www.cermat.cz v únoru

• Již nyní jsou na tomto webu ilustrační i ostré 
testy z minulých let

http://www.cermat.cz/


Vyhodnocení 
výsledků

• Záznamové archy budou neprodleně po 
ukončení zkoušky skenovány a odeslány pomocí 
duplexního skeneru datového digitalizačního 
terminálu (tzv. DDT) do Centra.

• Uzavřené úlohy budou vyhodnocovány 
automaticky informačním systémem Centra podle 
klíče správných řešení.

• Otevřené testové úlohy budou vyhodnocovat 
Centrem určení hodnotitelé.



Vyhodnocení 
výsledků

• Hodnocení bude probíhat anonymně, 
elektronicky přes webové rozhraní.

• Každou úlohu budou hodnotit nezávisle dva 
hodnotitelé.

• V případě neshody rozhoduje o hodnocení tzv. 
vedoucí hodnotitel.



Vyhodnocení 
výsledků

• Na www.cermat.cz:

• Odpovědi na nejčastější dotazy

• Kalendář důležitých termínů

• Ilustrační testy včetně vzorově vyplněných 
záznamových archů

• Helpdesk CENTRA: tel. 224 507 507

• Každý prac. den 7.30 – 17.00

• info@cermat.cz nebo helpdesk@cermat.cz (od 
ledna 2017)

http://www.cermat.cz/
mailto:info@cermat.cz
mailto:helpdesk@cermat.cz


Ze života ve škole



Kroužky

• Přírodovědná badatelská dílna

• Dramatický 

• Klub deskových her s Mensou ČR

• Angličtina s rodilým mluvčím 

• Pěvecký sbor

• Lego NXT Klub (FIRST® LEGO® League)

• Florbal

• Zeměpisný badatelský klub (s JU)



Soutěže

• Microsoft Office Aréna – celorepublikové
finale

• Prezentiáda – 1. místo v ČR

• FIRST® LEGO® League – mezinárodní robotická
soutěž

• Středoškolská odborná činnost

• Předmětové olympiády (MŠMT, DDM)

• Bobřík informatiky

• Matematický klokan

• Přírodovědný klokan

• Recitační soutěže



Soutěže



Adaptační kurzy I. 
ročníků

• Místo konání: Sportcentrum Doubí u 
Třeboně

• Způsob dopravy: zájezdový autobus

• Cena: 800 Kč (zahrnuje ubytování, stravu a 
dopravu, nezahrnuje případné vstupy)

http://www.caspv.cz/cz/telovychovna-zarizeni/


• Nejlepší školní časopis ČR 2017

• Nejlepší školní časopis ČR 2018

• 3. nejlepší školní časopis ČR 2019

• Nejlepší školní časopis ČR 2020

Školní časopis 
Magazín 64



Studentské akce 
(např. oslava 100. 
výročí republiky)



Mezinárodní 
projekt EDISON 

(září)



Práce s moderními 
IT technologiemi, 
3D tisk, 3D učebna



Zahraniční stáže, 
konference, 

projekty



Geologicko-
geografické kurzy: 

Rakousko



Setkávání se zajímavými osobnostmi



Tradice školy: Vánoční 
akademie, NMV, školní 

slavnosti, akademie atd.





Adventní 
koncerty

v katedrále



Společná vystoupení
s partnerským

Gymnáziem Passau



Divadelní klub



Maturitní plesy (často s 
charitativním podtextem)



Lyžařské výcvikové kurzy
NG: Hochficht, VG: např. 

Ski Amade



Sportovně-
turistické kurzy 

(Lipensko)



Zahraniční exkurze a 
mezinárodní projekty

Erasmus+
(Velká Británie, Itálie, 
Švýcarsko, Ukrajina

atd. atd.)



Za studiem 
do USA



Bezbariérová 
škola



Milí přátelé vědy i múz,

Gymnázium Česká pro Vás připravilo

Noc mladých vědců a umělců
Program plný zajímavých vědeckých pokusů, přednášek, workshopů a celé řady 

uměleckých vystoupení našich studentů se uskuteční v magické kulise noční školy 

v pátek 11. února 2022 od 18.00 do 22.00 hodin.

Přijďte se přesvědčit o tom, že věda může být zábavná.



Dotazy rodičů

• Počty uchazečů

• Body přijatých

• Školní jídelny

• Wifi

• Kroužky

• Velikost školy

• Školní a mimoškolní život

• …



Snaha o kultivované, 
renovované a upravené 
prostředí školy

















16 tříd, 505 žáků



www.gymceska.cz


