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PROČ NA GYMNÁZIUM?

• chcete získat všeobecné vzdělání a kvalitní

přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské

studium), VOŠ

• nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout

pro určité odborné zaměření



PROČ NA GYMNÁZIUM?

všeobecné vzdělání má výhody

JSI FLEXIBILNÍ …   změny na pracovním trhu tě nemohou překvapit, 

všeobecné vzdělání ti pomůže lépe se adaptovat

JSI JAZYKOVĚ VYBAVEN …  získáš bohatou slovní zásobu a 

dovednost se vyjadřovat (to budeš potřebovat v jakékoliv práci)

MÁŠ ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ A UMÍŠ DÁVAT VĚCI DO 

SOUVISLOSTÍ …  širší nabídka předmětů ti poskytne větší přehled a 

tím zvýší šance na uplatnění v práci

MÁŠ STUDIJNÍ NÁVYKY … schopnost samostatného studia se ti

bude hodit nejen na VŠ, ale i při změně pracovního zaměření



GYPE NABÍZÍ:
•

100% (99%) úspěšnost u maturit

(a nadprůměrné výsledky u státních

maturit)

vysoká úspěšnost při přijímání na

PRESTIŽNÍ VYSOKÉ ŠKOLY

prodlužujeme čas pro rozhodnutí o 

budoucí kariéře



• péče o nadané i handicapované

studenty

• účast na evropských projektech, výměnných pobytech a 

exkurzích

(i zahraničních)

• příjemnou a přátelskou atmosféru

a z ní plynoucí mizivý výskyt sociálně patologických jevů ve

škole

• možnost VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 

a profilace studia (nové):



NOVĚ KONCIPOVANÉ 

ZAMĚŘENÍ 

VŠEOBECNÝ ZÁKLAD 
(1-3.ročník)

A

volitelnost dle

VĚTVÍ (4.ročník)



ZÁKLAD

Český jazyk
vyučuje se celé 4 roky studia (celkem 15 hodin).

Cizí jazyky
hlavním…- angličtina (celkem 14 hodin), 

dalším povinný…němčina, francouzština, španělština a ruština (celkem 12 hodin) 

(+konverzace, rod. mluvčí,…)

Základ všeobecně vzdělávacích předmětů (fyzika, chemie, 

biologie, dějepis, zeměpis, ZSV)  probrán v prvních 3 letech studia ( 5-7 hodin). S 

rozšířeným učivem se studenti setkají v jednotlivých větvích.

Matematika
vyučuje se celé 4 ročníky (celkem 14 hodin) …. státní maturita (rozšiřována v 

některých větvích).

Informatika, estetická výchova, tělesná výchova





VĚTVE
Větev jazyková

Větev technicko-ekonomicko-matematická

Větev přírodovědná

Větev společenskovědní

Větev všeobecná

- ve 3.ročníku: konverzace a 1 seminář mimo větve

- ve 4.ročníku: další 1 seminář mimo větve



Větev všeobecná
Všeobecná větev není nijak speciálně

zaměřena, studenti pokračují ve

čtvrtém ročníku ve studiu všech

běžně vyučovaných předmětů. Tato

větev je vhodná pro studenty, kteří

potřebují ke studiu na VŠ méně

tradiční kombinace předmětů (např.

chemie a dějepis) nebo pro studenty,

kteří ještě nejsou rozhodnuti, jakým

směrem by se po skončení studia na

gymnáziu chtěli vydat. Těmto

studentům bychom chtěli nabídnout

rozšiřující učivo předmětů, které

důvěrně znají, nebudou tedy

pokračovat formou specializačních

seminářů.



Větev společenskovědní
Společenskovědní větev je zaměřena

na zvládnutí dějepisu a společenských

věd zařazených do předmětu ZSV

(filozofie, psychologie, sociologie, stát

a právo) a je vhodná pro budoucí

studenty filozofických, právnických a

pedagogických fakult. Výuka je ve

čtvrtém ročníku zaměřena zejména na

dějepis, ZSV a semináře z těchto

předmětů. Dále je výuka posílena o

zeměpis (je zaměřen na sociální

geografii) a literární seminář. Seminář

ze ZSV je rozdělen na dva – první se

bude věnovat filosofii a psychologii,

druhý ekonomii, politologii a právu.



Větev přírodovědná

Přírodovědná větev je zaměřena na

fyziku, chemii a biologii a je vhodná

pro budoucí studenty lékařských,

přírodovědeckých a pedagogických

fakult. Výuka je ve čtvrtém

ročníku, kromě výše uvedených

předmětů a seminářů z nich,

posílena také o matematiku. K

výuce bude využíváno špičkově

vybavené badatelské centrum a

zrekonstruované laboratoře chemie

a biologie.



Větev matematicko-ekonomicko-technická
Matematicko - ekonomická větev je

zaměřena na matematiku a ekonomii a

je vhodná pro budoucí studenty

technických a ekonomických fakult.

Výuka je ve čtvrtém ročníku zaměřena

na matematiku a fyziku. Dále mají

studenti možnost volby mezi

předmětem základy ekonomiky a

deskriptivní geometrií. Kromě toho je

do učebního plánu této větve zařazena

taká odborná konverzace v anglickém

jazyce. Větev je určená pro studenty

směřující na ekonomické, matematicko-

fyzikální a technické fakulty či na

učitelství. Mohou očekávat rozšířenou

výuku matematiky, fyziky a IVT.



Větev jazyková

Jazyková větev je zaměřena na

zvládnutí cizích jazyků a je vhodná

pro budoucí studenty filozofických

a pedagogických fakult. Kromě

rozšířené výuky konverzací z

anglického a německého nebo

francouzského jazyka absolvují

studenti ještě výuku třetího cizího

jazyka. Dále je výuka posílena o

dějepis, literární a jazykový

seminář. Jejich studium bude navíc

doplněno prohloubením výuky

moderních dějin.



Studium na nižším 

gymnáziu odpovídá 6. až 

9. třídě základní školy.

V tabulce vidíte týdenní

počty hodin dle 

předmětů v jednotlivých 

ročnících (prima, 

sekunda, tercie a 

kvarta).
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Výsledky maturity (2020)

Studenti GYMNÁZIA PELHŘIMOV

dosáhli OPĚT NADPRŮMĚRNÝCH VÝSLEDKŮ.

z 69 studentů - všichni žáci složili maturitu úspěšně
(jeden zkoušku ze zeměpisu až v podzimním termínu)

mělo 44 vyznamenání

a z nich 15 samé jedničky



Maturity – didaktický test ( 2020)
Studenti GY PE opět dosáhli VELMI DOBRÝCH VÝSLEDKŮ



MATURITY – ZMĚNA ! od 2021

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

SPOLEČNÁ – STÁTNÍ ČÁST

Od letošního školního roku (20/21)

•POUZE didaktický test ze dvou předmětů

Český jazyk a literatura a 

volba mezi:  Cizí jazyk (AJ) nebo Matematika
( a dále až dva nepovinné předměty a matematika rozšiřující)

•Neznámkuje se – jen USPĚL  /  NEUSPĚL  na vysvědčení

(dosažená procenta a percentil)



PROFILOVÁ – ŠKOLNÍ ČÁST

• a) všichni:  ČJL – písemná práce a ústní zkouška

• b) ti, co zvolili DT z CizJ (AJ): - písemná práce a ústní zkouška z téhož CizJ

• c) všichni: - 2 předměty dle ŠVP (ti co zvolili státní DT z Matematiky – jeden z nich

musí být cizí jazyk)

• - počet předmětů na vysvědčení (2 možnosti):

4 známky - ČJ, CizJ, 1.př, 2.př (a procenta z didaktického testu z ČJ a CizJ)

nebo

3 známky - ČJ, 1.př (CizJ), 2.př (a procenta z didaktického testu z Matematiky a ČJ)

d) - dále jsou možné nejvýše 2 nepovinné zkoušky



Vysvědčení

- známkují se jen školní (profilové) předměty

- vyznamenání se počítá jen ze školní části (pokud uspěl u DT)

Cizí jaz / matematika

výborný

74%uspěl

1.předmět

2.předmět

výborný

výborný

uspěl 90%



PŘIJATÍ NA VŠ, 2012 - 2020

Univerzity a VŠ jsou: Univerzita Karlova Praha, Mendelova univerzita

Brno (MENDELU), Masarykova univerzita (MU) Brno, VŠE Praha, ČVUT, 

VŠCHT, VUT Brno, ČZU Praha, JU ČB, UP, UJEP



Přijatí na VŠ 

podle zaměření (2012-2020)



Podstatné je ale také to, jestli na zvolené vysoké škole vydrží

a úspěšně ji dostudují. Zda zůročí vědomosti nabyté v (někdy

obtížných) obdobích studia na gymnáziu. 

Vodítkem může být i úspěšnost našeho gymnázia v programu

Excelence MŠMT, který hodnotí školy podle úspěšnosti jejich

studentů ve vědomostních soutěžích.

Výsledky programu Excelence

v Kraji Vysočina:

V tabulce je uveden počet bodů

získaných naším gymnáziem za 

posledních 8 let 

– bohužel bez  roku 2020 

( program nebyl vyhlášen ).


