
Přijímací 
zkoušky G8 

termín: 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023 

Pokyny: Uchazeči přijdou k hlavnímu vchodu do budovy školy Na Hrádku 
20, následně se řídí pokyny pedagogů  

 uchazeči vstupují hlavním vchodem  

 uchazeči najdou informace na nástěnce (číslo učebny a 
další pokyny mají na nástěnce v přízemí v hlavní budově) 

 uchazeči najdou třídu, kde konají PZ (seznam je na dveřích 
třídy), bude jim případně poskytnuta pomoc při nalezení 
třídy. Zákonní zástupci nevstupují v den konání PZ do 
budovy školy. 

 Zákonní zástupci mohou převzít během přestávky mezi 
testy své děti před školou a případně mohou společně s 
dětmi opustit školu o přestávce mezi M a ČJL. (Pozor – je 
třeba přijít s předstihem opět na zadávání PZ z ČJL do 
příslušné třídy). Během přestávky ani během testů nesmí 
zákonní zástupci vstupovat do školy.  

 Po ukončení PZ opouštějí uchazeči sami budovu školy a 
odcházejí 

Kdy mají být 
uchazeči 
připraveni: 

 uchazeči se dostaví už do 8,15 do přidělené třídy, zde dostanou 
všechny potřebné informace. Pokud je něco nejasné, je možné se 
zeptat kohokoliv z dohlížejících učitelů. 

Co mají mít: vlastní psací potřeby, rýsovací potřeby (kalkulačka 
a tabulky nejsou povoleny), pozvánku na PZ. 

Na co dát 
pozor: 

ve třídě, kde koná uchazeč PZ, bude každému uchazeči přiděleno 
registrační číslo – pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky 
PZ   

Během pauzy 
mezi testy M 
a ČJL 

Zákonní zástupci mohou čekat na své děti pouze před budovou. 
Uchazeči mohou během PZ opustit školu pouze v případě, že si 
dítě osobně převezme jeho zákonný zástupce.  
Je nezbytné přivést uchazeče o studium včas s předstihem na test 
z ČJL! 
Ostatní žáci, kteří konají PZ, stráví přestávku mezi testy ve škole 
pod pedagogickým dohledem. 

Rozpis PZ: 
Matematika 8,30 – 70 min trvá test 

Český jazyk a literatura 10,50 – 60 min trvá test 
Žáci s uzpůsobenými podmínkami konání PZ mají upravený časový 

rozpis. Informaci mají na pozvánce k PZ, která jim byla zaslána.  


