Gymnázium Petra Bezruče,
Příspěvková organizace
Morawko3l*kého k(ď9
příspěvková
Fnýdek-Místek,
organ izace
Československéarmády 517, 7 38 0 1 Fnýdek-Místek
Tel.: 558 433 515 | Email:sekretariat@gpbfm.cz IWeb:wlvw.gpbfm.cz

Vyhlášenípřijímacího řizeni

do 1 . ročníkušestiletéhogymn ázia oboru vzdě!ávání 79-41_1(61
pro školnírok 201912020
Ředitelka střední školy, jejížčinnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek,
příspěvkováorganizace,vsouladus§60odst.2a3a§61
zákonaó.561l2a}4Sb,,opředškolním,

základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdě|ávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou
č. 35312016 Sb. o přijímacím ťízeníke střednímu vzdělávání, nařízením vlády č. 2112a10 Sb.,
o soustavě oborů vzdélávání v základním, středním a vyššímodborném vzdělávání, zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

1.

kolo přijímacího řízenído prvního ročníkušestiletého studia vzdělávání

na Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pro uchazeče, kteří ve

školním roce 201812019 úspěšněukončísedmý ročníkzákladní školy nebo druhý ročníknižšího
stupně osmiletého gymaázia nebo druhý ročníkosmiletého vzdělávacího programu konzervatoře.

Obor vzdělání: 79-41-K61 Gymnázium
Forma vzdělávání: denní
Předpokládaný poěet přijímaných uchazečů:90 uchazečů

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízenído 1. ročníkuse koná formou
písemných testů ze vzdělávacích oborů Ceský jazyk a literatura a Matematika a její aplikace
stanoveného RVP ZV. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci,
zpracování a hodnoceníuýsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťovánívýsledkůvzdělávání.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení:

1.

2.

termín: útený í6. dubna 2019 - ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
termín: středa 17. dubna 2019- ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

Uchazeč, který se pro vážnédůvody k přijímacízkoušcev řádném termínu nedostaví a svoji účast
písemně do tří dnů po termínu konání přijímací zkoušky omluví ředitelce školy, koná zkoušku
v náhradním termínu.
Náhradnítermín k 1. termínu: pondělí 13, května 2019,
náhradnítermín ke 2, termínu: útený 14. května 2019.

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je splnění všech kritériípřijímacího řízení stanovených
ředitelkou školy.
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RNDr. Olga bnderková
ředitelka školy
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