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Přihláška ke studiu na Dvořákovo gymnázium v Kralupech n. Vlt. 
 

ke stažení na stránkách MŠMT: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-

konzervatore 

na webu školy jako příloha: 

https://www.dgkralupy.cz/studium/prijimaci-rizeni/ 

 

Přihlášku 

● doporučujeme osobně předat na sekretariátu školy nejpozději do 1. března 2023;  

● lze podat i přes soukromou datovou schránku; 

● lze podat na 2 školy – školy pište na obě přihlášky ve stejném pořadí; 

● zkontrolujte, zda jste vyplnili všechny údaje. 

 

Časté chyby: 

 

● Záměna adresy trvalého pobytu s adresou pro doručování. 

● Chybně uvedené pořadí škol: 1. škola je 1. termín, 2. škola je 2. termín přijímacích 

zkoušek (uvést stejné pořadí na obě školy na obě přihlášky). 

● Chybí podpisy, emaily, telefony uchazeče nebo zákonného zástupce. 

● Chybí datum narození zákonného zástupce, nebo je zaměněno s datem narození 

uchazeče. 

 

 
 

 

 

Žáci s SVP přiloží též doporučení pedagogicko-psychologické poradny s podpůrnými 

opatřeními pro přijímací zkoušky – pouze na formuláři pro přijímací řízení. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://www.dgkralupy.cz/studium/prijimaci-rizeni/
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Potvrzení lékaře škola nevyžaduje. 

Termíny jednotných zkoušek 
osmileté gymnázium 

(1. škola) 1. termín 17. 4.2023 

(2. škola) 2. termín 18. 4. 2023 

čtyřleté gymnázium 

(1. škola) 1. termín 13. 4. 2023 

(2. škola) 2. termín 14. 4. 2023 

 

 

Obor vzdělávání: 
79-41-K/81 osmileté gymnázium 
79-41-K/41 čtyřleté gymnázium – zaměření ŠVP: 

 Společenskovědní SV 

 Přírodovědně-technické PT 
 

Podpis 

Podpis žáka Kralupech 8. 2. 2023 

Školní PZ nemáme. 
    

Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace 

Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
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Zapisují se známky pouze  

za 2. pololetí 4. a 1. pololetí 5. ročníku pro osmileté studium 

za 2. pololetí 8. a 1. pololetí 9. ročníku pro čtyřleté studium 

potvrzené ZŠ (nebo notářsky ověřené vysvědčení) 

 

Přílohy jsou vyjádření poradny, kopie diplomů za umístění v soutěžích a osvědčení 

organizací o umělecké, sportovní a zájmové aktivitě – viz kritéria přijetí. 

 

Viz přílohy níže 

IZO základní školy 

Razítko ZŠ a podpis 

stvrzující platnost 

uvedených známek 


