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Pokyny pro uchaze če o ČTYŘLETÉ studium (p řijímací řízení pro školní rok 2018 / 2019)  
 
 
1) Vypln ěnou p řihlášku je nutné doru čit na gymnázium nejpozd ěji do 1. B ŘEZNA 2018. Přihláška musí být 
potvrzena ředitelem základní školy , informujte se na své škole o termínu pro odevzdání, abyste potvrzenou 
přihlášku obdrželi včas! Některé základní školy odesílají (nebo nosí přihlášky na SŠ hromadně. Toto není podle 
školského zákona jejich povinností, přesto je tento postup možný a používaný, záleží na domluvě se školou. 
Kromě toho budete potřebovat zápisový lístek, kterým jste povinni v případě přijetí potvrdit do 10 dnů od 
zveřejnění výsledků zájem o studium. Zápisový lístek vydá ZŠ!  
 
2) Pokyny k vypln ění přihlášky 
Přihlášku ke studiu obdržíte na své základní škole (lze si i stáhnout a vytisknout – POZOR POUZE 
OBOUSTRANNĚ - vzor na našem webu, jedná se o platný formulář). Přihlášku lze předem vyplnit, poté 
vytisknout, podepsat a předložit na ZŠ k potvrzení. Kontrolu prove ďte, pokud škola tiskne p řihlášku z 
elektronické evidence ( číslo oboru apod.). 
 
Postup p ři vypl ňování: 
 
1. STRANA 
Vyplňte jméno a p říjmení uchaze če, datum a místo narození a adresu trvalého pobytu.  
Adresu pro doručování vyplňte jen v případě, pokud chcete doručovat poštu na jinam, než je trvalé bydliště. 
Telefon, mobil, e-mail: vypl ňte údaje na zákonného zástupce! Uvedení všech možných kontaktů (mobilu, e-
mailu) zjednodušuje komunikaci v případě nepředvídaných okolností (chybějící údaje, komunikace po přijetí aj.). 
Název a adresa SŠ  – jako první v pořadí (prioritní) vyplňte naše gymnázium, termín zkoušky u 4letého studia 
vyplňte prosím nejlépe 1. termín (tj. 12. dubna 2018), pole pro 8L nechte proškrtnuté. 
  
Obor vzd ělání  – vyplnit  4L studium: 79 41 K / 41 Gymnázium  
 
Přihláška musí být podepsána uchaze čem!!! Pokud je nezletilý (většina případů), dopl ňte ČITELNĚ jméno a 
příjmení zákonného zástupce, který také p řihlášku podepíše! Veškerou korespondenci budeme zasílat na 
jméno zákonného zástupce a adresu trvalého bydliště uchazeče (pokud jste v rubrice neuvedli jinou adresu)! 
 
Potvrzení léka ře: není vyžadováno, proto je proškrtnuto. 
 
2. strana 
Vyplňte předměty a známky na vysv ědčení za 8. a 9. ro čník (u 4L studia). V posledním ročníku bude u 
současných žáků logicky jen pololetní známka. Předměty uvádějte se správným názvem, cizí jazyk uveďte 
konkrétně (angličtina, němčina). 
Průměrný prosp ěch  se uvádí na 2 desetinná místa  a počítá se ze známek všech povinných vyučovaných 
předmětů na vysvědčení (tedy nikoliv nepovinné předměty, kroužky, chování)!!! 
Do sloupce „Schopnosti v ědomosti, zájmy  uveďte jen výsledky v olympiádách a sout ěžích – rok, p ředmět, 
stupe ň sout ěže, pořadí (jen od okresního kola výše a sout ěže uvedené v našich kritériích pro p řijetí).  Jiné 
informace (zájem o hudbu, povaha atd.) je zbytečné psát, nemají žádný vliv na přijímací řízení. 
 
Vše musí být opat řeno podpisem ředitele základní školy! Žádné p řílohy nejsou nutné. Dle doporu čení 
ministerstva by m ěla být p řihláška odevzdána jako jeden list (vytiskn ěte tedy ob ě strany na jeden list 
papíru). V opa čném p řípadě (více list ů) by m ěly být listy neodd ěliteln ě spojeny na ZŠ! 
 
 
 
 
 
 
V Lovosicích, dne 30. listopadu 2017                Mgr. Marek Bušek  
               ředitel školy 


