
 

Základní informace k přijímacímu řízení 
Název školy:  Gymnázium, Broumov, Hradební 218, IČO: 48623679, IZO: 102266239 

Telefon: +420 491 521 276  Mobil: +420 731 159 961  Obecné dotazy: info@gybroumov.cz 

Ředitel: Mgr. Jiří Ringel  (reditel@gybroumov.cz)  Zástupce: Mgr. Miroslav Mádle (zastupce@gybroumov.cz) 

osmiletý studijní program:  kód oboru a název 79-41-K/81 gymnázium 

čtyřletý studijní program:  kód oboru 79-41-K/41 gymnázium 

přípravné kurzy   čtvrtek 13. a úterý 18. února 2019 

termín podání přihlášky  nejpozději do 1. března 2020 (přihlášku potvrzuje základní škola) 

přijímací zkoušky osmileté 16. a 17. 4. 20209 přijímací zkoušky čtyřleté 14. a 15. 4. 2020 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého 

uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce, součástí je souhlas uchazeče s jejím podáním. 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává 

dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou 

přihlášku. Pořadí škol je na obou přihláškách stejné, na první škole koná uchazeč přijímací řízení 

v prvním termínu, na druhé ve druhém termínu. Pro studium na Gymnáziu v Broumově se 

nevyžaduje potvrzení o zdravotním stavu. 

Pokud bude žák vyžadovat vytvoření vhodných podmínek u přijímací zkoušky z důvodu zdravotního postižení, musí k 

přihlášce připojit lékařské potvrzení o zdravotním postižení včetně doporučení vhodného postupu od školského 

poradenského zařízení. Bude-li žák požadovat zvláštní postup při konání přijímací zkoušky z důvodu specifické poruchy 

učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.), musí k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení včetně 

doporučení vhodného postupu. 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast 

řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací 

zkoušku, koná zkoušku v náhradním termínu. 

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem 

podílí nejméně 60 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného 

testu z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. 

Podrobná kritéria pro přijetí stanoví ředitel školy do 31.12.2018 a budou na webových stránkách 

školy: http://www.gybroumov.cz/cs/skola/prijimaci-rizeni . Výsledné hodnocení se bude skládat: 

1) z výsledku jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka,  

2) prospěchu 2. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základního 

vzdělávání (započítávají se pouze povinné a povinně volitelné předměty) a  

3) hodnocení účasti ve vědomostních soutěžích a olympiádách. 

Uchazeč, který bude ke vzdělávání přijat, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději 

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Uchazeč, který je žákem základní školy, 

obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března. V ostatních případech 

vydává zápisové lístky krajský úřad. 
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