
Základní informace k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia pro školní rok 2020/2021

Přihlášky na střední školu se podávají do  1. března 2020.

Každý žák může podat dvě přihlášky na různé školy.

Přihlášky jsou ke stažení na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Vyplněné přihlášky předejte výchovné poradkyni Mgr. Iloně Polcarové, která zajistí potvrzení a 
vrácení zpět žákům. Přihlášky dodejte do 14. února 2020.

Vzory a pokyny k vyplňování přihlášek naleznete na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-
sl-1404035400.html

  IZO: 102 943 354

 Zdravotní potvrzení není potřeba, školy jej nevyžadují.

Předměty i známky napište podle vysvědčení ze 4. ročníku a z pololetí 5. ročníku.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 
literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je 
stanovena v řádném termínu na dny:

Termíny  pro uchazeče na osmileté gymnázium:   1. termín:   úterý     16. dubna 2020

                                                                                         2. termín:   středa   17. dubna 2020

(Náhradní termíny: 13. 5. a 14. 5. 2020)

Střední škola zve uchazeče podle termínu uvedeného na přihlášce.

Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami ŘŠ upraví podmínky na vypracování testů na základě 
posudku školského poradenského zařízení, který uchazeč doloží k přihlášce.

Po úspěšném přijetí ke studiu musí do 10 dnů zákonný zástupce uchazeče odevzdat Zápisový lístek na
gymnáziu, čímž vyjádří svůj souhlas o studiu na střední škole.

Zápisový lístek vydá základní škola zákonnému zástupci oproti podpisu. Zápisové lístky vám vydá 
výchovná poradkyně Mgr. Ilona Polcarová           

  ve středu     26. 2. 2020    14:00 - 15:00 nebo

  ve středu       4. 3. 2020    13:00 – 15:00

Přihlášku na střední školy, kde se konají talentové zkoušky, je třeba podat do 30. 11. 2019.

Talentové zkoušky budou od  2. 1. 2020 – 15. 1. 2020 a na konzervatoře od 15. 1. 2020 – 31. 1. 2020.
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Pokud potřebujete poradit, obraťte se na výchovnou poradkyni Mgr. Ilonu Polcarovou

 mail: polcarova@4zszdar.cz

tel.: 739 433 973

mailto:polcarova@4zszdar.cz

