P Ř I J Í M A C Í

Ř Í Z E N Í

pro školní rok 2018- 2019 – čtyřleté studium
Datum konání

: čtvrtek 12. 4. 2018 – 1. termín

36 uchazečů

Průběh přijímacích zkoušek:
8. 10 - 8. 25

- služba u vchodu- J. Najbert + 6 – služba bude zabezpečovat
rozdělení žáků do učeben

8. 30 - 8. 45

- administrace zkoušky z matematiky

8. 45 - 9. 55

- zkouška z MATEMATIKY

9. 55 - 10. 00

- závěrečná administrace zkoušky z matematiky

10. 00 - 10. 50

- přestávka

10. 50 - 11. 05

- administrace zkoušky z českého jazyka

11. 05 - 12. 05

- zkouška z ČESKÉHO JAZYKA

12. 05 - 12. 10

- závěrečná administrace zkoušky z českého jazyka

12. 10 ukončení zkoušek

Dne 27. dubna 2018 budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Zákonný
zástupce uvedený na přihlášce ke studiu se může dostavit v době od 13. 00 do 15. 00 na
sekretariát gymnázia, nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, na základě kterých
bude učiněno rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny v pátek 27. dubna
2018 po 15.00 na internetových stránkách www.gy.svitavy.cz a ve vestibulu školy.
V pracovních dnech od 30. dubna 2018 do 3. května 2018 v době od 7. 30 do 15. 00 (po
předchozí domluvě i v jiné době)) budou na sekretariátu gymnázia vydávána rozhodnutí
o přijetí či nepřijetí ke studiu. Dne 4. 5. 2018 budou rozhodnutí o nepřijetí rozeslána poštou.
Obsazení učeben: podle vyvěšených seznamů (ve vestibulu školy).
Registrační číslo, které jste obdrželi spolu s pozvánkou k přijímacím zkouškám, slouží k identifikaci
uchazečů, výsledky zkoušek budou zveřejněny pod těmito registračními čísly.

Registrační číslo např. GJŠS/111/2017 – pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky
Dozor při vypracování čtyřleté studium:
DATUM

UČEBNA ČÍSLO

8. 30 - 10. 00
MATEMATIKA

10. 50 - 12. 10
ČESKÝ JAZYK

12. dubna
2018

48 (15 účastníků)

Kalus

Kalus

49 (15 účastníků)

Komoň

Komoň

50 (6 účastníků)

Kroulík

Kroulík

P Ř I J Í M A C Í

Ř Í Z E N Í

pro školní rok 2018- 2019 – osmileté studium
Datum konání

: pátek 13. 4. 2018 – 1. termín

34 uchazečů

Průběh přijímacích zkoušek:
8. 10 - 8. 25

- služba u vchodu- p. p. Najbert + 6 – služba bude zabezpečovat
rozdělení žáků do učeben

8. 30 - 8. 45

- administrace zkoušky z matematiky

8. 45 - 9. 55

- zkouška z MATEMATIKY

9. 55 - 10. 00

- závěrečná administrace zkoušky z matematiky

10. 00 - 10. 50

- přestávka

10. 50 - 11. 05

- administrace zkoušky z českého jazyka

11. 05 - 12. 05

- zkouška z ČESKÉHO JAZYKA

12. 05 - 12. 10

- závěrečná administrace zkoušky z českého jazyka

12. 10 ukončení zkoušek

Dne 27. dubna 2018 budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Zákonný
zástupce uvedený na přihlášce ke studiu se může dostavit v době od 13. 00 do 15. 00 na
sekretariát gymnázia, nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, na základě kterých
bude učiněno rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny v pátek 27. dubna
2018 po 15.00 na internetových stránkách www.gy.svitavy.cz a ve vestibulu školy.
V pracovních dnech od 30. dubna 2018 do 3. května 2018 v době od 7. 30 do 15. 00 (po
předchozí domluvě i v jiné době)) budou na sekretariátu gymnázia vydávána rozhodnutí
o přijetí či nepřijetí ke studiu. Dne 4. 5. 2018 budou rozhodnutí o nepřijetí rozeslána poštou.
Obsazení učeben: podle vyvěšených seznamů (ve vestibulu školy).
Registrační číslo, které jste obdrželi spolu s pozvánkou k přijímacím zkouškám, slouží k identifikaci
uchazečů, výsledky zkoušek budou zveřejněny pod těmito registračními čísly.

Registrační číslo např. GJŠS/111/2017 – pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky
Dozor při vypracování osmileté studium:
DATUM

UČEBNA ČÍSLO

8. 30 - 10. 00
MATEMATIKA

10. 50 - 12. 10
ČESKÝ JAZYK

13. dubna
2018

48 (15 účastníků)

Burešová

Burešová

49 (15 účastníků)

Kroulík

Kroulík

50 (4 účastnici)

Snášilová

Snášilová

P Ř I J Í M A C Í

Ř Í Z E N Í

pro školní rok 2018- 2019 – čtyřleté studium
Datum konání

: pondělí 16. 4. 2018 – 2. termín

20 uchazečů

Průběh přijímacích zkoušek:
8. 10 - 8. 25

- služba u vchodu- J. Najbert + 6 – služba bude zabezpečovat
rozdělení žáků do učeben

8. 30 - 8. 45

- administrace zkoušky z matematiky

8. 45 - 9. 55

- zkouška z MATEMATIKY

9. 55 - 10. 00

- závěrečná administrace zkoušky z matematiky

10. 00 - 10. 50

- přestávka

10. 50 - 11. 05

- administrace zkoušky z českého jazyka

11. 05 - 12. 05

- zkouška z ČESKÉHO JAZYKA

12. 05 - 12. 10

- závěrečná administrace zkoušky z českého jazyka

12. 10 ukončení zkoušek

Dne 27. dubna 2018 budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Zákonný
zástupce uvedený na přihlášce ke studiu se může dostavit v době od 13. 00 do 15. 00 na
sekretariát gymnázia, nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, na základě kterých
bude učiněno rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny v pátek 27. dubna
2018 po 15.00 na internetových stránkách www.gy.svitavy.cz a ve vestibulu školy.
V pracovních dnech od 30. dubna 2018 do 3. května 2018 v době od 7. 30 do 15. 00 (po
předchozí domluvě i v jiné době)) budou na sekretariátu gymnázia vydávána rozhodnutí
o přijetí či nepřijetí ke studiu. Dne 4. 5. 2018 budou rozhodnutí o nepřijetí rozeslána poštou.
Obsazení učeben: podle vyvěšených seznamů (ve vestibulu školy).
Registrační číslo, které jste obdrželi spolu s pozvánkou k přijímacím zkouškám, slouží k identifikaci
uchazečů, výsledky zkoušek budou zveřejněny pod těmito registračními čísly.

Registrační číslo např. GJŠS/111/2017 – pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky
Dozor při vypracování čtyřleté studium:
DATUM

UČEBNA ČÍSLO

8. 30 - 10. 00
MATEMATIKA

10. 50 - 12. 10
ČESKÝ JAZYK

16. dubna
2018

48 (15 účastník)

Bulvová

Bulvová

49 (5 účastníků)

Komoň

Komoň

P Ř I J Í M A C Í

Ř Í Z E N Í

pro školní rok 2018- 2019 – osmileté studium
Datum konání

: úterý 17. 4. 2018 – 2. termín

8 uchazečů

Průběh přijímacích zkoušek:
8. 10 - 8. 25

- služba u vchodu- p. p. Najbert + 2 – služba bude zabezpečovat
rozdělení žáků do učeben

8. 30 - 8. 45

- administrace zkoušky z matematiky

8. 45 - 9. 55

- zkouška z MATEMATIKY

9. 55 - 10. 00

- závěrečná administrace zkoušky z matematiky

10. 00 - 10. 50

- přestávka

10. 50 - 11. 05

- administrace zkoušky z českého jazyka

11. 05 - 12. 05

- zkouška z ČESKÉHO JAZYKA

12. 05 - 12. 10

- závěrečná administrace zkoušky z českého jazyka

12. 10 ukončení zkoušek

Dne 27. dubna 2018 budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Zákonný
zástupce uvedený na přihlášce ke studiu se může dostavit v době od 13. 00 do 15. 00 na
sekretariát gymnázia, nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, na základě kterých
bude učiněno rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny v pátek 27. dubna
2018 po 15.00 na internetových stránkách www.gy.svitavy.cz a ve vestibulu školy.
V pracovních dnech od 30. dubna 2018 do 3. května 2018 v době od 7. 30 do 15. 00 (po
předchozí domluvě i v jiné době)) budou na sekretariátu gymnázia vydávána rozhodnutí
o přijetí či nepřijetí ke studiu. Dne 4. 5. 2018 budou rozhodnutí rozeslána poštou.
Obsazení učeben: podle vyvěšených seznamů (ve vestibulu školy).
Registrační číslo, které jste obdrželi spolu s pozvánkou k přijímacím zkouškám, slouží k identifikaci
uchazečů, výsledky zkoušek budou zveřejněny pod těmito registračními čísly.

Registrační číslo např. GJŠS/111/2017 – pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky
Dozor při vypracování osmileté studium:
DATUM

UČEBNA ČÍSLO

8. 30 - 10. 00
MATEMATIKA

17. dubna
2018

Uč. 56 (8 účastníků) Kalus

10. 50 - 12. 10
ČESKÝ JAZYK

Kalus

