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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.
Naše škola poskytuje všeobecné vzdělání a jejím hlavním cílem je připravovat studenty pro studium na
vysokých školách různého zaměření.

Gymnázium Kladno je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK Praha.
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 …)
 99 % absolventů přijato ke studiu na VŠ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Škola bude zapojena do pokusného ověřování vyhlášené MŠMT (dle č.j. MSMT-26724/2015-3)

Počet otevíraných tříd pro šk. rok 2016/2017:
 čtyřleté studium 3 třídy (90 studentů)
 osmileté studium 1 třída (30 studentů)

Podání přihlášky:
 formulář přihlášky stanovený MŠMT (zveřejněný na http://www.cermat.cz) – uvádí se dvě školy do prvního kola
přijímacího řízení
 zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá řádně vyplněnou přihlášku řediteli SŠ
do 15. března 2016

Termín konání pokusného ověřování ve školním roce 2015/2016:





řádné termíny – pro čtyřleté studium 15. 4. 2016 a pro osmileté studium 18. 4. 2016
náhradní termín testů je stanoven na 13. 5. 2016
2. kolo dle rozhodnutí ředitele školy
pozvánku k pokusnému ověřování včetně požadavků a kritérií pro přijetí obdrží žák nejpozději 14 dnů před termínem
konání pokusnému ověřování (v opačném případě kontaktujte prosím vedení školy)

Forma pokusného ověřování:
osmileté studium i čtyřleté studium
 centrální jednotné písemné testy (CERMAT) – matematika a český jazyk
V rámci přijímacího řízení pro čtyřleté studium zohledňujeme také dosažené výsledky na vybraných olympiádách a
soutěžích (v kolech regionálních a vyšších) a studijní výsledky za 1. a 2. pololetí 8. a 1. pololetí 9. ročníku, pro
osmileté studium za 1. pololetí 5. ročníku.

Den otevřených dveří: 25. 11. 2015 a 13. 1. 2016 – vždy středa od 15 do 18:30 hodin
Všechny informace a kontakty naleznete na: www.gymnasiumkladno.cz

generální partner školy

