
Nejčastější dotazy na dnech otevřených dveří 

 

1. Statistika z přijímacích zkoušek v roce 2021: 

obor 
počet přihlášených 

uchazečů 
počet přijatých 

počet přijatých 

autoremedurou 

79-41-K/41 155 60 33 

79-41-K/61 462 60 53 

 

2. Organizace přípravných kurzů 

- přípravné kurzy začínají 18. 1. 2022, informace jsou uvedeny na webu školy. 

 

3. Vyučované cizí jazyky 

- všichni žáci studují anglický jazyk. Do dvou skupin jsou rozděleni podle 

rozřazovacího testu na začátku studia, skupiny ale nemusí být neměnné. 

- druhý cizí jazyk si žáci vyberou na začátku studia. V ročníku jsou vždy dvě 

skupiny německého jazyka, jedna skupina francouzského jazyka a jedna 

skupina španělského jazyka. 

 

4. Výměnné a studijní zájezdy 

Škola má partnerskou školu v Sundern v SRN. Výměna probíhá každoročně formou 

vícedenní návštěvy v Praze i v Sundern. 

Škola pořádá studijní a poznávací zájezdy do Francie, Španělska, Spojeného 

království a dalších zemí Evropy. 

Zájezdy probíhají, pokud je epidemiologická situace dovolí organizovat. 

 

5. Pravidelně pořádané kurzy 

Prima a 1. ročník:  adaptační kurz  

Sekunda:    EKO – týden, škola v přírodě  

Tercie a 1. ročník:  lyžařský výcvik  

Kvarta a 2. ročník:  vodácký kurz  

Kvinta a 3. ročník:  sportovní kurz  

Výběrové kurzy:   lyžařský  

cyklistický 

 

6. Úspěšnost přijetí na vysokou školu 

Na vysokou školu jsou přijati téměř všichni maturanti, volí školy různého zaměření. 

 

7. Zaměření a možnost volby ve studiu 

Oba studijní obory jsou všeobecné. V posledních dvou ročnících si žáci vybírají 

volitelné semináře. Předmaturitní ročník si volí 3 semináře, tj. 6 vyučovacích hodin. 

Maturitní ročník si volí 4 semináře, tj. 8 vyučovacích hodin. Žáci si volí podle svého 



zájmu rozšiřující semináře z běžných předmětů, ale i specializační semináře, např. 

deskriptivní geometrii, ekonomii, sociologii… 

 

8. Zájmová činnost 

Pořádáme kroužky keramiky, sportovně zaměřené kroužky, jazykové kluby, 

přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English FCE. V rámci Klubu mladých 

diváků navštěvují naši žáci divadelní představení. Organizujeme charitativní akce, 

např. pořádáme sbírky pro děti z dětského domova. 

 

9. Vybavení školy 

Škola je vybavena moderní didaktickou technikou. Všechny kmenové i odborné 

učebny jsou připojeny na síť, internet a v každé učebně je dataprojektor. V 

učebnách pro výuku IVT jsou moderní počítače. Smysluplně propojujeme koncept 

ECDL (European Computer Driving Licence) a předmět IVT. Žáci mají možnost 

získat certifikáty ECDL během studia. 

Při výuce tělesné výchovy využíváme zrekonstruovanou tělocvičnu, posilovnu, 

víceúčelové venkovní hřiště a workoutové hřiště. 

Venkovní areál s odpočinkovými a sportovními zónami (stoly na stolní tenis, 

workoutový park) využívají žáci o přestávkách i volných hodinách.  

 

10. Školní poradenství 

Na škole pracuje výchovná poradkyně, školní psycholožka a školní metodik 

prevence. Jejich práce se zaměřuje především na: 

- podporu žáků při zvládání studia, 
- kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací 

a profesní cestě žáků, 
- zabezpečení týmové spolupráce v rámci pedagogického sboru 
- metodické a informační činnosti, 
- zvládání adaptačních obtíží při vstupu na gymnázium, 
- pomoc při upevňování studijních návyků a dovedností, 
- pomoc při změně typu školy v průběhu studia (přestup na jinou školu), 
- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání to vyžadují; 

zvláštní pozornost je věnována další péči o tyto žáky, 
- pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů žáků (kontakt s učiteli, pozice 

ve třídě aj.), 
- pomoc při řešení složité rodinné situace. 
 

11. Zajištění stravování 

Škola má vlastní jídelnu s kuchyní. Obědy vaří firma Ertus. Denně nabízíme výběr 

ze 3 – 4 jídel. V budově školy je i bufet. 

 

12. Dopravní dostupnost školy 

Škola se nachází v klidném prostředí pražské části Spořilov, v okolí je hodně 

zeleně.  

 



Dopravní dostupnost: 

Autobusy: 135, 136, 170, 213 

Metro C - stanice Roztyly: 5 minut autobusem 135 do školy. 

 

 


