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1. Obor
KKOV 79-41-K/41 Gymnázium – ŠVP „Druhá šance“
2. Počet přijímaných
Dvě třídy (60 žáků).
3. Školné
Vzdělávání je poskytováno bezplatně.
4. Přihláška
Vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) je nutné doručit do sekretariátu školy do 1. března 2019.
Škola požaduje lékařské posouzení způsobilosti ke studiu (je součástí formuláře přihlášky).
5. Přijímací zkouška
- koná se pouze v prvním kole přijímacího řízení
- další kola (do naplnění kapacity) vyhlašujeme bez přijímací zkoušky
a) forma
Přijímací zkouška je organizována písemnou formou prostřednictvím jednotných testů
z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace zadávaných Centrem
pro zjišťování výsledků vzdělávání.
O přijetí rozhoduje pořadí na výsledkové listině. Není stanovena minimální bodová
hranice úspěšnosti.
b) termíny konání pro první kolo přijímacího řízení
1. řádný termín: 12. 4. 2019 (uchazeč koná ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě)
2. řádný termín: 15. 4. 2019 (uchazeč koná ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě)
1. náhradní termín: 13. 5. 2019
2. náhradní termín: 14. 5. 2019
c) termíny konání pro další kola přijímacího řízení
Další kola včetně termínů konání jsou vyhlašována ředitelem školy průběžně do naplnění
kapacity.
d) povolené pomůcky a další informace
- POUZE propisovací tužka (nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo
přerušovaně), rýsovací potřeby;
- obsahem zkoušky je učivo v celém rozsahu RVP pro základní školy.
6. Kritéria
V konečném pořadí uchazečů zohlední ředitel školy výsledek jednotné přijímací zkoušky a
vysvědčení za poslední dva ročníky, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku,
nebo ve kterých ukončil základní vzdělávání, a to za obě pololetí předposledního ročníku a
první pololetí posledního ročníku.
7. Přijímací zkoušky na nečisto
Škola neorganizuje. Ilustrační testy a testy z pilotních verzí jsou k dispozici zde.
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