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Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449



Školní rok 2020/2021

• Dvanáct tříd ve čtyřletém vzdělávacím 
programu = 367 žáků

• Specifika Školního vzdělávacího programu: 
– široká nabídka druhého cizího jazyka (FRJ, NEJ, RUJ, ŠPJ, RUJ)

– konverzace ze všech cizích jazyků

– nový systém praktických cvičení z FYZ, BIO a CHE

– ročníková práce (ve 3. ročníku)

• Aula, laboratoře a odborné učebny MAT/Dg, IVT, FYZ, BIO 
a CHE, 3 vnitřní respiria (1 venkovní) pro studenty



Školní rok 2021/2022

Otevíráme  

3 třídy (90 žáků)
ve čtyřletém studiu



Přijímací řízení 2021/2022

Písemné zkoušky z CJL a MAT (administrace CZVV – CERMAT)

Termíny: 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021

Další kritéria:

• prospěch na ZŠ (1. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy)

• aktivity nad rámec studia – úspěchy v soutěžích, olympiádách, 
projektech; sportovní, kulturní či zájmové  aktivity apod.

Sledujte informace na:  www.gymozart.cz



Kritéria přijímacího řízení 2021/2022

• Jednotné přijímací zkoušky (administrace CZVV – CERMAT), max. 100 
bodů;

• prospěch na ZŠ (1. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy), max. 10 bodů;

• aktivity nad rámec studia – úspěchy v soutěžích, olympiádách, 
projektech; sportovní, kulturní či zájmové  aktivity apod. za školní roky 
2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021, max. 5 bodů

V přijímacím řízení lze získat max. 115 bodů.

Sledujte informace na:  www.gymozart.cz



Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2021

• 10×60 min MAT a CJL (konec před konáním JPZ);

• v případě nepříznivé epidemické situace jsme připraveni vést 
přípravné kurzy distančně.

Vedou zkušení lektoři: 

CJL – Mgr. Johana Kalenská, Mgr. Lucie Škarvadová

MAT – Mgr. Martin Sochor, Mgr. Martina Vinklářová

• Zahájení: středa 20. 1. 2021 (vždy středa od 15:30)

• Kapacita: 160 míst (výhradně elektronické přihlašování startuje 

v neděli 22. 11. 2020 20:00 hodin na www.gymozart.cz)



Přijímací zkoušky nanečisto 2021

• Přijímací zkoušky nanečisto 2021 proběhnou v únoru 
2021 (termín bude upřesněn na webu školy);

• kapacita PZ nanečisto 2021 není omezena;

• cena pro všechny přihlášené uchazeče 50 Kč;

• přihlášení na PZ nanečisto 2021 výhradně elektronicky na 
webu školy startuje v neděli 29. 11. 2020 ve 20:00 hodin.
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od 15:00 do 18:00 hodin.

S největší pravděpodobností proběhnou 
distanční formou na webu školy.

Gymnázium se též účastní

projektu burzaskol.online
v pátek 6. 11. 2020 od 8:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 hodin

v pátek 20. 11. 2020 od 8:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 hodin



Informační letáček 2021/2022

• letáčky lze jednotlivě vyzvednout na recepci gymnázia ve všední dny 

od 8:00 do 15:00 hodin;

• větší množství letáčků připravíme po vyplnění krátkého dotazníku na 

webu školy www.gymozart.cz (pro výchovné poradce apod.)


