
 

 

 

V Ostravě, 19. 5. 2020 

 

Informace k přijímacím zkouškám  

Lékařského a přírodovědného GYMNÁZIA PRIGO 

 

Jednotné (státní) přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 v 1. kole přijímacího 

řízení proběhnou v budově školy Lékařského a přírodovědného GYMNÁZIA PRIGO 

pro 4leté gymnázium 8. 6. 2020 a pro 8leté gymnázium 9. 6. 2020 vždy  

od 8:30 hod. Příchod do školy je v 8:00 hod. (prezence). K jednotné (státní) 

přijímací zkoušce budou pozváni ti uchazeči, kteří uvedli naše gymnázium v přihlášce 

na prvním místě. V letošním roce bude probíhat pouze jeden termín jednotné (státní) 

přijímací zkoušky s tím, že bude započten pro obě školy uvedené uchazečem 

v přihlášce.  

Jednotné (státní) přijímací zkoušce bude předcházet školní přijímací zkouška, která 

byla stanovena na 4. 6. 2020 – první termín přijímací zkoušky a na 5. 6. 2020 – 

druhý termín přijímací zkoušky, ve stejných časech (od 8:30 hod., prezence bude 

probíhat od 8:00 hod.). Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na 

škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí a ve druhém termínu na škole, 

kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. Ke školní části přijímací zkoušky se 

dostaví všichni uchazeči, kterým nebyla uznána ředitelem školy.      

Náhradní termíny jednotné (státní) přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče 

stanovilo ministerstvo na úterý 23. 6. 2020 a školní část pak na 19. 6. 2020 – první 

termín a 22. 6. 2020 - druhý termín.  

Všechny informace a rozhodnutí ředitele školy o případném uznání školní části 

přijímací zkoušky budou ředitelem školy zaslány nejpozději 25. 5. 2020 poštou a 

zároveň e-mailem. 

S ohledem na zachování vysoké kvality žáků a z důvodu zajištění individuálního 

přístupu k žákům je, i přes vysoký zájem, pro školní rok 2020/2021 přijímáno 

maximálně 60 žáků do osmiletého gymnázia a 60 žáků do čtyřletého gymnázia. 

Podmínky přijetí jsou umístěny na webu školy. 

Místo konání školní i jednotné (státní) přijímací zkoušky: Lékařské a 

přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO, Mojmírovců 42, Mariánské Hory, 709 00 

Ostrava. 

Časový limit konání testu z matematiky je 85 minut, z jazyka českého a literatury 

je 70 minut.  



 

 

 

Povolené pomůcky: matematika – rýsovací potřeby a psací potřeby (modře nebo 

černě) píšící propisovací tužka. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno. 

Povolené pomůcky: český jazyk a literaturu – psací potřeby (modře nebo černě 

píšící) propisovací tužka. 

 

Organizační a bezpečnostní pokyny:  

1) Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám   

od 8:00 hod., osobám z rizikových skupin v 7:45 hod. 

2) Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha) a budou 

odvedeni do připravených a dezinfikovaných tříd. 

3) Nikdo s příznaky problémů dýchacích cest (se zvýšenou teplotou, kašlem nebo 

ztráty chuti) nesmí do školy vstoupit. 

4) Žáci z rizikových skupin budou odvedeni do tříd jako první. 

5) Všichni žáci ve společných prostorách budou nosit roušky. 

6) Každý žák musí mít s sebou sáček na uložení roušky. 

7) Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. 

8) Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozesazeni        

přednostně na místa nejdále od dveří a u oken. 

9) Po dobu, kdy jsou žáci v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku. 

10)  Při sejmutí roušky si každý ukládá svou do sáčku. 

11)  Žáci budou rozesazeni nejméně s odstupem 1,5 m. 

12)  Přestávku mezi jednotlivými testy budou žáci trávit na posezení na  školním 

pozemku, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně.  

 

 

    

    Ing. Mgr. Petr PTÁČEK, Ph.D., MBA 

    ředitel 

    Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO 

 



 

 

 

 


