
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Jsme malá střední škola s přátelskou 

atmosférou a tvůrčím prostředím, žádný 

anonymní kolos. 

➢ Hlavně studujeme, což je někdy dřina, ale 

víme, že se to vyplatí. 

➢ Úspěšnost absolventů našeho gymnázia 

v přijetí na VŠ dlouhodobě přesahuje 95 %. 

➢ Klademe důraz na kvalitní zvládnutí cizích 

jazyků. 

➢ Máme partnerské školy ve Švýcarsku a ve 

Velké Británii. 

➢ Naši studenti mají zdarma přípravný kurz 

k získání mezinárodního certifikátu 

z angličtiny. 

➢ Ke studium přírodních předmětů využíváme 

moderní přístroje PASCO a modernizovanou 

laboratoř. 

➢ V celé škole je zajištěno připojení 

k internetu. 

➢ Účastníme se mezinárodních projektů 

ERASMUS+. 

➢ Jezdíme na sportovní a lyžařské kurzy. 

➢ Máme studentský parlament, jsme aktivní 

v projektech Světová škola, Paměť národa, 

Život dětem aj. 

➢ V rozvrhu počítáme s dojížděním. 

➢ Pokud to podmínky dovolí, otvíráme 

přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro zájemce o studium 

z pátých i devátých tříd 

i jejich rodiče 

od 15.00 hodin 

v případě nepříznivé epidemiologické 

situace on-line formou 

více informací na www. gymfry.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pro uchazeče z 5. tříd 

 

➢ Přijímací řízení podle školského zákona 

➢ Počet míst: 30 

➢ Přihlášky: www.gymfry.net, www.edulk.cz, 

www.cermat.cz  

➢ Termín odevzdání přihlášky: do 1. 3. 2022 

poštou nebo osobně zákonného zástupce 

uchazeče v kanceláři školy 

➢ Řádně vyplněná přihláška potvrzená školou, 

prospěch za celou 4. třídu a 1. pololetí  

5. třídy  

➢ Potvrzení lékaře škola nevyžaduje 

➢ Posudek ŠPZ nebo lékaře k uzpůsobení 

podmínek spolu s přihláškou 

➢ Termín konání PZ: 19. a 20. dubna 2022 

➢ Forma PZ: JPZ Cermat, testy z českého jazyka a 

matematiky 

➢ Pro přípravu na JPZ lze využít testy z minulých 

let na stránce www.cermat.cz 

➢ Kritéria hodnocení: na www.gymfry.net soubor 

Přijímací řízení prima – kritéria 2022_2023

 

Základní informace o škole: 

Škola: Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, 

příspěvková organizace 

Adresa: Mládeže 884, 464 01 Frýdlant 

Kontakty: 
email: gymfry@gymfry.cz 

Telefony:  
kancelář školy:  482 312 078 
    778 536 851 
ředitel školy:   778 536 793 
zástupkyně ředitele: 778 536 852 

Web školy: www.gymfry.net 

Datová schránka: x8rkkfz 

 

Obor studia: 79-41-K/81 gymnázium 

 

 

 

 

 

Pro uchazeče z 9. tříd 

 

➢ Nejedná se o přijímací řízení podle školského 

zákona, pouze o doplnění uvolněných míst 

➢ Počet míst: 5–8, bude upřesněno po 1. kole 

JPZ 

➢ Přihlášky: www.gymfry.net, www.edulk.cz, 

www.cermat.cz 

➢ Termín odevzdání: nejpozději den před 

konáním zkoušky poštou nebo osobně 

zákonného zástupce uchazeče v kanceláři 

školy 

➢ Řádně vyplněná přihláška potvrzená školou, 

prospěch za celou 8. třídu a 1. pololetí  

9. třídy  

➢ Potvrzení lékaře škola nevyžaduje 

➢ Termín konání PZ: bude vyhlášen po 1. kole 

JPZ na webu školy www.gymfry.net 

➢ Kritéria hodnocení: na www.gymfry.net 
soubor Přijímací řízení kvinta – kritéria 
2022_2023 

http://www.gymfry.net/
http://www.edulk.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.gymfry.net/
http://www.gymfry.net/
http://www.gymfry.net/
http://www.edulk.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.gymfry.net/
http://www.gymfry.net/

