Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023
Dny otevřených dveří: 23. listopadu 2021, 13. ledna 2022 a 9. února 2022 vždy od
13:00 hodin v budově školy
Přijímací zkoušky:
1. Přijímací zkoušky do 1. ročníku - 1. kolo
1.1.

CERMAT jednotná přijímací zkouška

19. a 20. dubna 2022

1.2.

interní školní přijímací zkoušky

25. dubna 2022

2. Přijímací zkoušky do 1. ročníku - 2. kolo

2. května 2022

3. Přijímací zkoušky do 2. ročníku

27. dubna 2022

4. Přijímací zkoušky do 3. ročníku

26. dubna 2022

5. Akademické pohovory pro uchazeče do 4.
a 5. ročníku

v individuálně sjednaných časech
od 21. března do 7. dubna 2022

Před účastí na přijímacích zkouškách jsou všichni uchazeči pozváni na vstupní
pohovor s ředitelem školy. Pohovor je nedílnou součástí přijímacího řízení, probíhá
v angličtině a trvá asi 30 minut. Zkoušky odpovídají znalostem požadovaným
v jednotlivých ročnících. Vzorové testy a požadavky ke zkouškám najdete na našich
webových stránkách.
Uchazeči o studium v 1. ročníku, kteří se k nám hlásí z českých základních škol,
skládají kombinovanou přijímací zkoušku složenou z CERMAT jednotné přijímací
zkoušky z matematiky a českého jazyka a z našich školních testů z angličtiny
a nonverbálního logického myšlení. Je-li Vaše dítě zapsané v české škole, musíte
také vyplnit a odevzdat druhou, dodatečnou přihlášku k CERMAT zkouškám. Její
formulář Vám poskytnou na stávající škole a nám ji prosím odevzdejte nejpozději do
1. března 2022. (K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je
zaveden též tzv. zápisový lístek, k odevzdání po úspěšných přijímacích zkouškách.)
Informace na přihlášku k CERMAT zkouškám:
KKOV: 79-43-K/61
Obor vzdělání: dvojjazyčné gymnázium
IZO: 108 001 369
Identifikátor školy: 600 006 140

Uchazeči do 1. ročníku, kteří se k nám hlásí ze zahraničí nebo z mezinárodních škol,
a zájemci o nástup do 2.-3. ročníku skládají naše školní písemné zkoušky
z angličtiny, matematiky, češtiny a nonverbální test logického myšlení. Všechny
zkoušky se zpravidla konají ve výše uvedených termínech v budově školy. Můžeme
však zorganizovat i dálkové přijímací zkoušky, pokud uchazeč žije a/nebo studuje
mimo ČR.
Zájemci o studium ve 4.-5. ročníku nekonají písemné přijímací zkoušky, ale budou
místo toho pozváni k akademickému pohovoru vedenému zástupcem ředitele
a dvěma nebo třemi dalšími učiteli. Akademický pohovor se částečně zaměří na
předměty, které bude uchazeč chtít studovat v rámci programu IB. Bude-li to
nezbytné pro učinění rozhodnutí o přijetí, můžeme uchazeče požádat o napsání
dodatečné slohové práce z jazyka, který chce v rámci IB programu studovat na
úrovni pro rodilé mluvčí (tj. slohová práce v angličtině nebo v češtině).
Kritéria pro přijetí:
●

●
●

●

Uchazeči musejí při vstupním pohovoru s ředitelem školy prokázat, že jejich
komunikativní znalosti angličtiny jsou dostatečné k účasti na výuce všech
předmětů v tomto jazyce. Dále ředitel posuzuje také to, zda kandidát celkově
souzní s charakterem naší školy. To v praxi znamená, že hledáme kandidáty,
kteří jsou otevření, uvažují v širších souvislostech, jsou osobně motivovaní
a mají zájem se zapojit do práce a života ve škole i v širší komunitě.
Vysvědčení (a výstupní hodnocení) uchazeče ze školy, z níž přichází, by mělo
doložit co nejlepší akademické výsledky, chování a docházku.
Uchazeči, kteří se hlásí do 1.-3. ročníku, musí ve všech částech přijímací
zkoušky dosáhnout patřičných akademických výsledků požadovaných pro
přijetí.
Uchazeči, kteří se hlásí do 4.-5. ročníku, musí členy zkušební komise
přesvědčit o tom, že jsou jejich znalosti angličtiny, jejich porozumění učivu
a způsob myšlení dostačující pro přijetí, a že budou schopni úspěšně
absolvovat studium IB Diploma Programme.

Přijetí je možné:
ECP ročník

Ekvivalent

Stručný popis

Year 1
1. ročník

8. tř. ZŠ,
tercie 8let.
gymn.

Plný program bilingvního šestiletého
gymnázia.

Year 2
2. ročník

9. tř. ZŠ,
kvarta 8let.
gymn.

Year 3
3. ročník

1. ročník SŠ,
kvinta 8let.
gymn.

Předpokláda
-ný počet
přijímaných
pro 2022*
44-46

10-12

Studenti zahájí dvouletý program
přípravy na IB, na jehož závěr
budou skládat kombinaci školních i

12-15

externích zkoušek ze široké škály
předmětů.
Year 4
4. ročník

2. ročník SŠ,
sexta 8let.
gymn.

Studenti přestupují do 4. ročníku
poměrně zřídka. Zpravidla jde o
uchazeče, kteří by jinak měli v
plánu přestoupit do 5. ročníku.
Přestože takto přistoupí do půlky
dvouletého studijního programu,
získají příležitost seznámit se se
školou (po akademické i
pastorální/výchovné stránce) ještě
před začátkem náročného
programu IB.

3-6

Year 5
5. ročník

3. ročník SŠ,
septima 8let.
gymn.

Zahájení dvouletého programu IB.
Požadujeme výbornou úroveň
akademické angličtiny.

1-4

*Naším cílem je přijmout hlavně studenty českého původu, i když rádi přijímáme
zhruba čtvrtinu studentů z mezinárodního prostředí.

