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Vážený studente, vážení rodiče. 

 

Vítejte na GFP. 

Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích si za 30 let své existence vydobylo 

v regionu pevné místo jako škola, jejíž absolventi jsou pro život lidsky i odborně dobře 

připraveni, a jako organizace, která se svými aktivitami a lidským potenciálem stala 

neodmyslitelnou součástí kulturního a společenského života regionu. 

 Děkujeme Vám za zájem o GFP. Připravili jsme pro Vás tuto informační brožuru, 

ve které chceme podat stručné informace o naší škole.  

 

                                                    

Mgr. Aleš Jinoch,      Mgr. Petr Palička, 

 ředitel gymnázia      zástupce ředitele 
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1. Vedení školy, školská rada, administrativa, kontaktní údaje 

 

Vedení školy: 

● ředitel gymnázia:    Mgr. Aleš Jinoch (jinoch@gfp.cz) 

● zástupce ředitele, výchovný poradce: Mgr. Petr Palička (palicka@gfp.cz) 

● ekonomky gymnázia:   L. Krivokapičová (krivokapicova@gfp.cz)  

                                                                                     N. Povondrová (povondrova@gfp.cz) 

Školská rada: 

● zástupci zřizovatele:    Mgr. Jana Vachová 

RNDr. Jaroslav Tesař 

● zástupci pedagogického sboru:  Mgr. Diana Vysušilová 

Mgr. Jolana Uhrinčaťová 

● zástupci nezletilých a zletilých žáků: Ing. Libor Novák  

Mgr. Michaela Kučerová 

Administrativa: 

● sekretářka:     Gabriela Domanská (sekretariat@gfp.cz) 

● pokladní, administrativní pracovník: Nikol Povondrová (povondrova@gfp.cz) 

 

Kontaktní údaje: 

● webová adresa:    www.gfp.cz 

● e-mail:     info@gfp.cz 

● adresa:     Gymnázium Františka Palackého 
       Masarykova 450 
       277 11 Neratovice 
 

● telefony:     sekretariát:  315 68 42 34, 602 101 235 
       ředitelna:  315 68 88 99, 602 400 358 
       ekonomka:  315 68 89 00 
       sborovna:  315 68 89 03 
       kuchyně:  602 404 527, 315 682 028 

mailto:jinoch@gfp.cz
mailto:palicka@gp.cz
https://www.gfp.cz/wp-content/uploads/2011/02/povondrova.jpg
mailto:sekretariat@gfp.cz
mailto:povondrova@gfp.cz
mailto:info@gfp.cz
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(slavnostní slib nových primánů v aule GFP) 

 

(zahájení školního roku v hale GFP a přijímání nových primánů) 



 

 

 

5 
 

 

2. Základní charakteristika školy 

 

Studijní obor:    gymnázium všeobecné (osmileté) 

Kód oboru:   79 - 41- K/81 

Forma studia: Žákem primy osmiletého gymnázia se může stát každý žák, který 

úspěšně ukončil 5. ročník základní školy a splnil všechny podmínky 

přijímacího řízení.  

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška 

Poskytované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Způsob certifikace:  vysvědčení o maturitní zkoušce 

Pojetí oboru, klima školy: Prioritou GFP je připravit žáky ke studiu na vysoké škole. Tohoto cíle se 

snažíme dosáhnout důrazem na kvalifikovanost učitelů (s daným 

předpokladem dalšího vzdělávání i v oblasti pedagogiky, psychologie), 

na pestré metody výuky, učitelovu profesionalitu v učení i komunikaci. 

Přes velkou snahu o to, aby naši absolventi byli maximálně studijně 

úspěšní, si uvědomujeme důležitost přátelského a podnětného 

prostředí pro zdravý vývoj každého jedince. Vedeme žáky 

k samostatnosti, odpovědnosti, ale také k sociální inteligenci a 

solidaritě. Účast v sociálních programech nebo aktivitách studentského 

parlamentu je učí pracovat v týmu, srozumitelně a přiměřeně 

prezentovat své názory, argumentovat. Po osmi letech studia na našem 

gymnáziu bude vaše dítě odcházet se širokým všeobecným základem a 

jasným zaměřením. Bude schopno domluvit se v cizích jazycích a 

využívat soudobé informační technologie. Lidsky i odborně připravený 

absolvent obstojí v dalším vzdělávání, jak vysokoškolském, tak 

celoživotním či v zaměstnání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(budova školy GFP) 
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3. Učební plán gymnázia 

  

 prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva 

ČJL 4 4 4 4 4 4 4 4 

1CJ1) 4 3 3 3 3 3 3 4 

2CJ2) 0 0 3 3 3 3 4 4 

LAT5) 0 11) 11) 11) 1 1 0 0 

OV 1 1 1 2 0 0 0 0 

ZSV 0 0 0 0 1 2 2 2 

DĚJ 2 2 2 2 2 2 2 0 

ZEM 2 2 2 2 2 2 2 0 

MAT6) 4 4 4 4 4 4 4 3 

FYZ 1 2 2 2 2 2 2 0 

BIO 2 2 1 2 2 2 2 0 

CHEM 0 2 1 2 2 2 2 0 

TV 33) 23) 33) 2 3 3 2 2 

EV 3 3 3 2 2 2 0 0 

INF 1 0 1 0 24) 24) 0 0 

PC 1 1 1 1 0 0 0 0 

vol.př. 0 1 0 0 0 0 4 14 

celkem 28 30 32 32 33 33 33 33 

Poznámky: 

1) Třída se v hodinách dělí.  

2) Žák si vybere v tercii jeden jazyk z této nabídky: ŠJ, NJ, FJ. 

3) Vždy jedna hodina TV je plavání. 

4) Žák si vybere jeden z těchto tří předmětů: HV, DV, VV. 

5) Latina je povinná od sekundy.  

6) Vzhledem k avizované povinné státní maturitě z matematiky pro všechny žáky (od šk. roku 

2020/21) byla od šk. roku 2019/2020 navýšena hodinová dotace pro septimy a o jednu 

vyučovací hodinu. 
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Učební plán vychází vstříc individuálním požadavkům žáků. V septimě a oktávě by jim měl poskytovat 

širokou nabídku volitelných předmětů. Výběrem předmětů může každý žák dát konkrétní směr své další 

profesní orientaci. 

Obecná nabídka volitelných předmětů pro septimu a oktávu: 

SEPTIMA 

Název semináře:    Zkratka semináře: týdenní hod. dotace: 

▪ Seminář biologie     (SBI)    2 

▪ Seminář fyziky     (SFY)    2 

▪ Seminář chemie                                                                     (SCH)                                              2 

▪ Seminář praktik chemie    (SPCH)    1 

▪ Seminář latiny     (SLA)    2 

▪ Literární seminář     (SLI)    2 

▪ Seminář zeměpisu     (SZE)    2 

▪ Seminář matematiky     (SMA)    2 

▪ Seminář programování     (PRG)    2 

▪ Seminář administrativy    (ADM)    2 

▪ Seminář se zaměřením na psychologii a pedagogiku (SPP)    2 

▪ Seminář německých reálií    (SNR)    2 

▪ Seminář ekologie     (SEK)    2 

▪ Seminář španělských reálií    (SŠR)    2 

▪ Seminář francouzských reálií    (SFR)    2 

OKTÁVA 

Název semináře:    Zkratka semináře: týdenní hod. dotace: 

▪ Seminář anglických reálií    (SAR)    2 

▪ Seminář latiny     (SLA)    2 

▪ Seminář německých reálií    (SNR)    2 

▪ Seminář biologie     (SBI)    2 

▪ Seminář chemie     (SCH)    2 

      Seminář praktik chemie    (SPCH)    1 

▪ Seminář fyziky     (SFY)    2 

▪ Seminář dějepisu     (SDE)    2 

▪ Seminář dějin 20. století    (D20)    2 

▪ Seminář ZSV     (SZSV)    2 

▪ Seminář se zaměřením na psychologii a pedagogiku (SPP)    2 

▪ Výběrový seminář matematiky   (VSMA)    3 

▪ Seminář matematiky     (SMA)    2 

▪ Seminář zeměpisu     (SZE)    2 

▪ Seminář programování    (PRG)    2 

▪ Jazykový seminář ČJ     (SČJ)    2 

▪ Literární seminář     (SLI)    2 

▪ Seminář španělských reálií    (SŠR)    2 

▪ Seminář francouzských reálií    (SFR)    2  
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4. Přijímací řízení do prim 

 

Pro školní rok 2021/2022 bude na naše gymnázium přijato k osmiletému studiu 60 žáků do dvou tříd 
– obor 79-41-K/81. 
● Přijímací řízení se řídí podle školského zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle 

vyhlášky MŠMT č. 671/2004 v platném znění.  
● Přijímací řízení je anonymní. 
● Přihlášky ke studiu podávají uchazeči ředitelství gymnázia. Řádně vyplněné přihlášky je třeba 

doručit buď doporučeným dopisem nebo přímo do kanceláře gymnázia do 1. 3. 2021. 
 

Přijímací řízení: 

 

Skladba přijímacího řízení: 

 
1. Jednotná přijímací zkoušk z českého jazyka a literatury a matematiky. Testy 
budou vypracovány společností CERMAT  
 
2. Prospěch ze základní školy. Body za prospěch budou vypočítány podle následujícího 
vzorce: 20 bodů (max. možný počet bodů za prospěch) / Průměrný prospěch ze ZŠ (za 1. pol. 4. 
roč. a za 1. pol. 5. ročníku) 
 
 3. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: úspěchy v 
celostátních soutěžích 
 
Za úspěšné splnění jazykové zkoušky Cambridge English úrovně YLE Startes – pre A:  
Složení Cambridge testu na maximální počet bodů, tj. 15 = 3 body do přijímacího řízení 
Cambridge test 14 bodů = 2 body do přijímacího řízení  
Cambridge test 13 bodů = 1 bod do přijímacího řízení  
 
Úroveň Movers:  
Složení Cambridge testu na maximální počet bodů, tj. 15 = 4 body do přijímacího řízení 
Cambridge test 14 bodů = 3 body do přijímacího řízení  
Cambridge test 13 bodů = 2 body do přijímacího řízení 
 

Tabulka hodnocení přijímacích zkoušek 

  maximální počet bodů 

test z českého jazyka 50 

test z matematiky 50 

průměrný prospěch ze ZŠ 20 

úspěchy v celostátních soutěžích viz výše 

celkem 120 + úspěchy v celostátních soutěžích 
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Pro přijímací zkoušku jsou stanoveny v roce 2021 dva termíny: 14. 4. a 15. 4. 
Oba testy připravuje CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - dále jen CERMAT - je 
příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy), bližší podrobnosti 
viz: https://prijimacky.cermat.cz/ 
 
ukázkové testy CERMATU naleznete také na adrese: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-
zadani-k-procvicovani 
 
Přihláška ke studiu: 
Pro školní rok 2021/2022 platí tato pravidla: 
● Stejně jako v minulosti si uchazeč může přihlášku podat na dvě gymnázia.  
● Přihláška ke studiu pro školní rok 2021/2022 obsahuje údaje o obou školách, na které se chce 

uchazeč přihlásit. 
● Každý uchazeč může testy CERMATU (ČJ, MAT) konat dvakrát. Poprvé v prvním stanoveném 

termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, podruhé ve druhém stanoveném termínu 
na škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 

● Uchazeči se do přijímacího řízení započítává lepší výsledek z písemných testů.  
● Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky 

budou ředitelům škol k dispozici ráno 28. dubna 2021. Následně do dvou pracovních 
dnů zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů. 

 
Další podrobné informace budou zveřejněny ve lhůtě stanovené zákonem.  
 
Přihlášku ke studiu, vzor vyplněné přihlášky naleznete na adrese: https://www.gfp.cz/prijimaci-
zkousky/. 
 
GFP organizuje pro zájemce o studium přijímací zkoušky nanečisto. 
 
 

Přijímací zkoušky nanečisto: 

 

Žáci pátého ročníku mají možnost vyzkoušet si přijímací testy na osmileté gymnázium, zažít 
průběh přijímacího řízení a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám. 

 
Podoba testů i průběh přijímacích zkoušek nanečisto v dopolední části vycházejí z konceptu 

společnosti Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací řízení na osmiletá gymnázia. 
 
Pro letošní rok nabízíme dvě varianty přijímacích zkoušek nanečisto s odpolední 

částí, kde vyhodnotíme testy a poskytneme zpětnou vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně 
vysvětlení správných odpovědí) a bez odpolední části, kdy žákům poštou zašleme opravené 
záznamové archy. 

 
Každý žák obdrží celkové pořadí s výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto z daného termínu 

a opravený záznamový arch, ve kterém bude u každé úlohy uveden maximální počet bodů dané 
úlohy a na kterou problematiku byla zaměřena. Přesné zadání testů nezveřejňujeme, pouze je 
možné do nich nahlédnout v budově školy. 

 
Přijímací zkoušky nanečisto budou probíhat v budově gymnázia od 8:00 do 

11:50 (dopolední část – shodná pro obě varianty) a od 13:30 do 15:45 (odpolední část). 
 
Termíny a aktuální informace pro letošní školní rok na 

https://www.gfp.cz/category/aktivity/prijimacky-nanecisto/ 
 

Cena za jeden termín je 250 Kč za žáka bez odpolední části a 300 Kč za žáka 
s odpolední částí, platba proběhne na místě v den konání zkoušek. 

https://www.gfp.cz/prijimaci-zkousky/
https://www.gfp.cz/prijimaci-zkousky/
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Na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se přihlásit vyplněním přihlášky přes Google 
formulář. Z organizačních důvodů je počet přihlášených žáků na jeden termín omezen na 100 a na 
odpolední vazbu 60, z tohoto důvodu Vám musí být přihláška zpětně potvrzena. Nic nebrání tomu, aby 
se jeden žák po včasném přihlášení zúčastnil přijímacích zkoušek nanečisto ve více termínech, kdy pro 
každý termín je připraven nový test. Případné dotazy rádi zodpovíme na emailu sochorova@gfp.cz. 

 
 

5. Základní průvodce primána GFP 

 

● Celkový počet hodin týdně v primě: 28 

● předměty: viz učební plán gymnázia 

 

● Časový rozvrh vyučování v primě: 

1.hodina 2.hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 

8.10 – 8.55 9.00 – 9.45 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 12.00 – 12.45 12.55 – 13.40 

 

● Co vás čeká v primě: 

- září     adaptační kurz prim 

- listopad                  první třídní schůzky  
první Den otevřených dveří 

- prosinec   studentský AVES (vánoční akademie) 
- únor    druhý Den otevřených dveří 
- únor nebo březen projekt Poznej své město 
- duben   druhé třídní schůzky 
- květen   studentské Majáles 
- červen                       dílny GFP 
 

● Stravování: 
Stravování žáků je zajištěno přímo v budově školy. GFP má vlastní kuchyň a jídelnu. V jídelně je 
zaveden systém objednávání a výdeje stravy přes internet nebo elektronický terminál. Žáci mají 
možnost každodenního výběru ze dvou jídel. 
 
 

 
 
 

(Den otevřených dveří) 

https://forms.gle/azuGf3dY5f9yY5Ro8
https://forms.gle/azuGf3dY5f9yY5Ro8
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První společné akce v primě a sekundě: 

(adaptační kurz ) 
 

(Poznej své město) 
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6. Absolventi a jejich uplatnění za poslední čtyři roky 

 
Šk. Rok 2016/2017 (výsledky maturit, přehled škol, na které byli absolventi přijati) 

 
TŘÍDY 

POČET 
MATURANT, 

HLÁSÍ
CÍ 
SE NA 

VŠ 

PŘIJA
TÍ NA 

VŠ 

% 

PŘIJATÝCH 
NA VŠ 

Z POČTU  
HLÁSÍCÍCH 

SE 

HLÁSÍCÍ SE 
POUZE NA 

VOŠ 

PŘIJA
TÍ NA 

VOŠ 

JAZY
KOV
Á 

ŠKO
LA 

NEPODA
LI 

PŘIHLÁŠ
KU NA 

ŽÁDNOU 

ŠKOLU 

ZAMĚSTNÁ
NÍ 

NEZAMĚ
STNANÍ 

8A 29 25 25 100 2 2 0 2 2 0 

8B 20 18 18 100 1 1 0 1 1 0 

celke
m 

49 43 43 100 3 3 0 3 3 0 

Vysoké školy: 

● UK Praha – 1. lékařská fakulta – všeobecné lékařství 

● UK Praha – Právnická fakulta 

● UK Praha – Přírodovědecká fakulta; obor biologie 

● UK Praha – Fakulta sociálních věd; Marketing a PR 

● UK Praha – Fakulta sociálních věd; ekonomie 

● UK Praha — Pedagogická fakulta 

● UK Praha — Pedagogická fakulta – učitelství pro první stupeň 

● UK Praha — Filosofická fakulta 

● ČVUT Praha – Fakulta fakulta elektrotechniky 

● ČVUT Praha – strojí fakulta (2 studenti) 

● VŠE Praha – Fakulta mezinárodních vztahů (3 studenti) 

● VŠCHT Praha – potravinářství 

● VŠCHT – syntéza organických léčiv 

● ČZU Praha  - agrobiologie 

● ČZU Praha – Fakulta Fakulta biomedic. inž., obor fyzioterapie 

● ČZU Praha – Veřejná správa a regionílní rozvoj 

● ČZU Praha – dřevařství a lesnictví 

● ČZU Praha – kynologie 

● ČZU Praha – Technická a územní správa 

● Masarykova univerzita Brno – Přírodovědecká fakulta – biologie 

● Masarykova univerzita Brno – Pedagogická fakulta – učitelství pro 1 . stupeň 

● Právnická fakulta Plzeň 

● Technická univerzita Liberec – ekonomie 

● UJEP Ústí nad Labem – Fakulta zdravotnických studií – ergoterapie 

● ZU Plzeň – Fakulta ekonomická – systémy projektového řízení 

● Vysoká škola Škoda auto Mladá Boleslav  – ekonomie 

● Unicorn College – ekonomická soukromá škola 

● Jönköping International Business School 

● Soukromá policejní škola 
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VOŠ 

● Soukromá škola Michael - animace 

● VOŠ Praha – Cestovní ruch a mezinárodní obchodní styk 

● VOŠ sociální práce 

● VOŠ obalové techniky Štětí – Obalový a grafický desing 

● 1 absolvent – policie ČR, 1 absolvent – armáda ČR 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(zahájení maturit 2019) 
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Šk. rok 2017/2018 (výsledky maturit, přehled škol, na které byli absolventi přijati) 

 
TŘÍDY 

POČET 
MATURANT, 

HLÁSÍ
CÍ 
SE NA 

VŠ 

PŘIJA
TÍ NA 

VŠ 

% 

PŘIJATÝCH 
NA VŠ 

Z POČTU  
HLÁSÍCÍCH 

SE 

HLÁSÍCÍ SE 
POUZE NA 

VOŠ 

PŘIJA
TÍ NA 

VOŠ 

JAZY
KOV
Á 

ŠKO
LA 

NEPODA
LI 

PŘIHLÁŠ
KU NA 

ŽÁDNOU 

ŠKOLU 

ZAMĚSTNÁ
NÍ 

NEZAMĚ
STNANÍ 

8.A 24 22 22 100 0 1 0 1 1 0 

8.B 24 24 24 100 0 0 0 0 0 0 

celke
m 

48 46 46 100 0 1 0 1 1 0 

Vysoké školy: 

 
●        UK Praha – 1. lékařská fakulta – všeobecné lékařství (3 žáci) 
●        UK Praha – 3. lékařská fakulta – všeobecné lékařství 
●        UK Praha – Právnická fakulta 
●        UK Praha – Přírodovědecká fakulta; obor biologie 
●        UK Praha – Fakulta sociálních věd; Mediální studia 
●        UK Praha –  FSV – sociologie a sociální antropologie 
●        UK Praha – FSV – žurnalistika 
●        UK Praha – FF –  filmová studia 
●        UK Praha — Pedagogická fakulta – Bio – Che 
●        UK Praha – Pedagogická fakulta - učitelství pro MŠ 
●        UK Praha — Filosofická fakulta  - obor historie 
●        ČVUT Praha – Fakulta elektrotechniky 
●        ČVUT Praha –  Strojní fakulta 
●        VŠCHT – Potravinářství 
●        VŠCHT -  Biochemické složení léčiv 
●        VŠE Praha – Mezinárodní vztahy (2 žáci) 
●        ČZU Praha  - Rostlinná výroba 
●        ČZU Praha -  Provozně ekonomická fakulta 
●        ČZU Praha  - Hospodářská a správní služba lesního hospodářství 
●        ČZU Praha - Fakulta lesnická a dřevařská - lesní inženýrství 
●        ČZU Praha   - Životní prostředí (2 studenti) 
●        ČZU Praha – Management a ekonomika 
●        ČZU Praha – Veřejná správa v zemědělství a krajině (2 žáci) 
●        ČZU Praha – Technická fakulta 
●        ČZU Praha – Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 
●        ČZU Praha – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
●     FF HK - Farmacie 
●        Masarykova universita Brno – Fakulta sociálních studií 
●        VUT Brno – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 
●        UJEP Ústí nad Labem – Fakulta zdravotnických studií – fyzioterapie (2 studenti) 
●        UJEP Ústí nad Labem – Interkulturní germanistika 
●        UJEP Přírodovědná fakulta – Bio- Che 
●        UPCE FZS – Fakulta zdravotnických studií 
●        UHK - Přírodovědecká fakulta - Toxikologie a analýza škodlivin 
●        UHK – Pedagogická fakulta – Učitelství pro MŠ 
●        UP Olomouc – FF –  katedra divadelních, filmových a mediálních studií 
●        VIA Horsens University, Dánsko – ICT 
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Soukromé vysoké školy 
 

●        Newton College – Globální management 
●        Newton College - Lidské zdroje 

 

Šk. rok 2018/2019 (výsledky maturit, přehled škol, na které byli absolventi přijati) 

 
TŘÍDY 

POČET 
MATURANT, 

HLÁSÍ
CÍ 
SE NA 

VŠ 

PŘIJA
TÍ NA 

VŠ 

% 

PŘIJATÝCH 
NA VŠ 

Z POČTU  
HLÁSÍCÍCH 

SE 

HLÁSÍCÍ SE 
POUZE NA 

VOŠ 

PŘIJA
TÍ NA 

VOŠ 

JAZY
KOV
Á 

ŠKO
LA 

NEPODA
LI 

PŘIHLÁŠ
KU NA 

ŽÁDNOU 

ŠKOLU 

ZAMĚSTNÁ
NÍ 

NEZAMĚ
STNANÍ 

8.A 27 25 25 100 0 0 0 2 1 1 

8.B 24 24 23 96 0 0 0 0 1 0 

celke
m 

51 49 48 98 0 0 0 2 3 1 

 

Vysoké školy: 

●  2. lékařská fakulta UK Praha 
● Právnická fakulta UK Praha (2 studenti) 
● Právnická fakulta UP Olomouc 
● Filozofická fakulta UK Praha – Hispanistika 
● Filozofická fakulta UK Praha – Anglistika – ameristika 
●  Filozofická fakulta UK – Historie 
● Fakulta sociálních věd UK Praha – Marketing a PR 
● Pedagogická fakulta UK Praha – Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku 
● Pedagogická fakulta UK Praha – DĚ – HV 
● Pedagogická fakulta UK Praha 
● Fakulta humanitních studií UK Praha 
● ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta, obor podnikání a administrativa 
● ČZU Praha – Lesnictví 
● ČZU Praha – Institut vzdělávání a poradenství 
● ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta 
● ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta, obor Hospodářská a kulturní studia 
● ČZU Praha – systémové inženýrství 
● ČZU Praha – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Sustainable use of 

natural resources 
●  ČZU Praha – Fakulta životního prostředí (2 studenti) 
● VŠCHT Praha – Fakulta potravinářské a biochemické technologie – Forenzní analýza potravin 
●  VŠCHT Praha – Fakulta chemické technologie – Biomateriály pro medicínské využití (2 

studenti) 
● VŠCHT Praha (2 studenti) 
●  ČVUT Praha – Stavební fakulta (3 studenti) 
● ČVUT Praha – Strojní fakulta 
●  ČVUT Praha – Fakulta informačních technologií (2 studenti) 
● VŠE Praha – Mezinárodní vztahy – diplomacie 
● VŠE Praha – Národohospodářská fakulta 
● VŠE Praha – Fakulta informatiky a statistiky 
● MUNI Brno – Filozofická fakulta – Teorie interaktivních medií – kombinované studium 
● UJEP Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta – učitelství 1. stupeň a speciální pedagogika 
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● Jihočeská univerzita České Budějovice – Filozofická fakulta – Španělský jazyk pro evropský a 
mezinárodní obchod 

● Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta – český jazyk – dějepis 
● Škoda auto Vysoká škola (4 studenti) 
● Palestra Praha – Obor výživové poradenství a sportovní diagnostika 
● VŠ AMBIS Praha 
● VŠ AMBIS Praha – ekonomika a management obchodu 
● Policejní akademie 

Šk. rok 2019/2020 (výsledky maturit, přehled škol, na které byli absolventi přijati) 

 
TŘÍDY 

POČET 
MATURANT, 

HLÁSÍ
CÍ 
SE NA 

VŠ 

PŘIJA
TÍ NA 

VŠ 

% 

PŘIJATÝCH 
NA VŠ 

Z POČTU  
HLÁSÍCÍCH 

SE 

HLÁSÍCÍ SE 
POUZE NA 

VOŠ 

PŘIJA
TÍ NA 

VOŠ 

JAZY
KOV
Á 

ŠKO
LA 

NEPODA
LI 

PŘIHLÁŠ
KU NA 

ŽÁDNOU 

ŠKOLU 

ZAMĚSTNÁ
NÍ 

NEZAMĚ
STNANÍ 

8.A 24 22 22 100 0 0 0 2 2* 0 

8.B 28 25 25 100 0 1 0 2 3 0 

celke
m 

52 47 47 100 0 1 0 4 5* 0 

*Jedna absolventka je na mateřské dovolené 

 

Vysoké školy: 
 

● 1. lékařská fakulta UK Praha 
● UK Praha – filozofická fakulta – francouzská filologie 
● UK Praha – právnická fakulta (3 studenti) 
● UK Praha – pedagogická fakulta – NJ - ČJ 
● UK Praha – pedagogická fakulta 
● UK Praha – přírodovědecká fakulta 
● UK Praha – fakulta sociálních věd – sociální vědy 
● UK Praha – pedagogika pro mateřské školy 
● VŠE Praha – fakulta informatiky a statistiky – informatika a statistika 
● VŠE Praha – provozně ekonomická fakulta 
● ČVÚT Praha – stavební fakulta (4 studenti) 
● ČVÚT Praha – fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (2 studenti) 
● ČVÚT Praha – fakulta biomedicínského inženýrství 
● ČVÚT Praha – strojírenská fakulta - strojírenství 
● ČZÚ Praha 
● ČZÚ Praha – provozně ekonomická fakulta – provoz a ekonomika (2 studenti) 
● ČZÚ Praha – fakulta životního prostředí 
● ČZÚ Praha – zoorehabilitace 
● ČZÚ Praha – zahradnictví 
● ČZÚ Praha – fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – ekologické zemědělství 
● ČZÚ Praha – fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – kvalita potravin a 

zpracování zemědělských produktů  
● ČZU Praha – fakulta lesnická a dřevařská – provoz řízení myslivosti 
● ČZU Praha – fakulta životního prostředí – geografické informační systémy a dálkový průzkum 

Země v životním prostředí 
● VŠCHT Praha – forenzní analýza 
● VŠCHT Praha – fakulta chemické technologie – kulturní dědictví a restaurování 
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● FTVS Praha – obor trenér, obor tělovýchova a sport se zaměřením na vzdělání - geografie 
● Univerzita Palackého Olomouc – katedra historie – archeologie 
● Univerzita Palackého Olomouc – filozofická fakulta – germanistika a praktická 

nederlandistika 
● Univerzita Palackého Olomouc – právnická fakulta 
● Univerzita Palackého Olomouc – fakulta asijských studií – čínština - japonština 
● Univerzita Palackého Olomouc – pedagogická fakulta – anglický a německý jazyk 
● Masarykova univerzita Brno – fakulta sociálních studií – mezinárodní vztahy 
● Západočeská univerzita Plzeň – právnická fakulta (2 studenti) 
● UJEP Ústí nad Labem – přírodovědecká fakulta – biologie 
● UJEP Ústí nad Labem – přírodovědecká fakulta – biologie a informatika 
● Via University Dánsko 
● Swansea University Velká Británie 
● Soukromá VŠ 
● VOŠ: 
● Vyšší odborná škola publicistiky 

 
 
 

 
              (absolventi 2019/2020 u Hrobky Františka Palackého - předávání maturitních vysvědčení v 

Lobkovicích) 
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7. Velikost a vybavenost školy 

 
● Škola má 16 tříd, dvě paralelní třídy v každém ročníku. Ve školním roce 2020/2021 zahájilo 

studium 456 žáků. 

● Škola je plně zasíťovaná 

● Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření 
v odborných učebnách 
 

● Škola je mimo zvýšeného přízemí a jídelny bezbariérová. 
 

Seznam odborných pracoven: 

● Pracovna anglického jazyka  
● Malá jazyková pracovna (AJ) 
● Velká jazyková pracovna (AJ) 
● Pracovna francouzštiny a latiny 
● Pracovna chemie  
● Chemická laboratoř   
● Pracovna informatiky   
● Pracovna německého jazyka  
● Pracovna přírodních věd 
● Laboratoř přírodních věd  
● Pracovna španělského jazyka 
● Pracovna výtvarné výchovy 
● Pracovna dramatické výchovy 
● Pracovna hudební výchovy 

 
 

 

(posluchárna přírodních věd) 
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Vybavení školy informačními technologiemi: 
  
I. Vybavení školy informačními technologiemi: 
  
Ve škole existuje jedna pracovna IVT – vybavenost:  18 počítačů (17 mladších 5 let) 
  1 dataprojektor 
 
pracovna přírodních věd  1 interaktivní tabule 

  1 vizualizér 
  1 PC + dataprojektor 
 
pracovna chemie:  1 interaktivní tabule 
  1 PC + dataprojektor 

  
 
pracovna humanitních věd  1 interaktivní tabule 
    1 PC + dataprojektor 

     
pracovna anglického jazyka  1 PC + dataprojektor 

 
pracovna německého jazyka  1 PC + dataprojektor 
 
pracovna španělského jazyka  1 PC + dataprojektor 
  
pracovna francouzského jazyka a latiny  1 PC + dataprojektor 

 
malá jazyková pracovna  1 notebook 
  1 televize 
 
velká jazyková pracovna  1 notebook 
  1 dataprojektor 
 
laboratoř fyziky a biologie   1 notebook 
 
hala  1 notebook 
 
pracovna hudební výchovy  1 notebook 
  1 dataprojektor 
 
laboratoř chemie – sklad chemikálií 1 PC 
 
pracovna dramatické výchovy 1 PC 
 
kmenové učebny  1 interaktivní tabule 
  16 PC/notebook    
  16 dataprojektor 
 
další IT GFP 3 server 
 1 datové úložiště NAS 
 1 firewall 
 16 wifi AP (pokrytí celé školy) 
 blokování nevhodného obsahu z internetu 
  2 x 3D tiskárna  
 notebooky pro projekty a akce školy 
 kamery, fotoaparáty, audio záznamníky 
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3D tisk na GFP 

        Po dvou letech testování zapůjčené čínské tiskárny (na obrázku vpravo), kdy jste se na GFP 
seznamovali s fungováním zařízení, jeho vylepšováním, seřizováním a údržbou a zároveň si otestovali, 
že příprava a tisk 3D modelů a jejich následné využití je pro školu zvládnutelné a přínosné, ale zároveň 
poměrně časově náročné a zatížené vysokým procentem produkce zmetků, jsme v roce 2019 zakoupili 
druhou 3D tiskárnu, a to od českého výrobce Prusa Research, který je současně autorem a výrobcem 
nejpopulárnější 3D tiskárny na světě (na obrázku vlevo). Nové zařízení je natolik spolehlivé, přesné a 
automatizované, že v podstatě téměř veškerý čas může být věnován práci na modelu, produkce zmetků 
je naprosto minimální a čas na údržbu, kalibraci a odstraňování problémů je prakticky zanedbatelný. 
Z tohoto důvodu jsme se odhodlali ve školním roce 2019/2020 poprvé zapojit 3D tiskárnu i do výuky, 
a to konkrétně volitelné informatiky v sekundách, povinné v kvintách a IT kroužku pro zájemce z řad 
žáků. Vedle toho jsme 3D tiskem podpořili výuku dějepisu (tisk modelů budov), fyziku (boxy pro 
počítače Microbit, menší pomůcky) a IT instalace v budově (držáky, spojky, vodící prvky).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportovní hala: 

● 1. září 2005 byla slavnostně otevřena moderní sportovní hala Gymnázia Františka Palackého. 
Hala neslouží jen k výuce tělesné výchovy na gymnáziu, ale je využívána také pro mimoškolní 
činnost žáků GFP nebo pronajímána sportovní veřejnosti Neratovicka. Stará nevyhovující 
tělocvična byla přestavěna ve víceúčelovou místnost – slouží pro výuku tělesné výchovy jako 
gymnastické studio a zároveň je využívána jako aula gymnázia. 
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8. Spolupráce se zahraničím 

 

Zahraniční exkurze: 
Program poznávacích zájezdů do německy mluvících zemí, Anglie, Španělska a Francie plní následující 
cíle: poznávání reálií navštívených zemí, komunikace v cizím jazyce  je i poznávání odlišností i shod 
kultur. 
  
 
Mezinárodní projekty: hlavní komunikační jazyk angličtina 
  
 
WAKING UP IN BAROQUE (Probudím se v baroku), program Erasmus+, který se konal v letech 

2017-2019, byl určený pro žáky kvint a sext. Tým GFP se skládá z 18 členů, kteří byli vybráni na základě 

anglického dopisu, jenž musel splňovat 4 základní body, a na ústním pohovoru. 

Vybraní žáci seřadili témata, na které bude kladen důraz v jednotlivých zemích, do pomyslného 

žebříčku od nejatraktivnějšího do nejméně zajímavého podle svých zájmů a priorit, přičemž každá země 

se zaměřuje na 4 témata. Nakonec vznikly 3 skupiny po 6 studentech, které se vydají do Německa, 

Itálie a Litvy. 

Celý projekt zakončila jako hostitel Česká republika na jaře 2019. Mezi barokními tématy jsou 

např. náboženství a tortura, vaření, život šlechty nebo výroba kachlí (v sekci Partnerské školy naleznete 

kompletní seznam témat ve spojení s jednotlivými školami/zeměmi). 

Projekt funguje na principu výměnných pobytů – naši žáci budou při výjezdu bydlet u 

hostitelské rodiny a sami poté ubytují zahraničního studenta. Díky tomuto projektu žáci poznají i běžný 

život a tradice cizí rodiny a samozřejmě zlepší své znalosti angličtiny a práce v týmu. 

 
 
Spolupráce se zahraničními školami: 
Od roku 1993 probíhá pravidelná týdenní kolektivní výměna s holandskou školou Marne College 
Bolsward s pobytem v rodinách a účastí na výuce. Čeští žáci (skupina žáků z kvint – septim) jezdí do 
Nizozemí v říjnu, holandští studenti přijíždějí v dubnu nebo v květnu. Součástí je vzájemné poznávání 
odlišností i shod kultur. 
 

Výměnný program s Gymnáziem Roberta Schumanna v Lipsku 

Od šk. roku 2019/2020 se GFP podařilo uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s Gymnáziem Roberta 

Schumanna v Lipsku. Cílem této spolupráce jsou výměnné pobyty žáků našeho a německého gymnázia. 

První výměnný týden se uskuteční po pauze zapříčiněné epidemií koronaviru od 12. 9. do 18. 9. 2021 u 

nás. Posléze naši žáci od 28. 3. do 3. 4. 2022 navštíví Lipsko. Budou se věnovat aktivitám, při kterých se 

poznají se svými německými hostiteli. Budou používat jazyky, které se učí, podniknou výlet do Berlína a 

budou společně sportovat. Němci se ubytují v českých rodinách. Podobný týden potom proběhne 

v Lipsku a role hostitelů se pochopitelně obrátí. V plánu je sport, návštěva Prachovských skal, Prahy a 

mnohé další činnosti. Bude se jednat o dva týdny naplněné zážitky, při kterých získají všichni účastníci 

nenahraditelné zkušenosti.   
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Zahraniční exkurze: 
Obdobný cíl plní program poznávacích zájezdů do německy mluvících zemí, Anglie, Španělska a Francie.  

 
GEO - WATER - mezinárodní ekologický projekt v rámci programu ERASMUS+ 
Do tohoto projektu (včetně GFP Neratovice) vstoupily následující partnerské školy: 
Střední a vyšší odborná zdravotnická škola Nymburk – www.zdravkanbk.cz 
nizozemská škola Marne College Bolsward – www.marnecollege.nl 
nizozemské Visser´t Hooft Lyceum Leiden – www.vhl.nl 
německé Městské gymnázium Haan – www.gymhaan.de 
nizozemská organizace IVN (Ústav pro přírodu a udržitelnost) – www.ivn.nl 
webové stránky projektu – www.geo-water.eu 
 

 
(Marne College Bolsward Nizozemí) 

 
 
 

 
(Geowater) 

 
 
 
 
 
 

http://www.zdravkanbk.cz/
http://www.zdravkanbk.cz/
http://www.marnecollege.nl/
http://www.marnecollege.nl/
http://www.vhl.nl/
http://www.vhl.nl/
http://www.gymhaan.de/
http://www.gymhaan.de/
http://www.ivn.nl/
http://www.ivn.nl/
http://www.geo-water.eu/
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9. Výchovné poradenství 

 
Škola má propracovanou problematiku výchovného poradenství. Funkci výchovného poradce 

vykonává zástupce ředitele školy, který má pro tuto práci potřebné vzdělání. Velmi úzce spolupracuje 
s vyučující, jež zastává funkci školní metodičky prevence, a se školním psychologem. 

Škola zaměstnává školního psychologa, který mimo jiné učí předmět seminář pedagogiky a 
psychologie. Pro jeho práci má škola vyhrazenu místnost, která zaručuje diskrétnost při jednání se 
žáky. 

Výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli poskytuje žákům vyšších ročníků informace o 
možnostech dalšího studia, organizuje pro ně besedy s bývalými absolventy školy. Ti jim předávají 
cenné zkušenosti týkající se přijímacích zkoušek, studia a studentského života na vysokých školách. 

 
 
INFORMACE O ODBORNÝCH PRACOVNÍCÍCH 
 

Mgr. Hana Grohmanová – školní psycholožka  
 
Mgr. Petr Palička – výchovný poradce, zástupce ředitele  
 
Mgr. Dana Nešetřilová – školní metodik prevence  
 
 

 
 

(Projekt dožij se dvaceti – bezpečnost za volantem) 
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10. Studentské a další aktivity, mimoškolní činnost 

 

● Klub mladého diváka při GFP pod vedením profesorů GFP žáci každoročně navštíví 5–6 

divadelních představení. 

● Zájmové kroužky: 
Florbal 
Spikeball 
Tenis 
Volejbal 
Kroužek francouzského jazyka 
Kroužek španělského jazyka 
Kroužek sportovní všestrannosti 
Dramatický kroužek 
Kroužek deskových her 

● Sborový zpěv 

●     Studentský parlament – pravidelné setkávání, diskuse nad otázkami školy, organizování akcí 
● „Aktivní dny“ - tzv. dílny 

předposlední dva dny školního roku se staly součástí pravidelného programu školy. Byly 
zaměřeny na zájmovou aktivitu žáků bez rozdílu věku a ročníku. 
 
 

Přehled otevřených dílen ve šk. roce 2018/2019: 
 

Den 1. – 26. 6. 2019 
● Byšické rybníky a mokřady 
● Gastrotoulky tentokrát VLAKEM 
● Gastrotoulky 
● Grilování za školou 
● Inline brusle 
● Horolezci, horolezkyně, horolezčata 
● Mořský svět 
● Pražské kavárny 
● Náročnější osmdesátka 
● ZOO Leipzig 
● Psychohrátky 
● Putting golf Úžice 
● Scrapbook 
● Spikeball 
● Východ slunce na ferratě 
● ZOO Praha 

Den 2. – 27. 6. 2019 
● Bíčvolejbal 
● Brandýs nad Labem 
● Čtenářská seance přátel knihy 
● Byšické mokřady 
● Hvězdy a já 
● Pěšky Čekým rájem 
● Grilování za školou 
● Krabičkování a motýlkování 
● Lepidlo, nůžky, papír 
● Logické, stolní a karetní hry 
● Obrazy Z. Buriana 
● Scrapbook 
● tajemství Zvířetického pokladu 
● Toulky Neratovickem 
● Kancelář prezidenta republiky 
● Tablety a ozoboty 

 
 

https://www.gfp.cz/dilny/detail.php?id=201
https://www.gfp.cz/dilny/detail.php?id=292
https://www.gfp.cz/dilny/detail.php?id=301
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(Byšické mokřady) 
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Veršobraní 
 

Veršobraní (literární soutěž konaná v rámci celostátního festivalu Den poezie) na naší škole 
probíhá již od roku 2012. Zúčastnit se může každý žák naší školy, vítáme i účastníky z řad 
absolventů.   
Celý festival se koná na počest narození Karla Hynka Máchy, každoročně se ale váže 
k dalšímu literárnímu výročí, k němuž se vztahuje i téma. Tématu pak přizpůsobujeme průběh 
naší školní soutěže (mj. jsme četli verše na Slavíně, absolvovali jsme večerní strašidelnou 
bojovku ve škole, setkali jsme se s publikujícími autory, navštívili jsme kavárnu Slavie, putovali 
jsme po stopách básníků v Praze).   
Porota složená z vyučujících českého jazyka a estetické výchovy každoročně hodnotí v průměru 
kolem 30 soutěžních prací. A nejen odborná porota, svého vítěze si vybírá i veřejnost (rodiče, 
žáci, Spolek přátel GFP) prostřednictvím internetového hlasování.   
Slavnostní vyhlášení výsledků bývají přítomni soutěžící i porotci, pěvecký sbor GFP, ale hlavně 
hosté ze Spolku přátel GFP, jimž vděčíme i za hodnotné ceny vítězům.   
 

 
 

 
(Veršobraní) 
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(Vítězná báseň 2019) 
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11. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 
 
 

● Spolek přátel GFP je nejužší partner gymnázia při realizaci mimoškolní činnosti.  
Jeho členy jsou zejména rodiče současných i bývalých žáků. Organizuje společná setkání, 
spoluorganizuje maturitní ples, Majáles, AVES, zájmové kroužky atp. 
 

● Rodiče a zákonní zástupci žáků jsou informováni jednak prostřednictvím třídních 
schůzek (2x ročně), jednak kdykoliv po domluvě s vedením školy, třídním profesorem 
nebo vyučujícími, jednak prostřednictvím webových stránek školy, především pomocí 
aplikace on-line klasifikace. 

 
 

Spolupráce s partnery 
 
Významnými partnery gymnázia jsou: 
 
● spolek Svatobor, jehož členem je GFP. 
● město Neratovice je spolupartnerem květnových vzpomínkových akcí na osobnost F. 

Palackého a studentského  majáles. Škola spolupracuje na některých sociálních 
programech města (např. roznášení dárků seniorům, programu – Poznej své město atd.) 

● DDM - spolupráce na sportovních akcích a projektech. V posledních čtyřech letech se žáci 
sext pravidelně zapojují jako školitelé do projektu  Hrou proti AIDS.    

● Společenský dům Neratovice organizuje divadelní a filmová představení. 
Gymnázium spoluzajišťuje pořadatelskou službu při některých akcích spol. domu – např. 
Divadelní pouti, Filmové pouti. Hrou proti AIDS 

● Základní školy v regionu - spolupracují s gymnáziem na semináři pedagogicko 
psychologické praktikum. 

● Dům seniorů kněžny Emmy v Neratovicích. Žáci pomáhají při organizování 
tradičních akcích seniorů – Mezigeneračních hrách, jarmarku a dal. Zároveň navazují 
se seniory i užší kontakty a stávají se jejich společníky. 

● Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mělníku, a to i při řešení 
patologických jevů. 

● Lach-Ner s.r.o. Cena ředitele  
Projekt Cena firmy LACH-NER, s.r.o. si klade za cíl motivovat žáky GFP k práci v oblasti 
přírodních věd – chemie, biologie, fyzika. Soutěž vyhlašuje GFP Neratovice za finanční a 
odborné pomoci firmy LACH-NER, s.r.o. a Spolku přátel GFP. 
Vítězové soutěže si po veřejné prezentaci, rozhodnutí poroty a splnění všech předem 
daných podmínek rozdělí finanční částku 25 000 Kč. 
Žáci, kteří se umístí na prvním a druhém místě, postupují se svými pracemi do krajského 
kola SOČ. 
Téma prací nemá konkrétnější, užší zadání. Žáci se mohou při dodržení níže zmíněných 
podmínek účastnit projektu jednotlivě, ve dvojici či zpracovat vybrané téma ve skupině. 
Soutěž má dvě věkové kategorie:1. žáci primy – tercie, 2. žáci kvarty – oktávy 

● Společnost Člověk v tísni. S touto společností škola spolupracuje především při 
organizování besed. 

● Policie ČR – místní oddělení Neratovice. Škola spolupracuje s policií ČR nejen při řešení 
aktuálních problémů, ale i při prevenci sociálně patologický jevů – besedy o drogách a 
trestní odpovědnosti mladistvých. Policie ČR se podílí na dopravní výchově  

● Městská policie Neratovice - dopravní projekty, organizace projektu pro primány - 
Poznej své město a preventivní akce pro novopečené řidiče z řad žáků GFP - Dožij se 
dvaceti. 

● Farní charita – tříkrálová sbírka  
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(Mezigenerační hry) 

 

 
(Hrou proti AIDS) 

 

  
(projekt Moje první peníze) 
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12. Ze života školy 

 

(Ples v teniskách) 
 

 
(maturitní ples) 
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(poslední zvonění)  

     (studentské majáles) 
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13. Odkazy na další důležité informace 

 
 

Školní vzdělávací program:  https://www.gfp.cz/svp 

 

inspekční zprávy:  http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=2256 

 

výroční zprávy:  https://www.gfp.cz/vyrocky 

 

přijímací řízení:  https://www.gfp.cz/prijimaci-zkousky/ 

 

školní řád:    https://www.gfp.cz/skolnirad 

 

 

 

 

 

 

 

 
(pedagogický sbor gymnázia) 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.gfp.cz/svp
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=2256
https://www.gfp.cz/vyrocky
https://www.gfp.cz/prijimaci-zkousky/
https://www.gfp.cz/skolnirad

