
• Všeobecné gymnázium

• Osmileté a čtyřleté studium v centru Prahy



Charakteristika školy
(tradice a modernita)

• Státní gymnázium s tradicí od roku 1994 
všeobecně zaměřené.

• Každý rok otevírá 2 třídy osmiletého a 1 
třídu čtyřletého studia, celkově ve škole 
studuje 591 studentů. 

• Cílem vzdělávacího programu       
„Vzdělání – cesta ke svobodě“ je 
připravit studenty na všechny typy 
vysokých škol i současný svět plný změn.

• Velkou předností školy je možnost široké 
profilace žáků v posledních dvou letech 
studia v rámci volitelných seminářů.

• Široká nabídka profilace - cca 50 
seminářů.

• Velký důraz klade GPJP na studium cizích 
jazyků.

• Dobrá dopravní dostupnost.



Jazyková výuka

• Všichni studenti mají jako první 
jazyk angličtinu.

• Výběr druhého cizího jazyka pak 
je mezi NJ, ŠJ, FJ.

• Na osmiletém studiu se vyučuje 
3 roky latina.

• Angličtina  je  dělena podle 
úrovně znalostí napříč celým 
ročníkem. 



Anglický jazyk

• Výuka AJ je doplněna jazykovým kempem (tercie), 
zahraničním výjezdem (kvarty) a hodinami konverzace
s rodilým mluvčím. 

• Součástí výuky je školní Book Club.

• Psaní povídek v AJ – vydávání knížek: https://gpjp-
times.webnode.cz/

• Složení jazykové zkoušky FCE/CAE

• Velký výběr seminářů, maturitní překladatelský
seminář

• Pravidelné výjezdy do zahraničí

• Účast na olympiádách



Anglické semináře
3. ročník:

• FCE - First Certificate in English

• CAE – Certificate in Advanced English

• STt - Překladatelský seminář

4. ročník:

• CAE - Certificate in Advanced English

• EHC – Geography, history, culture, basic literature of English 
speaking countries (USA, UK, Canada, Autralia, New 
Zealand)

• EE - English Emergency

• STt - Překladatelský seminář

• Phrasal Verbs & Idioms Seminar



Studium angličtiny  
výjezdy v minulých letech

•Kalifornie

•Skotsko

• Irsko

•Anglie



Německý jazyk

• Studenti rozděleni podle úrovně znalostí na 
malé skupiny.

• Dlouholetá partnerská škola –
Dietzenhofferovo gymnázium Bamberk, SRN.

• Výměnné pobyty jednou za 2 roky.

• Pravidelné  kratší zájezdy do okolních zemí: 
Německo (Drážďany, Berlín, Mnichov), 
Rakousko (Vídeň)

• Semináře: 

Nk - Seminář NJ

BD - Noch besser in Deutsch

• Olympiády, soutěž Wocabee



Francouzský jazyk

• Semináře: 

• DLF - Příprava na maturitní zkoušku
a mezinárodní zkoušky DELF B1-B2 

• Spolupráce s Francouzským institutem
v Praze

• Týdenní zájezdy s jazykovou výukou do 
Francie

• Olympiáda ve francouzském jazyce



Španělský jazyk

• Semináře:

ŠK - španělský jazyk

DEL - Příprava na mezinárodní zkoušku 
DELE B1

• Olympiáda ve španělském jazyce

• Španělský kemp – každý podzim pro 
studenty sext a seminářů

• Při větším počtu zájemců zájezdy do 
Španělska



Svět online výuky na GPJP
Google Workspace



Školní 
psycholog, 

metodik 
prevence



Projektové dny

• Magické osmičky 
1918,1948,1968,1988 

• Sametová revoluce 1989

• Town Halls

• Prahou po Královské cestě -
sexty

• Pražský hrad – primy, kvinty

• Příběh sudet

• Jak se píše na Wikipedii -
septimy

• Studentské volby



Projekty

• Dotkni se vesmíru

• Týden vědy, festival vědy AV ČR

• Future Port Youth Ambassadors

• Život v korálovém moři

• Prezentiáda

• GPJP Heroes - Trash heroes

• Najděte klíč ke svému potenciálu
(připravujeme)



Literární projekty, 
média, hudba
• Každoroční celoškolní literární 

projekt

• DAME I MEDIA 

dvoudenní mediální workshop pro 
sexty

• Maturitní mediální seminář 

• Vánoční celoškolní koncert

• Literární soutěže

• Spolupráce s AV ČR

• Výstavy ve škole



Výtvarné projekty, výstavy, soutěže, plenér



Další aktivity
• Adaptační kurzy pro nové 

třídy

• Lyžařské kurzy pro sekundy 
( Jizerské hory) a 
kvinty(Rakousko)

• Turistický kurz (voda + 
kolo) – septima

• Škola v přírodě po 
distanční výuce pro VG -
Olšina



Mimoškolní aktivity

• Dramatický soubor
• DOFE
• Šachový klub
• Anglická konverzace
• Literární večery
• Výstavy ve škole
• Besedy se zajímavými osobnostmi
• GPJP Times https://gpjp-

times.webnode.cz/
• Spolupráce s VŠ - fakultní škola 

PřFUK, FaF UK.

https://gpjp-times.webnode.cz/


Kroužky pro studenty NG



Dramatický soubor GPJP pro 
NG i VG

• NG:

• Arabské pohádky (2017)

• Devadesátiny (2018)

• Tajemství staré bambitky (2019)

• VG:

• Opilí - Ivan Vyrypajev (2017)

• Nepijte vodu - Woody Allen (2018)

• Čtyři pokoje do zahrady - Pierre 
Barillet, Jean-Pierre Grédy (2019)

• Mučedník - Marius von Mayenburg
(2020)

• Paní Robinsonová – (2021)



DOFE GPJP 

• DofE je výzva pro každého ve věku od 14 do 24 let.

• Program osobního rozvoje

• Na GPJP zapojeno 43 studentů.

• V DofE si každý vybírá aktivity, které ho baví. 

• DofE učí, jak dosáhnout svých cílů, jak zkusit nové věci. 

• Absolventi programu získávají mezinárodně uznávaný 
certifikát.

• Na světě je 1,3 milionu mladých lidí, kteří program 
DofE plní.



Přijímací zkoušky         
8leté studium

• Pro školní rok 2022-23 otevíráme dvě primy  
- celkem 60 žáků.

• Přijímací zkoušky  - ČJL, M (jednotná 
přijímací zkouška), AJ (školní přijímací 
zkouška).

• ČJL – max. 50 bodů (60 min. test)

• M - max. 50 bodů (70 min. test)

• Zkouška z AJ má doplňkový charakter, menší 
váhu - 10 bodů (30 min. test) 

• V loňském roce 351 přihlášek, poslední 
přijatý uchazeč se umístil na 99. místě.

• Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna 
do konce ledna 2022.



Postup při podání přihlášky 
na 8leté studium 

• Podání přihlášky mezi 1.2. a 1.3. 2022 v sekretariátu 
školy

• Každý podává 2 přihlášky = 2 pokusy u JPZ

• Na obou školách se započítá lepší výsledek

• Přihlášky musí být vyplněné identicky 

• Škola uvedená na 1. místě = koná JPZ v 1. termínu , tzn. 
19. 4. 2022

• Škola vyplněná na 2. místě = koná JPZ ve 2. termínu, 
tzn. 20. 4. 2022

• Pořadí škol neznamená prioritu při výběru školy, ale 
pouze určení termínu.

• Školní přijímací zkouška (AJ) probíhá ve stejný den jako 
JPZ.



Přijímací zkoušky 
4leté studium

• Pro školní rok 2022-23 otevíráme jednu třídu – celkem 
30 žáků.

• Přijímací zkoušky  - ČJL, M (jednotná přijímací 
zkouška), AJ (školní přijímací zkouška).

• ČJL – max. 50 bodů (60 min. test)

• M - max. 50 bodů (70 min. test)

• Zkouška z AJ má doplňkový charakter, menší váhu - 20 
bodů (30 min. test) 

• V loňském roce bylo podáno 92 přihlášek a poslední 
přijatý uchazeč se umístil na 50. místě. 

• Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do konce 
ledna 2022.



Postup při podání přihlášky 
na 4leté studium 

• Podání přihlášky mezi 1.2. a 1.3. 2022 v sekretariátu 
školy

• Každý podává 2 přihlášky = 2 pokusy u JPZ

• Na obou školách se započítá lepší výsledek

• Přihlášky musí být vyplněné identicky 

• Škola uvedená na 1. místě = koná JPZ v 1. termínu , tzn. 
12. 4. 2022

• Škola vyplněná na 2. místě = koná JPZ ve 2. termínu, 
tzn. 13. 4. 2022

• Pořadí škol neznamená prioritu při výběru školy, ale 
pouze určení termínu.

• Školní přijímací zkouška (AJ) probíhá ve stejný den jako 
JPZ.



Vyplňování přihlášky ke studiu

Čitelně.

Rodné číslo, 
pomocí něho se 

přihlášky v 
CERMATU párují.

Zákonný zástupce – je 
vhodné uvést jen  1 ZZ, 

včetně emailu a 
telefonního čísla. Na email 

ZZ budou odeslány 
protokoly k JPZ.

Uvést stupeň PO – od 
2. stupně PO má 
uchazeč nárok na 
úpravu podmínek 
přijímacího řízení. 

Datová schránka –
pokud ZZ nemá DS, 
uveďte do přihlášky 

„nevlastní“.



Postup po zveřejnění výsledků přijímacího 
řízení

28. 4. 2022 obdrží škola 
výsledky z CERMATU, 
automatickým mailem 

odešle ze systému 
protokoly k PZ. 

Do dvou dnů musí 
zveřejnit výsledky.

Přijatí uchazeči 
nedostanou rozhodnutí o 

přijetí, to se pouze 
zveřejňuje pod ev. číslem 

na stránkách školy. Ev. 
číslo dostanete v pozvánce 

k PZ. 

Přijatí uchazeči musí v 
zákonné lhůtě odevzdat 

zápisový lístek, jinak 
ztrácí na místo nárok. 

ZZ nepřijatých 
uchazečů budou 

vyzváni k osobnímu 
vyzvednutí rozhodnutí 

o nepřijetí.



Postup po zveřejnění výsledků přijímacího 
řízení - odvolání

Je možnost podat 
odvolání, bude 

připraven formulář, lze 
podat ihned po převzetí 

rozhodnutí.

Odvolání má smysl 
podat, pokud se 

uchazeč umístil do cca 
120. místa u 8letého 
studia a do cca 70. 

místa u 4letého studia.

V případě kladného 
vyřízení odvolání, 

budete kontaktováni 
telefonicky.

ŘŠ zveřejňuje na webu 
pohyb v umístění 

přijatých uchazečů 
každý den, až do  

obsazení všech míst. 

Přijímací řízení končí 
cca na konci května, 
nevyřízená odvolání 

jsou odeslána na 
MHMP.



Přípravné kurzy
Zkoušky nanečisto – budou organizovány ve 2. pololetí





Přijetí studentů GPJP 
na VŠ v roce 2021 

Setkání maturantů s absolventy

Univerzita Karlova FF PedF FTVS PřF FSV FHS PF LF FaF

4 3 2 3 8 6 4 5 1

ČVUT FIT FEL FSI FA FBMI

3 3 4 3 1

VŠE 8

VŠCHT 4

ČZU 4

MUNI 1

UPOL 1

UPCE 1

Art&Design Institut
1

Utrecht University 1

Ryerson University Toronto
1

VŠTE 1

VSFS 1

AMBIS 1



Ze života školy


