GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ
Tylovo nábř. 682, 500 02 Hradec Králové

Informace o termínech přijímacího řízení na Gymnázium J. K. Tyla v Hradci
Králové ve školním roce 2020/2021
Stanovení kritérií přijímacího řízení:
do 31. 1. 2021
(naleznete na webových stránkách školy)

Ve školním roce 2021/2022 budeme otvírat 5 tříd prvního ročníku se všeobecným zaměřením v oboru
vzdělání Gymnázium všeobecné (kód: 79-41-K/41). Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 150.
Všichni uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky formou testů z matematiky (M) a z českého
jazyka (ČJ), které zajišťuje společnost CERMAT. Další, školní přijímací zkouška, bude z anglického
jazyka. Dalšími kritérii jsou studijní výsledky na ZŠ, úspěchy v předmětových soutěžích a dlouhodobě
vykonávaná mimoškolní činnost.

Uzávěrka podání přihlášek ke studiu:
v pondělí 1. 3. 2021
(v ten den už musí být přihláška fyzicky na GJKT!)

Přihlášky je nutné odevzdat v kanceláři Gymnázia J. K. Tyla ve všední dny od 7.00 do 15.30 hodin (pátky
do 14.30 h), nebo odeslat poštou nejpozději dne 28. 2. 2021. Součástí přihlášky jsou i všechny další
podklady, rozhodné pro přijímací řízení. Za správné doručení odpovídá zákonný zástupce uchazeče.

Odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám:
do pátku 16. 4. 2021
Uchazeči o studium obdrží pozvánky k přijímacím zkouškám, komentář k dalšímu postupu v přijímacím
řízení, dotazník o volbě předmětů, preferencích škol a důvodech zájmu o naši školu a podrobnosti
o přijímací zkoušce.

Centrální přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a školní přijímací
zkouška z anglického jazyka proběhnou:
1. řádný termín – pondělí 3. 5. 2021
2. řádný termín – úterý 4. 5. 2021
Náhradní termíny prvního kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021.

Statistické údaje z přijímacího řízení 2020:
Počet uchazečů:
Počet vykonaných přijímacích zkoušek:
Počet přijatých v 1. kole přijímacího řízení
Počet přijatých na základě nového rozhodnutí:
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