Malostranské gymnázium
Praha 1, Josefská 7
Informace pro uchazeče o studium
Den otevřených dveří – 16. ledna 2020

Základní informace
• Zřizovatel: hlavní město Praha
• Ředitel:

Mgr. Tomáš Ledvinka

• Statutární zástupkyně:
• Zástupkyně:
• Studium:

Mgr. Dana Veverková

Ing. Jitka Voldánová, Mgr. Renata Turková

osmileté

• Kód oboru: 79-41-K/81

• Kapacita:

480 žáků, 16 tříd

Specifika školy
• Genius loci Malé Strany - podnětné prostředí
• spolupráce s VŠ – fakultní škola 3 fakult UK (přírodovědecké, pedagogické,
matematicko-fyzikální)
• koexistence a kooperace s Malostranskou ZŠ
• velmi přátelská škola a lidé
• široká a různorodá nabídka školních akcí
• každoroční celoškolní happening – tematicky zaměřený projekt všech tříd
• aktivní žákovský parlament (organizuje zajímavé akce, besedy, diskuze…)

Co je naším cílem?
spokojený žák – samostatný, motivovaný, kooperující
pestrá výuka – zajímavé hodiny, vzdělávací akce, zážitky, využití
nejrůznějších zdrojů informací a technologií

kvalitní absolvent – uplatnitelný, kompetentní, morálně i jazykově
vybavený…
otevřená škola – spolupracující, inovativní, vychovávají, přátelská

Pedagogický sbor
celkem 58 pedagogů (včetně asistentek pedagoga a externistů)
z toho 42 žen a 16 mužů
Další funkce
výchovná poradkyně
kariérová poradkyně

metodička prevence
školní psycholožka
knihovnice

Komunikace…
• systém Bakaláři – třídnice, známky, zprávy pro rodiče, docházka atd.
• každý žák má školní emailovou adresu
• každý učitel nabízí konzultační hodiny
• ISIC karta pro každého – vstup do školy atd.
• SPMG – Spolek přátel Malostranského gymnázia – rodičovská organizace –
podpora školy (příspěvek 1000 Kč), organizace maturitního plesu
• Wi-fi síť pro žáky

Vybavenost školy
• odborné učebny, laboratoř, hudebna, výtvarné ateliéry
• 3 počítačové třídy
• v každé třídě dataprojektor nebo interaktivní tabule
• knihovna a studovna s počítači pro žáky

• terasa s letní učebnou a velkolepým výhledem
• hřiště (hřišťátko) ve dvoře školy
• lezecká stěna a boulder
• velká trampolína

• odpočinkové koutky

Školní stravování
• externí školní jídelna na Dražického náměstí (2 minuty chůze) –
nabídka 3 jídel
• školní bufet

• studentská kuchyňka v podkroví

Cizí jazyky
1. cizí jazyk – angličtina – rozdělení do skupin dle úrovně
2. cizí jazyk od sekundy – volba NJ, FJ, ŠJ
ve volitelných předmětech od kvinty je dále nabízena latina nebo
ruština na 4 roky
povinnost maturovat z jednoho cizího jazyka ve státní nebo školní MZ
(ve školní části lze jednu zkoušku nahradit jazykovým certifikátem)

Volitelné předměty
• kvarta – tvůrčí psaní, 20.st. pod lupou, zajímavá matematika, finanční
gramotnost, aktuality ze světa Bi a Ch…
• od kvinty na 2 roky – estetická výchova hudební / výtvarná
• od kvinty na 4 roky – latina, RJ, programování, přírodní vědy, deskriptiva,
dějiny umění…
• od septimy – antropologie, kapitoly z M, sem. ZSV, CH v souvislostech, právo
v praxi, American studies, Business English

• oktáva – každý volí 3 maturitní semináře (B, Hist., Lit., Fy, Ge, M, Ch, ZSV)
Nabídka se mění, otevírají se zpravidla 4 skupiny (min. 8 zájemců)

Přijímací řízení 2020
• přihláška nejpozději do 1. března 2020 (doporučujeme osobní předání
v sekretariátu v prac. dny 8 – 16 h., pátek do 14:30 h.)

• přihlášku lze podat na 2 školy – školy pište na obě přihlášky ve stejném
pořadí
• formulář přihlášky na ZŠ (vytisknou známky), na stránkách MŠMT nebo
MALGYM – pozor, formulář je letos nový!
• známky za 4. a 5. ročník potvrzené ZŠ (nebo notářsky ověřené vysvědčení)
• vyplnit všechny údaje!
• žáci s SVP přiloží též doporučení pedagogicko-psychologické poradny s podpůrnými
opatřeními pro přijímací zkoušky – pouze na formuláři pro přijímací řízení!

Časté chyby v přihláškách
• není uvedena soukromá datová schránka, resp. chybí oznámení, že
zákonný zástupce datovou schránku nemá (podnikatelská se neuvádí)
• chybně uvedené pořadí škol: 1. škola je 1.termín, 2. škola je 2. termín
přijímacích zkoušek (uvést stejné pořadí na obě školy)
• chybí podpisy uchazeče nebo zákonného zástupce
• chybí datum narození zákonného zástupce, nebo je zaměněno
s datem narození uchazeče

Kritéria pro přijímání uchazečů (předběžná)
státní přijímací zkoušky: test z matematiky (max. 50 b.)
test z českého jazyka (max. 50 b.)
vysvědčení za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ (10 b.
získá uchazeč, který neměl žádnou 3, 4 nebo 5) a neměl sníženou
známku z chování
podrobná kritéria budou zveřejněna do 31. ledna 2020

Termíny přijímacích zkoušek
1. termín – 16. 4. 2020 – ve škole uvedené na 1. místě
náhradní termín – 13. 5. 2020
2. termín – 17. 4. 2020 – ve škole uvedené na 2. místě
náhradní termín – 14. 5. 2020

• testy vyhodnocuje CERMAT
• v obou školách se započítává lepší výsledek z testu z ČJ i z M
náhradní termín pouze při závažných důvodech s dokladem od lékaře a omluvenkou
doručenou do 3 dnů

Další předpokládané termíny
• pozvánka k PZ – 14 dní předem poštou

• nahlížení do spisu – předpoklad 29. 4. (bude upřesněno)
• zveřejnění výsledků pod kódy – předpoklad 30. 4. 2020
• možnost podání odvolání u nepřijatých – do 3 prac. dnů od doručení
rozhodnutí
• odevzdání zápisových lístků – do 10 prac. dnů od oznámení
rozhodnutí o přijetí

Počty přihlášených uchazečů
Umístění
posledního
přijatého na
odvolání

Rok

Přihlášeno

Přijato

2015

333

60

138.

2016

426

60

94.

2017

480

60

119.

2018

446

60

124.

2019

635

60

141.

Od roku 2017 jednotné
přijímací zkoušky z ČJ a M.

Porovnání bodů z přijímacích testů mezi školami
Zborovská - Zborovská Jana Keplera Nad Štolou Budějovická matematická jazyková
třída
třída

Nad
Kavalírkou

Ohradní

Českolipská

91

94

90

96

75

75

83

74

81

77

73

63

72

64

76

66

68

54

40

68

51

67

41

63

65

39

30

60

46

67

635

195

444

508

162

143

393

356

415

Tříd

2

1

2

2

1

1

2

1

2

Poslední přijatý

141

?

?

145

?

?

?

?

?

Pořadí uchazeče

MALGYM

1.

97

94

96

96

93

30.

87

85

84

82

60.

82

79

79

120.

76

61

141.

73

Počet uchazečů

Další informace k přijímacímu řízení
www.cermat.cz
www.malgym.cz zde budou zveřejňovány aktuální informace
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skolya-konzervatore

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění
vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání
V případě nejasností se obraťte na vedení nebo sekretariát školy

… a dále o škole
Maturity, uplatnění absolventů, školní akce, úspěchy…

Výjezdní povinné školní akce
• adaptační pobyt prim v Železné Rudě
• lyžařské výcviky (sekunda ČR, kvinta Rakousko)
• jazykový kurz v Anglii - tercie
• cyklistický kurz - kvarta
• přírodovědně-humanitní studijní výjezdy – kvinta a sexta
• matematický kurz - sexta

Výběrové školní akce
zpravidla pro VG nebo od kvarty – nabídka se mění
• jazykové výměnné a poznávací pobyty
(Fr., Šp., Něm., Skotsko…)

• výběrový lyžařský výcvik v Rakousku
• běžkařský kurz
• kurz na horských kolech
• outdorový kurz přežití
• malířský kurz

Mimoškolní aktivity při škole
• pěvecký sbor Josef
• klub Malostraňák – klubovna v Mostecké 1 - každý den
• Klub mladého diváka
• lezecký kroužek
• šachový kroužek
• spolupráce při organizaci pražských maratonů
• charitativní aktivity

Malé maturity
• v pololetí kvarty – učivo za 3,5 roku
• 4 předměty – ČJ, M, AJ + volitelný předmět
• písemné zkoušky, dějepis ústní
• hodnocení započteno do pololetní klasifikace

Všechna gymnázia ČR
2018

Osmiletá gymnázia ČR
2018

MALGYM 2018

Všechna gymnázia ČR
2019

Osmiletá gymnázia ČR
2019

MALGYM 2019

Výborné výsledky státní maturity

didaktický test
písemná práce
ústní zkouška

71,0
64,1
59,2

76,7
68,2
62,4

86,3
72,0
55,2

71,7
66,3
62,9

76,5
70,9
66,7

85,2
79,7
59,1

didaktický test
písemná práce
ústní zkouška

69,2
66,1
61,7

76,2
70,0
66,6

82,9
73,6
55,2

69,3
68,8
64,2

75,9
74,5
69,4

86,0
81,9
65,3

didaktický test

66,5

72,7

76,9

65,3

72,1

70,2

Srovnání MALGYM s
gymnázii v ČR dle
percentilového umístění

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Profilová (školní) maturita
• volí se 3 předměty

• pokud zvolí cizí jazyk, lze jednu zkoušku nahradit jazykovým
certifikátem
• může dojít ke změnám v souvislosti s plánovaným zrušením povinné
státní maturitou z matematiky

Uplatnění na vysokých školách v roce 2019
Každý, kdo chce studovat, se uplatní, zpravidla na tzv. kamenných univerzitách. Loňští
maturanti studují:
•
•
•
•
•
•
•
•

Univerzita Karlova:
Fakulta sociálních věd - 8
Lékařská fakulta - 6
Matematicko - fyzikální fakulta - 5
Přírodovědná fakulta - 7
Filozofická fakulta - 6
Fakulta výtvarných umění - 1
Právnická fakulta - 1

• ČVUT - 3
• VŠE - 6
• ČZU - 4
• VŠCHT - 2
• Studium v zahraničí - 2
University of Central Florida (vrcholová
sportovkyně)
Latvian Academy of Sport Education
(vrcholová sportovkyně)

Úspěchy žáků školy
pravidelné úspěchy ve vyšších kolech předmětových olympiád a soutěží,
např.:
• 1. a 3. místo v mezinárodní geografické olympiádě IESO v Japonsku
• 1. místo v celostátní olympiádě z českého jazyka

• 1. místo v recitační soutěži Wolkerův Prostějov
• 1. místo v celostátní SOČ z biologie
• 2. místo v anglické soutěži Let´s Write – tvůrčí psaní
• 7. místo v celostátní biologické olympiádě
• opakovaná účast v celostátní olympiádě ze zeměpisu

Významní studenti a absolventi
Marek Šindelka – spisovatel – nositel dvou cen
Magnesia Litera a ceny Jiřího Ortena
Prokop Bartoníček – mezinárodně úspěšný výtvarník a sochař
Alžběta Stančáková – spisovatelka – cena Jiřího Ortena
Kryštof Krýzl – lyžařský reprezentant – 3x účast na OH, 8. místo ve slalomu na MS
ve Val´d Isere.

Lucie Keblová – trojnásobná juniorská jachtařka roku
Linda Skálová – veslařka – juniorská mistryně Evropy
Kateřina Krejčí – reprezentantka v moderním pětiboji

Ema Staňková – juniorská reprezentantka v badmintonu

Děkujeme za pozornost
a těšíme se na setkání s Vámi
Tomáš Ledvinka, ředitel školy

