Gymnázium
Pierra de Coubertina, Tábor
Náměstí Františka Křižka 860
Tábor 390 01
Ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení v oboru vzdělání
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, šestileté studium

Termín podání přihlášek:

do 15. 7. 2020

Přijímací zkoušky:

nekonají se

Počet volných míst:

13

Kritéria přijímacího řízení: Přijímání ve druhém kole bude realizováno na základě hodnocení na
vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Vyplněná přihláška musí
obsahovat hodnocení na vysvědčení za pololetní vysvědčení 7. třídy a
závěrečné vysvědčení 6. třídy ZŠ. Školou potvrzené známky lze nahradit
ověřenou kopií výše uvedených vysvědčení.
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se stanoví na
základě známek z vyučovacích předmětů český jazyk a literatura,
anglický jazyk, občanská výchova, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika,
chemie, přírodopis a známky z chování na výročním vysvědčení 6.
ročníku a pololetním vysvědčení 7. ročníku základní školy. Je-li
vzdělávací obsah některých předmětů integrován do společného
předmětu, započítává se prospěch z tohoto společného předmětu
tolikrát, kolik předmětů integruje. Pokud uchazeč nenavštěvoval
anglický jazyk, započítává se známka z cizího jazyka, který navštěvoval.
Za samé výborné z předmětů podle první věty dostává uchazeč celkem
20 bodů (za obě vysvědčení), při snížení jedné známky o jeden stupeň se
počet bodů snižuje vždy o 1 bod. Žák se záporným počtem bodů nebude
přijat.
Zveřejnění výsledků: 17. 7. 2020 (nahlížení do spisu 16. 7. 2020).
Tiskopisy přihlášek je možno vyzvednout v kanceláři školy. Lze rovněž používat tiskopis stažené z webu
cermatu.
Uchazeči, kteří se zúčastnili přijímacího řízení na Gymnáziu Pierra de Coubertina již v prvním kole,
nemusí mít znovu potvrzený prospěch ze ZŠ (vyplní jen přední stranu přihlášky)

Další informace ne tel: 725 840 835, RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. ředitel školy

V Táboře dne 7. 7. 2020
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