Informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia
Na víceletá gymnázia se koná povinná jednotná zkouška Cermat, a to ve dvou termínech –
14. 4. a 15. 4. 2021.
Uchazeč se může přihlásit až na dvě školy, které se na přihláškách uvedou ve stejném pořadí.
Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně a jejich výsledky jsou zaslány školám nejpozději
28. dubna 2021.
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují do celkového hodnocení kritérií přijímacího řízení.
Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejvýše 60 %.
V přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021 nelze hodnotit vysvědčení za druhé pololetí
školního roku 2019/2020. Je však možné, že si škola vyžádá vysvědčení z nižšího ročníku.

Formuláře přihlášek je možno získat v prodejnách tiskopisů SEVT nebo je stáhnout například ze
stránek https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss .
Jedna přihláška musí být vytištěna OBOUSTRANNĚ na jednom listu.
Černobílá podoba přihlášky nevadí.
Dbejte na PŘESNÉ vyplnění požadovaných údajů včetně kódu školy a oboru (!), které najdete na
webu gymnázia a také v atlasu školství – vše přesně podle pokynů!!

Přihlášky s vyplněnou 1. stranou je třeba odevzdat:
- třídní učitelce/učiteli přesně v pondělí 8. 2. 2021
- při prezenční výuce předá přihlášky žák, při distanční výuce je předá žák nebo rodič v čase
dohodnutém s učitelem
- na gymnázium do 1. 3. 2021 (22.-28. února jsou jarní prázdniny Prahy 1-5!)

Informace o školách je možno najít například na stránkách www.atlasskolstvi.cz nebo
www.prahaskolska.eu , podrobné informace jsou na webových stránkách jednotlivých škol.
Doporučujeme navštívit dny otevřených dveří jednotlivých škol (i on-line ), případně využít
přípravných kurzů.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Myslínové – čtvrtek 21. a 28. 1. 15.00-16.00
v místnosti 306 ve 2. patře. Schůzka je možná i on-line přes Teams, vždy se prosím předem
domluvte na termínu na emailu myslinova@zs-slovenska.cz .
Od 1. 2. vyřizuje agendu přihlášek Bc. et Bc. Kamila Halámková v konzultačních hodinách
každé pondělí 14.30-15.30 v kabinetu AJ ve 2. patře (318). Vždy se prosím domluvte předem
na emailu halamkova@zs-slovenska.cz nebo zprávou v Bakalářích.

