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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 účelem je připravovat studenty pro 

studium na vysokých školách různého zaměření. 

Gymnázium Kladno je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK Praha 

                                  je držitelem certifikátu IES 

                                  je zařazeno do projektu 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 …) 

 více než 95% absolventů přijato ke studiu na VŠ 

 

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 

Počet otevíraných tříd pro šk. rok 2009/2010: 

 čtyřleté studium  3 třídy ( 90 studentů) 

 osmileté studium  1 třída  (30 studentů) 

 

Podání přihlášky: 
 v souladu s odst.7 §6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, může uchazeč podat až 3 přihlášky do prvního 

kola přijímacího řízení 

 zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá řádně vyplněné přihlášky řediteli SŠ  

do 15. března 2009 
 

Termín přijímacích zkoušek pro šk.rok 2009/2010: 
 1. kolo 22. a 24. 4. 2009 pro čtyřleté i osmileté studium 

 další kola dle rozhodnutí ředitele školy  

 pozvánku ke zkoušce včetně požadavků, kritérií pro přijetí a předpokládaného počtu přijímaných obdrží uchazeč 

nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky ( v opačném případě kontaktujte prosím vedení školy ) 

 

Forma přijímacích zkoušek: 
Pro osmileté i čtyřleté studium formou jednotných testů  

 písemné testy SCIO z matematiky a českého jazyka  

 písemný test SCIO obecných studijních předpokladů 

V rámci přijímacího řízení pro čtyřleté studium zohledňujeme také výsledky na vybraných olympiádách a soutěžích 

(v kolech regionálních  a vyšších) a studijní výsledky za 2.pololetí  8. a za 1.pololetí  9.ročníku. 

V rámci přijímacího řízení pro osmileté studium zohledňujeme také studijní výsledky za 2. pololetí 4. a za 1. pololetí 

5.ročníku. 

 

Den otevřených dveří:  26. 11. 2008  a  14. 1. 2009 vždy od 13 do 18 hodin  
Všechny informace najdete na: www.gymnasiumkladno.cz 


