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Příjímací řízení 22. a 23. dubna 2014

Kritéria přijímacího řízení
 Podrobné informace naleznete na webových stránkách školy: www.gyri.cz, 

jsou zde uvedeny podrobnosti o přijímacím řízení a kritéria 

 Přijímací zkoušky pro osmileté gymnázium – SCIO testy, pro čtyřleté 
gymnázium pouze přijímací řízení na základě vyhodnocení kritérií

 Přijímáme 30 žáků do čtyřletého i osmiletého gymnázia

Přihlášky do 15. 3. 2014 poštou nebo osobně
 Úřední dny Po, St do 18 h nebo denně před a po vyučování do 16 h.  

O úspěších žáků a jejich přijetí na VŠ
 Popsáno ve výroční zprávě zveřejněné na úřední desce www.gyri.cz

http://www.gyri.cz/
http://www.gyri.cz/


Priority školy

Zaměření na žáka:

 rozvoj všeobecných vědomostí, dovedností a návyků 

 příprava žáků ke studiu na VŠ 

 výuka cizích jazyků (angličtina, němčina, španělština, latina)

 využívání ICT ve vzdělávání (E-learning Moodle, Google Apps) 

 nácvik zpracování odborných témat v ročníkových pracích 

 prezentace stud. prací před odbornou veřejností v rámci SOČ 

 rozvoj mimoškolních aktivit ve spolupráci s odborníky



Vzdělávací program školy
Školní vzdělávací program
 Obor vzdělání 79-41-K/41, 79-41-K/81 (čtyřleté a osmileté G)

Semináře, profilace k maturitám, výuka jazyků
 volba seminářů, optimalizace počtu hodin ŠVP: k angličtině volitelná němčina, 
španělština, latina/deskriptivní geometrie, více v Dokumentech na www.gyri.cz

Školní matrika, rozvrhy, známky, e-komunikace
 Bakaláři, Elektronická žákovská knížka a třídní kniha, e-mail @gyri.cz   

Vzdělávací systém pro žáky v E-learning Moodle
 Posílení vzdělávání žáků zveřejněním: tematického rozvržení učiva, pracovních 

listů, testů, učebních textů a prezentací... 

http://www.gyri.cz/










Organizace školního roku
Nejvýznamnější akce v průběhu školního roku
 Adaptační program pro první ročníky – prodloužený víkend

 Lyžařský výcvik pro 1.A, sekundu a kvintu

 Cyklistický kurz pro 2.A a sextu

 Vodácký kurz pro 3.A a septimu

 Akademie věd ČR pro 4.A a oktávu

Další významné akce
 Týden vědy, návštěvy odborných pracovišť, poznávací exkurze

 Maturitní a imatrikulační ples; zahraniční zájezdy: Anglie, Německo a dle 
harmonogramu školního roku (dříve např. Francie)

 Schůzka s novými žáky a rodiči před zahájením šk. roku (červen 2014)



Kultura školy

Zájmové kroužky
 Pěvecký sbor

 Dramatický

 Hlavolamy a logické hry

 Věda v souvislostech

 Programování

 Basketbal

 Zpravodajství v angličtině

 Chemie pro maturanty

 Klub mladých diváků

Mimoškolní spolupráce
 Parkuristé – překonávání překážek, akce na 

veřejnosti Parkour Freerun Jam

 Silvretta: lyžování o jarních prázdninách

Zahraniční spolupráce

 Družební spolupráce Mainz

 Výjezdy do zahraničí: pravidelně Anglie, 
Německo

 Příležitostně: Francie, Itálie, Turecko, Polsko

 Studijní pobyty, zahraniční studenti u  nás



Projektová činnost školy
Peníze školám
 „Multimediální objekty ve vzdělávání“, zkvalitnění vzdělávacího prostředí 

školy, tvorba DUM – digitální učební materiály (2012 – 2014)

Úspěšně ukončené projekty
 Comenius: partnerství mezi zahraničními školami (2011 – 2012) 

 Ekostopa: šetření energií a životního prostředí (2012)

Modernizace školy Středočeským krajem (2010)

Nově podané projekty, v režimu schvalování
 SFŽP: „Výměna oken, zateplení budovy…“ (25. 11. 2013) 

 Středočeský kraj: „Školní hřiště“ (20. 12. 2013)



Projektová činnost školy

Realizační tým projektových činností
 Hlavní projektový manažer: ředitelka školy

Projektoví manažeři: 
 Mgr. Pavel Hromas, Mgr. Jana Stiborová: EU Peníze školám – tvorba DŮM 

(probíhá, ukončení projektu 2014)

 RNDr. Jitka Šimonová, PhDr. Petra Posoldová: Comenius (ukončeno)

 Mgr. Dagmar Řeháková, Mgr. Dagmar Dandová: Ekostopa (ukončeno)

 Ředitelka školy: „Zateplení budovy gymnázia, výměna oken…“ (podán projekt, 
vyhodnocuje se)

 Mgr. Dagmar Dandová: Školní hřiště (podán projekt, vyhodnocuje se)



Výchovné programy školy

Zaměření na adaptaci žáků a výchovné poradenství:

 výchovná poradkyně Mgr. Petra Janovská

Hlavní program: adaptace žáků prvních ročníků: akce s profesionálním 
externím týmem v terénu; akce ve škole; individuální úpravy vzdělávání

Zaměření na prevenci sociálně – patologických jevů:

 koordinátorka Mgr. Dagmar Dandová

Zaměření na environmentální výchovu:

 koordinátorka Mgr. Dagmar Řeháková

Výchovné programy školy jsou zveřejněny v Dokumentech www.gyri.cz

http://www.gyri.cz/


Mediální mluvčí a ICT manažer
Mediální prezentace školy

 Kurýr – mediální prezentace v měsíčníku města Říčany

 Aktuality – články na webových stránkách školy: soutěže SOČ, předmětové 
olympiády, sportovní soutěže, Pokustón, Focaultovo kyvadlo, koncerty 
pěveckého sboru, divadelní představení, mimoškolní spolupráce: Parkuristé, 
Hvězdárna… 

Webové stránky školy, ICT management: 
 Aktualizované webové stránky školy www.gyri.cz, náměty: karasek@gyri.cz

 Elektronické systémy: Bakaláři – elektronická žákovská knížka a třídní kniha, 
ISIC – karty pro vstup do školy a platby ve ŠJ a bufetu, Google Apps pro 
vzdělávání a E-learning Moodle 

http://www.gyri.cz/
mailto:karasek@gyri.cz


Priority školy – zaměření na prostředí
Školní bufet a karty ISIC: 
 sjednocení systému pro vstup do školy, nákup ve ŠJ a bufetu

Elektronická komunikace a sdílení dokumentů s žáky: 
 Google Apps, e-mailové adresy žáků a jejich rozdělení do skupin, tříd a 

sdílení dokumentů, úkolů, kalendáře akcí, ankety, 

 Pomoc s přihlášením: help@gyri.cz

Úpravy budovy školy a okolí od roku 2012:
 Opravy obou křídel budovy školy - izolace, sanace zdiva, oprava budovy

 Instalace čidel na světlo, spotřebu vody (projekt Ekostopa)

 Zateplení budovy gymnázia, výměna oken. Oprava školního hřiště

mailto:help@gyri.cz


Žákovská samospráva a spolupráce s městem

 Žákovská samospráva: 
 schůzky jednou v měsíci nebo podle potřeb pod vedením žákyně Anežky 

Kabátové s účastí ředitelky školy

 řešení problémů ve škole

 zápis o jednání ve sdíleném dokumentu: „Žákovská samospráva“ 

 Žákovské zastupitelstvo v Říčanech:  

 starostkou zvolena pro základní a střední školy naše studentka Anežka 
Kabátová, která převzala funkci po Karlu Mourkovi ze septimy

 řešení problémů škol ve městě, vyhlašování žákovských projektů



Rada rodičů a Školská rada

Rada rodičů:

předseda Rady rodičů pan Ing. Jiří Kašpar

 příspěvky 1 000 Kč za žáka na účet Rady rodičů: 422799369/0800

 dotazy napište předsedovi Rady rodičů: jiri.kaspar@ctgroup.cz

 sponzorské dary: účel daru a formulář: filipova@gyri.cz

 Školská rada:

 předsedkyně zvolena z řad rodičů paní Ing. Jitka Ježková

mailto:jiri.kaspar@ctgroup.cz
mailto:filipova@gyri.cz


Děkujeme za pozornost

 Den otevřených dveří zahájený v aule školy pokračuje 
prohlídkou budovy. V prostorách školy si můžete prohlédnout 
stánky jednotlivých předmětů, které připravili žáci se svými 
učiteli.  

Máte možnost nahlédnout do libovolné třídy v průběhu výuky 
(rozvrh předmětů je zveřejněn na nástěnce u sborovny a na 
webových stránkách školy).


