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Chcete Vašemu dítěti umožnit vystudovat vysokou školu? Pokud ano, je třeba, aby bylo na 
vysokoškolské studium řádně připraveno.  

Gymnázium Kladno Vám pomůže tento nezbytný předpoklad naplnit. 
Škola poskytuje všeobecné vzdělání a jejím hlavním cílem je připravit studenty pro studium na vysokých 
školách různého zaměření. 
Gymnázium Kladno  je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK Praha 
 je držitelem certifikátu IES 
 je zařazeno do sítě škol UNESCO 

Co Vám nabízíme? 
• osmileté všeobecné studium pro absolventy 5. ročníku ZŠ 
• čtyřleté všeobecné studium pro absolventy 9. ročníku ZŠ 
• vhodné podmínky pro studium – kvalitní výuka plně aprobovanými profesory, technické zázemí školy 

(odborné učebny a laboratoře, knihovna a studovna, výpočetní technika, dvě tělocvičny a hřiště …) 
• výměnné zájezdy pro studenty mluvící anglicky, německy a francouzsky 
• možnost realizace pro talenty a studenty s vyhraněným zájmem (volitelné a nepovinné předměty, olympiády, 

soutěže, kroužky …) 

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
Počet otevíraných tříd pro školní rok 2007/2008: 
• čtyřleté všeobecné studium  3 třídy 
• osmileté všeobecné studium  1 třída  

Podání přihlášky: 
• formulář získá žák na ZŠ (výjimečně i na naší škole) 
• vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti není třeba na přihlášce vyplňovat, pouze v případě změněné pracovní 

schopnosti (ZPS) je toto nutné 
• zájemce o čtyřleté studium uvádí pouze jednu školu 
• zájemce o osmileté studium uvádí pouze jednu školu 
• žák odevzdá vyplněnou přihlášku řediteli ZŠ do konce února 2007. Ředitel ZŠ odešle přihlášku řediteli SŠ do 

15. března 2007 
• ve výjimečném případě může odevzdat přihlášku s potvrzeným prospěchem za poslední dva ročníky ZŠ přímo 

na ředitelství SŠ 

Termín přijímacích zkoušek pro školní rok 2007/2008: 
• 1.kolo 23. 4. 2007 pro čtyřleté i osmileté studium 
• 2.kolo dle rozhodnutí ředitele školy  
• pozvánku ke zkoušce obdrží žák včas, nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky 

Forma přijímacích zkoušek: 
Pro osmileté i čtyřleté studium formou jednotných testů v souladu s projektem Kvalita 
• písemné testy SCIO z matematiky a českého jazyka  
• písemný test SCIO obecných studijních předpokladů 
Při zpracování výsledků přijímacího řízení zohledňujeme u čtyřletého studia účast na olympiádách v kolech 
regionálních a vyšších a studijní průměr za 8.ročník a za 1.pol. 9.ročníku, resp. za 1.pol. 5.ročníku  

Den otevřených dveří:  29. 11. 2006 od 13 do 18 hodin 
Všechny informace najdete na www.gymnasiumkladno.cz
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