
  

 

 

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K ÚPRAVĚ ORGANIZACE 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO OBORU VZDĚLÁNÍ 79-42-K/41 

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 

Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvkové organizace stanovil podle ustanovení § 62 odstavce 3 

 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění, a v souladu s opatřením obecné povahy č. j.  MSMT- 43073-2020/2 vzhledem 

k aktuální epidemiologické situaci a opatřením MZ ČR a MŠMT ČR termíny pro talentovou zkoušku v rámci 

přijímacího řízení do oboru vzdělávání  79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou takto: 

 
VARIANTA A  

 1. termín: 

 Datum konání zkoušky:  středa 6. ledna 2021 

 Místo konání zkoušky:  tělocvična budovy školy ul. Majakovského 2343/5, Most 

 2. termín: 

 Datum konání zkoušky:  nepřihlášen žádný uchazeč 

  
  
VARIANTA B  

 1. termín: 

 Datum konání zkoušky:  středa 26. ledna 2021 

 Místo konání zkoušky:  tělocvična budovy školy ul. Majakovského 2343/5, Most 

 2. termín: 

 Datum konání zkoušky:  nepřihlášen žádný uchazeč 

 

  
VARIANTA C  

 1. termín: 

 Datum konání zkoušky:  středa 24. února 2021 

 Místo konání zkoušky:  tělocvična budovy školy ul. Majakovského 2343/5, Most 

 2. termín: 

 Datum konání zkoušky:  nepřihlášen žádný uchazeč 

 
VARIANTA D  

 1. termín: 

 Datum konání zkoušky:  středa 24. března 2021 

 Místo konání zkoušky:  tělocvična budovy školy ul. Majakovského 2343/5, Most 

 2. termín: 

 Datum konání zkoušky:  nepřihlášen žádný uchazeč 

  



  

 

VARIANTA BUDE PRO VŠECHNY UCHAZEČE STANOVENA DLE AKTUÁLNÍ 
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE A OPATŘENÍ MZ ČR A MŠMT ČR. 

INFORMACI O REALIZACI KONKRÉTNÍ VARIANTY VÁM POSKYTNE DVA DNY 
PŘEDEM ZŘŠ Mgr. Milan Kalců na telefonním čísle - 775 288 680. 

 

Časový rozpis zkoušky je uveden na pozvánce k talentové zkoušce, která byla všem uchazečům 

zaslána poštou do vlastních rukou. 

 

 Všeobecné informace:  

Ke zkoušce se dostaví pouze zdraví uchazeči bez příznaků respiračního onemocnění. 

Zkoušku může absolvovat pouze uchazeč mimo nařízenou karanténu.  

Uchazečům, kteří z těchto důvodů nebudou moci talentovou zkoušku vykonat, stanoví 
ředitel školy náhradní termín. 

 S sebou:  

 občanský průkaz 

 vyšetření od sportovního lékaře (pokud nebylo již dodáno) 

 doporučení sportovního oddílu (pokud nebylo již dodáno). 

 

Vstup a pohyb po budově pouze s rouškou, dezinfekce rukou bude zajištěna. 

 V tělocvičně jsou k dispozici šatny. Za odložené věci v šatnách neručíme.  

 Vstup na sportovní plochu povolen pouze ve sportovní obuvi. 

Doprovod uchazečů nebude mít do budovy přístup. 

 Případné dotazy na telefonním čísle 775 288 680 - Mgr. Milan Kalců 
  
 
 
 
V Mostě dne 14. 12. 2020  
 
 
 
 
 
  
 Mgr. Karel Vacek 
 ředitel školy 
  
 




