
 

Informace o organizaci přijímacích zkoušek v termínu 17. a 18. dubna 2023 

Ke zkoušce je třeba přinést POZVÁNKU, kterou jsme všem uchazečům zaslali poštou. 

Vstup do budovy bude umožněn od 8.15 h, a to pouze uchazečům, nikoli rodičům. Po skončení 

zkoušek, tj. ve 12.10 h (u uchazečů s navýšeným časem ve 12.25 h), si prosím vyzvedněte své dítě 

před školou. 

Mezi oběma testy je téměř hodinová přestávka, během níž nebude uchazečům dovoleno opustit 

budovu školy, stejně tak nebudou mít rodiče do budovy přístup. Vybavte prosím svoje dítě svačinou, 

pitím a případně oblíbenou knihou. Dohled bude zajištěn. 

Nastane-li skutečnost, která brání uchazeči konat zkoušku v uvedeném termínu, je nutné neúčast 

řádně písemně omluvit řediteli školy, a to nejpozději do tří dnů po stanoveném termínu přijímací 

zkoušky, a doložit ji příslušným potvrzením. Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek je 

stanoven na 10.  5. a 11. 5. 2023. 

Dne 2. 5. 2023 mezi 8.30 h–10.30 h je možné se výhradně po telefonické domluvě seznámit s podklady 

pro vydání rozhodnutí a nahlédnout do opravených přijímacích testů. 

Výsledky přijímacího řízení budou pod evidenčním číslem uchazeče zveřejněny 2. 5. 2023 v 16.00 h  

ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Nepřijatým 

uchazečům (zákonným zástupcům) bude rozhodnutí o nepřijetí vydáváno v sekretariátu školy  

3. 5. 2023 od 14.00 h do 18.00 h, nevyzvednutá rozhodnutí budou následující den odeslána poštou do 

vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí je možno do 3 pracovních dnů od převzetí podat odvolání 

(vzorový formulář je ke stažení na webu školy v sekci Pro uchazeče). Pokud budete podávat odvolání 

a nevyzvednete si rozhodnutí osobně, prosíme Vás, abyste si v rámci urychlení celého procesu 

vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí na poště co nejdříve. 

Termín pro odevzdání zápisového lístku je stanoven na 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu 

přijatých uchazečů, tj. do 17. 5. 2023, a to přímo ve škole, nebo poštou. Současně se zápisovým lístkem 

odevzdá uchazeč vyplněný dotazník (ke stažení na webu školy v sekci Pro uchazeče), ve kterém 

provede volbu druhého cizího jazyka (německý nebo francouzský jazyk). 

 

Prosíme uchazeče, kteří budou přijati, ale rozhodnou se studovat jinou školu, aby nás o svém 

rozhodnutí co nejdříve informovali, a uvolnili tak místo dalším zájemcům. Děkujeme. 

 

 

https://www.cirkevni-gymnazium.cz/soubory/files/prijimaci-rizeni/Odvolani_vzor.pdf
https://www.cirkevni-gymnazium.cz/soubory/files/prijimaci-rizeni/dotaznk_jazyky_2023.pdf

