
GYMNÁZIUM TIŠNOV, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vážení uchazeči, vážení rodiče, 

pro Vás je připravena tato prezentace, která

obsahuje informace o studiu na naší škole...



GYMNÁZIUM TIŠNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

•Adresa:
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov

•tel.: 549 410 402

•fax: 549 410 331

•E-mail:    skola@gym-tisnov.cz

•Internet: http://www.gym-tisnov.cz



VEDENÍ GYMNÁZIA

Ředitelka
PhDr. Barbora Holubová holubova@gym-tisnov.cz

Zástupce ředitele RNDr. Václav Kubát, Ph.D.
kubat@gym-tisnov.cz

Zástupce ředitele Mgr. Lucie Pezlarová
pezlarova@gym-tisnov.cz
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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Vedoucí ŠPP, ŠMP Mgr. Lucie Pezlarová pezlarova@gym-tisnov.cz

Výchovná poradkyně Mgr. Blanka Dračková drackova@gym-tisnov.cz

Kariérová poradkyně Mgr. Martina Havlátová havlatova@gym-tisnov.cz

Koordinátorka podnikavosti Mgr. Jana Rohlínková rohlinkova@gym-tisnov.cz

Školní psycholožka Mgr. Soňa Kappelová kappelova@gym-tisnov.cz
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STUDIUM

g8
osmileté studium

pro žáky

z 5. třídy ZŠ

g4
čtyřleté studium

pro žáky

9. třídy ZŠ

Studijní obory



ZAMĚŘENÍ STUDIA JE VŠEOBECNÉ, S MOŽNOSTÍ 
ORIENTACE DLE VÝBĚRU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ.

• Žáci si volí:

• ve 3. ročníku G4 nebo 7. ročníku G8: 3 předměty

- tyto předměty jsou dvouhodinové

• ve 4. ročníku G4 nebo 8. ročníku G8: 4 předměty

- tyto předměty jsou tříhodinové

Volbou si žáci sami určují své studijní zaměření. 



PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Konverzace z cizího jazyka (A, N, F, R)

Anglická konverzace – příprava k FCE

Italský jazyk 

Latina

Literární seminář

Právní seminář

Ekonomický seminář

Dějepisný seminář

Politologický seminář

Psychologický seminář



Společenskovědní seminář

Somatologie

Biologický seminář

Cvičení z biologie

Deskriptivní geometrie

Matematický seminář

Fyzikální seminář pro mediky

Fyzikální seminář pro techniky

Cvičení z fyziky

Chemický seminář

Základy laboratorní techniky
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Zeměpisný seminář

Informatika a výpočetní technika

Programování

Hudební seminář

Výtvarný seminář
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NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY:

NÁBOŽENSTVÍ  (PRO ŽÁKY NG)
SBOROVÝ ZPĚV(PRO VŠECHNY ŽÁKY)



PŘÍKLADY DALŠÍCH  AKTIVIT (POKUD JEJICH REALIZACI UMOŽNÍ 

AKTUÁLNÍ SITUACE)
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• Počet plánovaného počtu nově přijatých žáků: G4 60, G8 30

• Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z M a ČJL (tedy státní JPZ – CERMAT). Talentová 
ani školní přijímací zkouška není stanovena.

• Uchazeči, kteří budou přijati a nastoupí ke studiu od 1.9. 2021 musí úspěšně ukončit v případě G4 9. 
ročník ZŠ a v případě G8 5. ročník ZŠ.

• Škola zveřejní do 31.1.2021 kritéria PZ (Budou zohledněny dosavadní studijní úspěchy uchazečů dle
stanovených kritérií – bude upřesněno, která vysvědčení budou zohledněna, dále se bude přihlížet
k úspěchům v rámci vybraných soutěží.) V souladu s § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých
zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru
SARS CoV-2, v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 nebudeme zohledňovat hodnocení na
vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2021-2022



• Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2021. Je třeba použít k přihlášení stanovený formulář
přihlášky. Je nutné, aby přihláška byla vyplněna správně a čitelně. Potvrzení zdravotní způsobilosti žáka se na
přihlášce ke studiu na gymnáziu nevyžaduje.

• Termíny PZ jsou následující: G4 po12.4.2021, út 13.4.2021, G8 stř. 14.4.2021, čt 15.4.2021, Náhradní 

termínY: 12.5.2021, 13.5.2021.

• Pokud to podmínky umožní, bude v závěru letních prázdnin nabídnut nově přijatým studentům přípravný kurz
z M a ČJL ke studiu na naší škole (cílem je usnadnit nových studentů přestup na gymnázium). Podmínky (počet zájemců, přesný
termín, finanční podmínky) budou zveřejněny s předstihem na webových stránkách školy.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2021-2022



• Ředitel školy po vyhodnocení zkoušek určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách

www.gym-tisnov.cz zveřejní pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

a přehled přijatých uchazečů

• Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem

s výsledkem řízení u každého uchazeče

• Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů, musí obsahovat datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání

zápisového lístku. Písemné rozhodnutí o přijetí může být předáno při odevzdání zápisového lístku nebo zasláno poštou.

• Nepřijatí uchazeči – rozhodnutí o nepřijetí se doručuje zákonným zástupcům do vlastních rukou

• Osobně ve škole

• Poštou na doručenku

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2021-2022- VÝSLEDKY

http://www.gym-tisnov.cz/


• Do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek 

(tedy 10. den od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů musí být zápisový 

lístek alespoň předán prokazatelně k přepravě provozovateli pošty)

• Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným 

uchazečem

V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ – ZÁPISOVÝ LÍSTEK



• Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky jsou absolventi naší školy

schopni samostatné tvůrčí práce, ovládají pohotové, jasné, logické

a přesné vyjadřování, na vyšší úrovni jsou schopni ústně i písemně

komunikovat

• Dovedou využívat prostředků výpočetní techniky a jejich programového

vybavení, znají pravidla společenské etiky, umějí prakticky využívat

znalosti cizích jazyků v jazykové komunikaci

PROFIL ABSOLVENTA GYMNÁZIA



• Absolventi získávají znalosti jak z humanitních předmětů, důraz je kladen

na výuku cizích jazyků, tak z předmětů přírodovědných. To jim umožňuje

správnou orientaci v oblasti společenských i technických věd

a je předpokladem jejich dalšího odborného růstu. Potřebné znalosti

a dovednosti získají absolventi i vhodnou volbou povinně volitelných

předmětů.

PROFIL ABSOLVENTA GYMNÁZIA



UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

• pokračování studia na VŠ

• pokračování studia na 

vyšších odborných školách

• studium na jazykových 

školách s možností 

dokončení státní zkoušky

• nástup do praxe



HLAVNÍ BUDOVA

• V hlavní budově školy (na obrázku

vpravo) je ředitelna, kancelář školy,

knihovna, některé kabinety, sborovna a

kmenové třídy vyššího gymnázia, školní

odborné učebny D/Z, CJ, AJ. Je zde

kabinet výchovné poradkyně, školní

metodičky prevence a koordinátorky

podnikavosti.

• V suterénu se nachází  školní jídelna.



DRUHÁ BUDOVA

Na druhé budově jsou odborné učebny 

fyziky, chemie, biologie, dvě počítačové 

učebny, několik kabinetů, kabinet kariérové 

poradkyně, kabinet školní psycholožky a 

posilovna.

Ve vestibulu spojovacího mostu je 

žákovská kopírka.

V suterénu se nacházejí šatny.



TŘETÍ BUDOVA - ULICE RIEGROVA

• Ve třetí budově jsou kmenové třídy 

nižšího gymnázia (prima, sekunda, 

tercie, kvarta). Odborná učebna HV, Fy 

a kabinety učitelů NG

• První patro užívá ZŠ Zahrada, Tišnov a  

ZUŠ Tišnov.



DŮLEŽITÉ PRINCIPY – O CO USILUJEME:

• Podporujeme snahu našich žáků rozvíjet se.

• Snažíme se respektovat osobnost studentů.

• Nabízíme jim kvalitní výuku ve všech předmětech - přírodovědných i humanitních.

• Jsme si vědomi, že nejdůležitější je péče o zdravý rozvoj - fyzický i psychický. 

• Víme, jak důležitá je podpora iniciativy a kreativity, talentu a samostatnosti. 

• Chceme být průvodci žáků ve vzdělávání. Hledáme spolu se studenty cestu, která může vést ke kvalitním 

výsledkům.

• Víme, jak nutné je hledat vyváženou cestu propojování osvědčených principů se vším novým, užitečným, 

motivujícím,  inspirujícím.  


