
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

Vážení uchazeči, vážení rodiče, 
pro Vás je připravena tato 
prezentace, která obsahuje 
důležité informace o studiu na 
naší škole...
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Systém studia

g8
osmileté studium

pro žáky

z 5. třídy ZŠ

g4
čtyřleté studium

pro žáky

9. třídy ZŠ

Studijní obory



Systém studia - pokračování

 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)

 italský jazyk 

 latina 

 programování

 informatika a výp. technika

 právní seminář

 společenskovědní seminář

 psychologie



Přehled volitelných předmětů 

- pokračování

 seminář z matematiky

 seminář z fyziky

 seminář z chemie

 seminář ze zeměpisu

 seminář z dějepisu

 seminář z biologie

 ekonomický seminář

 deskriptivní geometrie



Přijímací zkoušky

 Uchazeči o přijetí ke studiu na Gymnázium 

Tišnov budou konat jednotné zkoušky v 1. kole 

přijímacího řízení ve čtyřletém i osmiletém oboru

 Podrobné informace najdete na webu školy 

nejpozději od 31. 1. 2020

 Cvičné testy si můžete vyzkoušet 4. 2. 2020 na 

Dni otevřených dveří



Přijímací zkoušky

 Žák podává přihlášku ke 
studiu na 1-2 školy sám 
(není to již povinností ZŠ) 

do 1. 3. 2020

 Přijímací zkoušky se konají 

14. a 15.4. 2020 – g4 
a
16.  a 17.4. 2020 – g8

 testy M a ČJ - CERMAT
 Z přijatých uchazečů bude cílem vytvořit:

- u g8 jednu třídu - u g4 dvě třídy

(do 30 žáků) (do 60 žáků)



Přijetí bez přijímacích zkoušek 

nebude možné

Vzhledem k centrálním jednotným 

přijímacím zkouškám budou stanovena 

jednotná kritéria pro přijetí bez možnosti 

přijmout uchazeče pouze na základě 

výborného prospěchu na ZŠ.

Přijímací zkoušky tedy budou muset 

absolvovat všichni přihlášení žáci.



Kritéria přijetí 

pro školní rok 2020/2021

Podrobná aktuální a závazná kritéria 

přijímacího řízení pro školní rok 

2020/2021 najdete nejpozději od 31. 1. 

2020 na webových stránkách školy

www.gym-tisnov.cz

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


Výsledky přijímacích zkoušek 

pro školní rok 2020/2021

 ředitelka 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 (zřejmě 4. 5. 2020)

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


Výsledky přijímacích zkoušek 

pro školní rok 2020/2021

Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje pouze 
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem s výsledkem řízení u každého 
uchazeče - zveřejněním seznamu se považují 
rozhodnutí za oznámená

 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, zasláno běžnou 
poštou či předáno 1. září při nástupu do školy



Výsledky přijímacích zkoušek 

pro školní rok 2020/2021

Nepřijatí uchazeči – rozhodnutí o nepřijetí se 

doručuje zákonným zástupcům do vlastních rukou

Osobně ve škole

 Poštou na doručenku

 Úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze 

doručit, je 5 pracovních dnů



V případě přijetí…

 Do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí 

doručit ředitelkai 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

 ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽE UCHAZEČ 

UPLATNIT JEN JEDNOU. Výjimkou je případ, 

kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, 

kam byl přijat na základě odvolání



V případě nepřijetí…

 Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné 
podat k rukám ředitelky SŠ odvolání proti nepřijetí

 ředitelka školy je povinen vyhovět v autoremeduře 
odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, 
ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, 
že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových 
lístků úspěšnými uchazeči a za předpokladu dodržení 
pořadí uchazečů

 Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na 
další možnosti ve 2. kole na www stránkách  školy, 
krajského úřadu nebo zvolené další školy



Profil absolventa gymnázia

 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 - pokračování

 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, kterým v posledním roce 

studia patří asi 40% dotace vyučovacích hodin.



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

 V suterénu se nachází  

školní jídelna



Druhá budova

 Na druhé budově jsou 

odborné učebny fyziky, 

chemie, biologie, dvě 

počítačové učebny, 

několik kabinetů 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) a 

kabinety učitelů NG

 První patro užívá ZŠ 

Zahrada, Tišnov a ZUŠ 

Tišnov



Prezentaci vypracovali

Mgr. Karel Švábenský Ing. Radomír Hort

E-mail: svabensky@gym-tisnov.cz hort@gym-tisnov.cz
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