Informace a termíny pro přijímací řízení do české sekce
gymnázia Deutsche Schule Prag
termíny
04. 02. 2019

06. 02. 2019

26. 02. 2019
01. 03. 2019
16. 04. 2019
17. 04. 2019
28. 04. 2019

přijímací zkoušky nanečisto – matematika a český jazyk
v rámci přípravného kurzu
externí zájemci za poplatek
přijímací zkoušky nanečisto – německý jazyk
v rámci přípravného kurzu
externí zájemci za poplatek
konzultační odpoledne pro rodiče v rámci přijímacího řízení
termín pro odevzdání přihlášky do české sekce DSP
1. kolo přijímacího řízení, 1. termín
1. kolo přijímacího řízení, 2. termín
uvolnění výsledků JPZ CERMATem a následně zveřejnění výsledků DSP1

přijímací řízení2
Uchazeči o studium na českém gymnáziu Německé školy v Praze s.r.o. – zahraniční
školy a gymnáziu skládají přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a
německého jazyka. Obsahem přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka je
učivo stanovené učebními osnovami pro 1. - 5. ročník základní školy. Obsahem testu
z německého jazyka je učivo v rozsahu úrovně A1 SERRJ.
Škola používá k přijímacím zkouškám centrálně stanovené testy Cermatu, a to
z matematiky a českého jazyka (didaktický test). Tyto testy se podílí na celkovém
výsledku přijímacího řízení v rozsahu 60%. Dále používá vlastní testy z německého
jazyka. Testy, které vypracuje Německá škola v Praze, tvoří 40% z celkové úspěšnosti
žáka.
V prvním kole po vykonání přijímací zkoušky přijme ředitel max. 26 žáků, kteří nejlépe
vyhoví kritériím pro přijímací řízení. Další žáci mohou být přijati s ohledem na celkovou
kapacitu školy. Předpokladem je, že tito žáci splnili kritéria přijímacího řízení
následujícím způsobem: Uchazeč dosáhl více než 50% úspěchu v celkovém
hodnocení přijímacího řízení a zároveň nesplnil kritérium 50% hranice úspěchu
nejvýše z jednoho předmětu. Zároveň bude vytvořena čekací listina náhradníků, podle
které budou postupně přijímání žáci na místa uvolněná po žácích, kteří do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí nedoručí řediteli školy zápisový
lístek. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou; to
neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na
základě odvolání.
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Konkrétní termín obdržíte společně s pozvánkou na jednotné přijímací zkoušky (JPZ)
Kompletní znění interního předpisu vč. kritérií obdržíte společně s pozvánkou, dále budu zveřejněny nejpozději
31.01.2019 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
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