CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ
Věk přijetí
Ke čtyřletému studiu na GJO se mohou hlásit uchazeči, kteří úspěšně dokončili povinnou
školní docházku, do primy osmiletého gymnázia žáci, kteří úspěšně absolvovali pátý ročník
základní školy.
Spádová oblast
Kromě místních navštěvují naši školu i žáci, kteří se k nám sjíždějí z poměrně velké
spádové oblasti vymezené zhruba městy Kolínem, Čáslaví, Zručí nad Sázavou a
Chvaleticemi. Výjimečně mezi nimi najdeme i žáky z jiných krajů. Škola má možnost
zprostředkovat žákům dojíždějícím z míst se špatnou dopravní dostupností internátní
ubytování. Této možnosti využívá průměrně 20 žáků ročně.
Věkové a genderové složení našich žáků
Na osmiletém gymnáziu máme po jedné třídě, na čtyřletém dvě až tři paralelní třídy, s žáky
osmiletého gymnázia tedy tři až čtyři třídy v ročníku. Ačkoliv poměr mezi chlapci a dívkami
přirozeně kolísá, dlouhodobě tvoří chlapci zhruba jednu třetinu našeho žactva.
Prospěch žáků
Průměrný prospěch žáků se pohybuje kolem 1,8. Každoročně neprospěje přibližně 5 žáků.
Oba údaje jsou, vezmeme-li v úvahu vyhlášenou náročnost naší školy, uspokojivé.
Chování žáků
Naši žáci se nedopouštívají závažných přestupků proti školnímu řádu. Na škole jsme dosud
nemuseli řešit případ šikany či ostatních projevů patologického chování žáků. Udělení nižšího
stupně z chování bývá proto výjimkou. Pozitivní vztahy mezi žáky ve třídě se začínají tvořit
již během tradičních adaptačních kurzů před zahájením studia, dobré vztahy mezi žáky napříč
třídami při celoškolních projektech, na kterých se žáci setkávají ve skupinách podle zájmu,
nikoliv podle věku.
Úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ
Úspěšnost přijetí na VŠ je tradičně vysoká, pohybuje se okolo 90 %.
Úspěchy našich žáků
Velmi dobrou pověst má jazyková úroveň našich žáků, což se projevuje při přijímacím
řízení na všechny typy VŠ, kde jsou znalosti cizích jazyků předmětem testování, dále ve
výsledcích testování nezávislými organizacemi či v soutěžích a olympiádách. O častých
úspěších našich žáků v jazykových i ostatních soutěžích a olympiádách pravidelně informuje
tisk, webové stránky GJO (www.gymkh.eu) a Ročenka GJO.

