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Organizace a důležité termíny přijímacího řízení pro rok
2019/2020
Přijímací řízení proběhne dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení
zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném
znění.
Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat tři třídy pro tyto obory vzdělávání:
Kód oboru
Název oboru
Předpokládaný počet
přijímaných žáků
68 – 42 – M/01
Bezpečnostně právní činnost
30
79 – 41– K/41
Gymnázium čtyřleté
25
79 – 41– K/81
Gymnázium osmileté
25
Kritéria pro přijetí budou zveřejněna do 31. ledna 2019 na stránkách školy.
Vyplněnou přihlášku ke studiu je nutné odevzdat k 1. březnu 2019 v kanceláři školy, nebo
zaslat poštou. Přihlášku naleznete na stránkách školy. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě
školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo jeden obor
vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP.
Součástí přihlášky jsou i všechny další podklady rozhodné pro přijímací řízení – doporučení
ŠPZ, úspěchy v soutěžích. V případě oboru Bezpečnostně právní činnost je nutné lékařské
potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Více informací naleznete na stránkách
www.cermat.cz
Uzávěrka přihlášek ke studiu je do 1. března 2019
Jednotná přijímací zkouška
Forma a obsah:
Český jazyk a literatura
Matematika a její aplikace

písemný test
písemný test

60 minut
70 minut

Termíny:
1. termín

Gymnázium čtyřleté

2. termín

12. dubna 2019
Gymnázium čtyřleté
15. dubna 2019

Bezpečnostně právní
činnost
12. dubna 2019
Bezpečnostně právní
činnost
15. dubna 2019

Gymnázium osmileté
16. dubna 2019
Gymnázium osmileté
17. dubna 2019

