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PROČ SI VYBRAT GYKAS?
Zájezdy, akce, divadla, výstavy.
Zjistěte, co se děje v naší škole.
ČTĚTE NA STRANĚ 2, 4

VŽDYCKY JE NA CO SE TĚŠIT
Zážitky i poznání v každém ročníku
gymnázia!
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Gymnázium Karla Sladkovského

Studijní obory:
79-41-K/81
osmileté gymnázium
 
79-41-K/41
čtyřleté gymnázium

 
Počet tříd: 18
Počet studentů: 430
 
Ředitel školy:
Mgr. Tomáš Hušek
 
Zřizovatel:
Hlavní město Praha
 
Rodičovská organizace:
SPGS – Společnost příznivců
Gymnázia Karla Sladkovského

Kontakty:
Adresa:
Gymnázium
Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí č. 8/900
130 00 Praha 3
 
Telefon: 222 721 118
 
e-mail:
husek.tomas@gykas.cz
drhova.jana@gykas.cz
mostl.roman@gykas.cz
 
www.gykas.cz

Základní informace o gymnáziu

Historie našeho gymnázia sahá
až do roku 1896. Na škole
působila řada vynikajících
pedagogů a také mezi jejími
absolventy je mnoho
významných osobností.
Současný pedagogický sbor
vnímá tuto tradici jako závaznou
a snaží se na slavnou minulost
„Žižkovské Sorbonny“ navázat.
Úspěšnost našich absolventů
u přijímacích zkoušek na VŠ se
pohybuje kolem 95%.
 
Velký důraz klademe na výuku
cizích jazyků. Ve všech třídách
vyučujeme jako první cizí jazyk
angličtinu. Druhý cizí jazyk
(němčina, francouzština) začíná
u osmiletého studia od sekundy,
u čtyřletého studia od prvního
ročníku. Pro zájemce
organizujeme zájezdy
do Německa, Anglie, Francie.
Ve vyšších ročnících si mohou
studenti zvolit z široké nabídky
volitelných předmětů.
 
Na gymnáziu máme dvě
počítačové učebny. Třídy jsou
vybaveny dataprojektory

a některé interaktivními
tabulemi. K výuce využíváme
také specializované jazykové
učebny. Studenti se mohou
zdarma připojit na wi-fi síť.
Jídelna v budově školy vaří
denně dvě jídla.
 
Naši studenti každoročně
obsazují přední místa v mnoha
soutěžích. Sami jsme též
pořadatelem nejrůznějších
vzdělávacích a kulturních akcí.
Nedílnou součástí výchovně
vzdělávacího programu jsou
i sportovní kurzy a další školní
akce (viz strany 2-4). Výchovný
poradce a metodik prevence
našeho gymnázia úzce
spolupracují s pedagogicko-
psychologickou poradnou
v Praze 3. Jsme také fakultní
školou Univerzity Karlovy.
 
K výhodám školy patří i dobrá
dostupnost z různých částí Prahy
a jejího okolí. Blízko školy je
zastávka tramvají č. 5, 9, 15, 26.
Přímé spojení vede také
od stanice metra Flora a od
Hlavního a Masarykova nádraží.

Přijímací řízení – 
školní rok 2019/20
Otevírané obory vzdělávání:
 
2 třídy osmiletého gymnázia
(celkem max. 60 žáků)
 
1 třída čtyřletého gymnázia
(celkem max. 30 žáků)
 
Termíny jednotných
přijímacích zkoušek:
 
osmiletý obor vzdělávání 
16. 4. 2020 a 17. 4. 2020
 
čtyřletý obor vzdělávání 
14. 4. 2020 a 15. 4. 2020
 
Formulář přihlášky ke studiu je
ke stažení na www.cermat.cz.
Pořadí škol na přihlášce není
závazné. O volbě školy
rozhodne uchazeč uplatněním
svého zápisového lístku.
 
Přihlášku je nutné doručit
škole do 2. března 2020.
Hodnocení – klasifikace musí
být potvrzena základní školou.
Nevyžadujeme lékařský
posudek. Pokud mají žáci
diagnostikované SPU, je nutné
přiložit k přihlášce doporučení
pedagogicko-psychologické
poradny.
 
Přijímací zkoušky – testy se
budou konat na oba obory pouze
z matematiky a českého jazyka
– jednotná přijímací zkouška
Cermat.
V testech bude prověřována
znalost obou předmětů v rozsahu

Historická učebna chemie

Rámcového vzdělávacího
programu pro základní
vzdělávání.
Soubor ukázkových úloh
pro oba zkušební předměty
najdete na www.cermat.cz.
Na těchto stránkách jsou
zveřejněny i testy přijímacího
řízení a ilustrační testy
z minulých let pro čtyřleté
i víceleté obory.
 
V přijímacím řízení bude rovněž
zohledněn prospěch uchazeče
dosažený na základní škole
a případná úspěšná účast
v olympiádách a obdobných
soutěžích.
 
Přesná kritéria pro přijetí
najdete na stránkách školy
www.gykas.cz v záložce
Studium – Přijímací zkoušky.
Zveřejněna budou nejpozději
v lednu 2020.
 
Po vyhlášení výsledků
přijímacího řízení ředitelem
školy poběží lhůta 10
pracovních dní pro odevzdání
zápisového lístku.
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Akce kabinetu FJ

Výuka francouzského jazyka má
na naší škole dlouholetou tradici.
Během studia se studenti mohou
zdokonalovat v cizím jazyce
také díky poznávacím, studijním
a výměnným zájezdům,

výběrovému konverzačnímu
semináři či konverzační soutěži.
Začátkem tohoto školního roku
se studenti různých ročníků
zúčastnili pětidenního
poznávacího zájezdu do Paříže
a na příští školní rok plánujeme
týdenní studijní pobyt
v jihofrancouzském Montpellier,
během kterého budou studenti
dopoledne studovat v jazykové
škole a odpoledne se věnovat
výletům po okolí či odpočinku
na pláži. Co víc si může student
francouzštiny přát?!

Zájezd do Skotska
Naše škola každoročně
organizuje poznávací zájezdy
do Británie. V září jsme se
vydali do Skotska. Po prohlídce
Amsterdamu a noční plavbě
do Newcastlu nás čekalo
poznávání skotských měst,
přírody a hostitelských rodin.
Mezi největší lákadla patřila
prohlídka Edinburghu či
univerzitního městečka St.
Andrews, kolébky golfu.
Výzvou byl výstup na pár
skotských kopců, kde jsme byli
odměněni nádhernými výhledy.

Dostali jsme se také
do romantické oblasti severní
Anglie Lake District. Poslední
den jsme strávili v Londýně.

Exkurze do Berlína

V dubnu loňského školního roku
se studenti sext a druhého
ročníku vypravili na třídenní
historicko-geografickou exkurzi

do hlavního města Německa.
Program zájezdu zahrnoval
nejen prohlídku nejznámějších
památek Berlína, ale především
návštěvu muzeí se sbírkami
antického, egyptského
a islámského umění, muzea
'DDR' a expozice Topografie
teroru věnované nejtemnějšímu
období německé historie.
U památníku Berlínské zdi
v Bernauer Straße a u bývalého
přechodu Checkpoint Charlie se
zase studenti seznámili
s příběhem rozděleného města.

Zájezdy kabinetu NJ

Wir mögen Deutsch!
A proto vyjíždíme alespoň
dvakrát ročně do německy
mluvících zemí.

Loni jsme v době adventu
vyrazili na tradiční vánoční trh
do saského Budyšína.
V dubnu se pak uskutečnil
dvoudenní tematický zájezd
do Vídně a Schönbrunnu.
Kromě návštěvy historického
centra Vídně jsme navštívili také
slavnou galerii Albertina,
Klenotnici s korunovačními
klenoty Svaté říše římské,
zábavní park Prater a také
Hundertwasserhaus,
nejproslulejší obytný dům
ve Vídni. Komm, mach mit!

Knihovna pro mladé čtenáře
Vášnivého čtenáře určitě
nadchne, že si na naší škole
může vybírat ze dvou knihoven.
Žákovská knihovna čítá na 8000
svazků. Jsou v ní zastoupena
nejen významná díla české
a světové literatury, ale
i odborné tituly z oblasti
lingvistiky, historie, dějin
literatury a dalších
společenských věd.
Druhá knihovna vznikla
z iniciativy letošní 6.E a je
umístěna v učebně 101. Je
zaměřena na literaturu young

adults a nabízí současné čtivé
tituly nejen žánrů fantasy
a dystopie. Velký dík
za darování knih a finanční
podporu nápadu patří také
rodičům a SPGS.

Divadelní klub
Členové divadelního klubu mají
možnost využívat pestrou
nabídku četných pražských
divadel. Podle aktuálního
programu jednotlivých divadel
(Národní divadlo, Archa, Minor,
Divadlo v Dlouhé...) vybíráme
v souladu s přáním studentů
jedno až dvě představení
za pololetí. Nabídka se týká
dvou různých věkových
kategorií: sekunda – tercie
a kvarta – oktáva.
Kabinet českého jazyka
organizuje pro studenty také

poetické odpoledne, exkurze
do Památníku Karla Čapka
ve Strži a na Kuks a soutěže
(olympiáda v českém jazyce,
lingvistická olympiáda, literární
soutěž).

Klub deskových her
Klub deskových her se koná
každý pátek od 14:00 do 16:30
v učebně 101 v 1. patře školy.
Je k dispozici nejen všem
studentům našeho gymnázia, ale
také žákům čtvrtých a pátých
tříd základních škol, případně
jejich kamarádům.
Není vyžadována pravidelná
účast ani setrvání až do půl páté.
Zkrátka kdokoliv může dle chuti
přijít a zdarma si hrát. Několik
her je k dispozici díky grantu
SPGS a darům od rodičů, další
hry si nosí účastníci sami.

Technoplaneta – šifry
Od roku 2010 se naše škola
účastní šifrovací hry
TECHNOPLANETA.
Hra je určena pro pětičlenné
týmy žáků. Má dvě části. První,
internetové části se účastní
kolem 200 týmů z celé republiky
i ze Slovenska, které v pěti
třítýdenních kolech musí vyluštit
celkem 25 šifer. Na zhruba 40
nejlepších týmů pak čeká
celostátní finále. Má formu
orientačního běhu, kdy
správným vyluštěním šifer získá
tým pozici následujícího

Šifra na ukázku: "Co chybí?"

stanoviště.
Naše týmy se takřka každý rok
probojovaly do finále a i v něm
obstály se ctí!
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PRIMA – seznamovací kurz
Nováčci, kadeti, benjamínci,
takto různě lze nazvat naše nové
tváře. Přicházejí z různých škol
a je třeba, aby se lépe poznali.
Kurz je jakousi pomocnou rukou
jejich lepší adaptace na novou
školu, nové kamarády, a proto je
i tak zaměřen. Hry v přírodě,
taktika kolektivu při řešení
úkolů, výlety na zajímavá místa
nebo večery u ohně by našim
primánům měly být nápomocny
k tomu, aby zdárně zvládli svůj
důležitý životní krok.
Kurz se koná ve Zbraslavicích.

SEKUNDA – lyžařský kurz 
Krkonoše

Studenti sekund se pravidelně
účastní lyžařského výcvikového
kurzu v Krkonoších.
Pod vedením zkušených
instruktorů z řad pedagogů si
osvojí či vylepší své dovednosti
na sjezdových i běžeckých
lyžích. V rámci pobytu
na horách studenti zažijí i večery
plné her, zábavy, ale i přednášek
o novinkách a trendech
ve vybavení a technice lyžování
či o pohybu a chování na horách.

TERCIE – Slovinsko

Od roku 2010 pořádáme
pro studenty tercií
sportovně-poznávací kurz do Bovce,
nádherného místa pod Julskými

Alpami ve Slovinsku.
Údolí křišťálové řeky Soča,
panorama horských velikánů
a kouzelné prostředí
Triglavského národního parku
doslova vybízí k nevšedním
zážitkům. Spíme pod stany,
stravujeme se v polní kuchyni,
podnikáme výlety, hrajeme hry,
ale hlavně se pod vedením
zkušených instruktorů pouštíme
do skvělých aktivit jako je
rafting, canyoning, či křest
v Soče, jejíž teplota je více než
osvěžující!

KVARTA – Anglie
Každoročně v červnu je
pro studenty našich kvart
organizován poznávací zájezd
do Velké Británie. Navštěvujeme
především jižní pobřeží Anglie
nebo Wales. Protože se nocuje
v rodinách, mají účastníci nejen
možnost vyzkoušet si v praxi,
jak se dorozumí anglicky, ale
také jedinečnou příležitost
poznat všední britský život.
Se studenty vyšších ročníků se,
pokud mají zájem, vydáváme
do vzdálenějších míst, na sever
Anglie nebo do Skotska.

KVINTA – lyžařský kurz 
Rakousko
Studenti kvint, prvních ročníků
a mnohdy i další zájemci
z vyšších ročníků jezdí od roku
2009 lyžovat do Alp. Tato
oblíbená akce nás zavedla
na mnoho sjezdovek
ve Východním Tyrolsku.
V posledních letech jsme se
několikrát vypravili do střediska
Skicircus Saalbach-Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn, které má
pověst jedné z nejlepších
rakouských lyžařských oblastí.

Nabízí 270 km sjezdovek všech
úrovní obtížnosti. Kurz se koná
v březnu, studenti si mohou vzít
sjezdové lyže nebo snowboard.

SEXTA – cyklokurz
Pro studenty sext a druhých
ročníků pořádáme kurz
zaměřený na cykloturistiku.
Se zvyšujícím se počtem
cyklistických tras se začíná tento
krásný sport stále více rozvíjet
a my nechceme v tomto ohledu
zůstat pozadu. V závislosti
na počasí lze kilometry v sedle
prostřídat s pěšími výlety
do zajímavých míst či jinými
aktivitami v nádherné přírodě
Podkrkonoší.
Kromě cyklistických vyjížděk si
studenti užijí i volejbalu, tenisu,

ping pongu, trampolíny
nebo bazénu. Večery trávíme
nejen přípravou tras
na následující dny, ale i zábavou,
hrami a posezením u táboráku.
To vše v areálu kempu v Pecce.

SEPTIMA – vodácký kurz

Vodácký kurz pro septimy a třetí
ročníky má na naší škole již
dlouholetou tradici. Koná se
každoročně v červnu a studenti

na něm mají možnost vyzkoušet
si jízdu na kánoích i kajacích.
Spluli jsme Vltavu i Sázavu
a nově sjíždíme Ohři
z Kynšperka nad Ohří
do Vojkovic.
Vodáctví je spojeno s přírodními
podmínkami, proto se přespává
ve stanech na menších
tábořištích a studenti si sami
vaří.
Volné chvíle jsou vyplněny
návštěvami přírodních krás
a pamětihodností, večery patří
zábavě při kytaře u táboráku.

OKTÁVA – poslední zvonění
V budově školy v prvním patře
visí na chodbě jeden ze symbolů
školy „Slaďárenský zvon“.
Při posledním zvonění
po rozdání posledního
vysvědčení v maturitním ročníku
na něj zazvoní všichni maturanti
za velkého ohlasu celé školy.
V té chvíli mají v očích slzy i ti
největší darebové. Čest zazvonit
na zvon má pouze maturant.
Říká se, že kdo na něj zazvoní
dříve, neodmaturuje.



WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM, PRESS@SCHOOLPRESSCLUB.COM COPYRIGHT © OMNIVEDA GROUP S.R.O.

ČASOPIS PRO ZÁJEMCE O STUDIUM, GYMNÁZIUM KARLA SLADKOVSKÉHO

Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu (DofE)

V roce 2017 vzniklo na našem
gymnáziu centrum programu
DofE, otevřené i studentům
z jiných škol. Program motivuje
mladé lidi v osobním rozvoji
v oblastech talentu, sportu,
dobrovolnictví a expedice.

Po absolvování bronzové,
stříbrné či zlaté úrovně obdrží
každý účastník prestižní ocenění
uznávané zahraničními
vysokými školami.
DofE si nyní plní desítka
studentů našeho gymnázia.
V červnu 2019 toto ocenění
získaly první čtyři studentky
v historii našeho gymnázia.
Slavnostní ceremonie proběhla
na Staroměstské radnici.
Je to výzva i pro tebe?
Neváhej a přihlas se!

Expedice Gruzie 2019
V říjnu se několik studentů
našeho gymnázia již tradičně
zúčastnilo expedice do Gruzie.
Během této školní akce měli
studenti možnost seznámit se
nejen s tamější krásnou
přírodou, kulturou, tradicemi,
ale i s životem velkoměsta.
Absolvovali výlety civilizací
nedotčenou krajinou, navštívili
historické památky, města,
městečka i vesnice. Seznámili se
s tradičním způsobem výroby
vína a absolvovali kuchařskou
školu, kdy si sami připravili
gruzínskou národní pochoutku

churchkhelu a národní jídlo
chinkali. Ve Tbilisi navštívili
školu, kde mohli sledovat
výuku. Pobyt v Gruzii si velmi
užili, domů si pak přivezli
mnoho zážitků a poznatků.

Školní akademie

Tento školní rok je pro nás
trochu výjimečný tím, že
slavíme 120. výročí otevření
školy. V úterý 3. 12. 2019 se
bude v rámci týdne oslav konat
slavnostní akademie.

Na programu budou tradičně
čísla hudební, taneční i sportovní
a z pódia nebude znít jen čeština,
ale i francouzština, němčina
a angličtina. Někdo pilně zkouší
už od října, někdo se připojí až
na poslední chvíli, ale už teď je
jasné, že se máme na co těšit!
Děkujeme všem, kteří se na celé
akci podílí. Akademie je
díky nim rok od roku pestřejší
a propracovanější. Aby tomu tak
bylo i v příštích letech: Kdo
něco umíte, neostýchejte se
a přidejte se k nám!

Předvánoční období

Prosincové dny jsou každoročně
plné různých akcí.
Nejprve se 5. 12. maturanti
postarají o to, že školou,
k radosti mladších spolužáků,
projde Mikuláš s celým
zástupem čertů a andělů.

Další tradiční akcí školy je
volejbalový turnaj „Vánoční
kapr“. Účastní se ho družstva
všech tříd. Primy a sekundy hrají
přehazovanou. A kdyby měl
někdo z vyššího stupně
gymnázia volejbalu málo, může
se také přihlásit na volejbalový
maraton. Koná se jednou za rok
a trvá cca 20 hodin.
Se školou se před Vánocemi
loučíme poslechem Rybovy
České mše vánoční v kostele
Nejsvětějšího Srdce Páně
na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Výtvarná výchova

Alexandra Klocoková 7.E – Bronzové pásmo (kombinovaná technika)

Ve výtvarné výchově
podporujeme rozvoj fantazie
a tvořivosti. Seznamujeme naše
studenty s různými výtvarnými
vyjadřovacími prostředky –
kresbou, malbou, grafikou,
vytváříme prostorové objekty,
zkoušíme s nimi různorodé
kombinované techniky.
V rámci hodin výtvarné výchovy
navštěvujeme také stálé
expozice NG a GHMP i aktuální
výstavy. Letos už jsme byli např.

v Paláci Kinských na výstavě
Francouzského impresionismu.
Na naší škole mohou studenti
navštěvovat dvouletý seminář
a maturovat z Dějin výtvarného
umění. V rámci semináře jsme
letos podnikli i několik výprav
za pražskou architekturou.
 
V loňském školním roce získali
dva studenti vynikající ocenění
v mezinárodní výtvarné soutěži
"Bohúňova paleta" (viz obr.). 

Milan Zavřel 5.E – Zlaté pásmo (kombinovaná technika)


