
 

 

Gymnázium Hostivice 

O gymnáziu 

 

Gymnázium Hostivice je veřejné gymnázium, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj a 
vzdělává studenty již dvanáctým rokem. 

Město Hostivice je plně občansky vybavené, proto je gymnázium dobře dostupné vlakem i 
autobusem. Historická budova a hezké okolí samotného gymnázia (viz, virtuální prohlídka 
https://www.gymnazium-hostivice.cz/virtualni-prohlidka/ ), dodává studiu příjemnou 
přátelskou atmosféru. 

 

Pro zájemce o studium 

Nabízen je čtyřletý i osmiletý studijní obor. Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání na 
základě školního vzdělávacího programu Pansofia 4 a Pansofia 8. 

Díky systematické a usilovné práci v rámci dotačních programů Evropské Unie je gymnázium 
schopno zajistit moderní vybavení učeben ICT (např. 3D tiskárny, robotická stavebnice), 
laboratoře (např. digitální mikroskopy), projekční techniku v učebnách, multifunkční 
přednáškový sál, multiparametrický přístroj pro práci v terénu (rozbory vody a půdy)  a jiné 
hodnotné výukové pomůcky. V rámci těchto programů je také pravidelně rozvíjen potenciál 
pedagogického sboru. 

Přijímací zřízení:  

Ve školním roce 2022/2023 plánuje gymnázium otevřít obory: 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) – jedna třída 
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) – jedna třída 

Přijímací zkoušky: 

12. a 13. dubna 2022 pro čtyřleté obory vzdělávání  
19. a 20. dubna 2022 pro osmileté obory vzdělávání 

Kritéria přijímacího řízení má gymnázium povinnost zveřejnit nejpozději do 31.1.2022. 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu je do 1. března 2022.  

Přijímací zkoušky se skládají z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka  
a matematiky (Cermat https://prijimacky.cermat.cz/  ). Viz: https://www.gymnazium-
hostivice.cz/pro-uchazece/  
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Student 

Žák gymnázia je vzděláván různorodým, ale stabilním a teamově spolupracujícím 
pedagogickým sborem. Pedagogové aktivně vyhledávají žáky nadané, kterým jsou schopni 
nabídnout možnosti pro další rozvoj (SOČ). Gymnázium má také dobrou zkušenost se 
vzděláváním integrovaných žáků, škola je bezbariérová. 

Zájem o jednotlivé předměty je možné rozvíjet v rámci volitelných seminářů, které jsou 
zařazeny do učebního plánu (viz.: https://www.gymnazium-
hostivice.cz/uploads/ucebni_plany.pdf ) pro čtyřletý obor od prvního ročníku a pro osmiletý 
obor od kvinty (paralelní ročníky).  

V kvartě (čtvrtý ročník osmiletého studia) mohou své zaměření žáci rozvíjet v rámci 
ročníkové práce. Téma i vedoucího práce si žáci vybírají samostatně, učí se pracovat s 
odbornou literaturou a prameny a zpracovávat vlastní výzkum. Výstupem této aktivity je ústní 
prezentace a obhajoba práce. 

Již během středoškolského studia navazují někteří nadaní žáci kontakt s vysokou školou a 
spolupracují s VŠ v rámci studentské vědecké odborné činnosti. Učitelé realizují aktivity 
nejen v rámci běžné výuky, ale aktivizují žáky také k osobnostní kultivaci. Sedmým rokem se 
žáci účastní mezinárodního programu DofE, který je vede k celkovému osobnostnímu růstu.  
 
Gymnázium nově spolupracuje s PARK Cambridge Assessment Centre – jedním z 
nejúspěšnějších zkouškových center v ČR. Studenti mají možnost složit zkoušku za 
zvýhodněnou cenu, v případě vyššího zájmu je možné zkoušku organizovat přímo u nás ve 
škole v případě úspěšného složení zkoušky na jazykové úrovni C1 student již nemusí skládat 
profilovou část maturity z angličtiny. 
 
Škola poskytuje žákům bezpečnou, klidnou a přátelskou atmosféru, která je potřebná pro 
úspěšný a harmonický rozvoj osobnosti. 
 

Maturita 
 
Studenti skládají maturitu formu společné a profilové maturitní zkoušky. 
https://www.gymnaziumhostivice.cz/uploads/maturity/podminky_mz_2022.pdf  
https://maturita.cermat.cz/  

 

Absolvent 

Díky aplikaci kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, sociální zdatnosti, vyprofilovanému 
profesnímu zájmu a motivaci k sebevzdělávání se naši absolventi úspěšně uplatňují na 
vysokých školách v ČR i v zahraničí. Toto jim na trhu práce umožňuje získat prestižní pozice. 
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