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tel. kancelář: 380 425 133

ŽÁKŮM 5. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Příprava na přijímací zkoušky a studium na ČAG v autentickém prostředí školy
pro školní rok 2023/2024
Termín jednotných přijímacích zkoušek nanečisto: středa 4. ledna 2023
Uchazeči do osmiletého gymnázia
Matematika
14:30 - 15:55
Český jazyk a literatura
16:10 – 17:20
Uchazeči do čtyřletého gymnázia
Český jazyk a literatura
14:40 – 15:55
Matematika
16:10 – 17:30
Didaktický test a klíč správných řešení si po zkoušce odnesete domů a opravený záznamový
arch obdržíte do týdne na emailovou adresu, kterou uvedete 4.1.2023 do záznamového archu.
Na zkoušku si s sebou přineste psací a rýsovací potřeby (modrá nebo černá propiska, tužka,
guma, pravítko, kružítko, pro čtyřletý obor ještě úhloměr).
Zápis na zkoušku do pondělí 2. ledna 2023 emailem na adresu cag@cag.cz. Prosíme
o uvedení:
• jména uchazeče,
• přihláška na zkoušku z českého jazyka nebo matematiky či obou,
• do osmiletého nebo čtyřletého gymnázia.
Zároveň prosíme do 2.1.2023 uhradit částku 200 Kč za jednu zkoušku (z ČJ nebo matematiky)
nebo částku 400 Kč za obě zkoušky (z ČJ a matematiky) na účet Česko-anglického gymnázia
s.r.o. vedený u ČSOB (č.ú. 106237073/0300), kde do zprávy příjemci uvedete: jméno
uchazeče, 8G (nebo 4G) a v případě jen jedné zkoušky také: ČJ (nebo M).
V případě zájmu uchazečů bude následovat 10 lekcí kurzu přípravy na přijímací zkoušky
a studium na ČAG v termínech 11. ledna – 22. března 2023 (středy od 15 do 17 hodin
v pořadí: osmileté gymnázium od 15 hod matematika, od 16 hod český jazyk; čtyřleté
gymnázium od 15 hod český jazyk, od 16 hod matematika). Cena kurzu jednoho předmětu
(ČJ nebo M) je 1500 Kč.
Zápis do kurzů českého jazyka a/nebo matematiky do 9. ledna 2023 (nebo do naplnění
kapacity kurzu) emailem na adresu cag@cag.cz. Prosíme o uvedení:
• jména uchazeče,
• přihláška do kurzu českého jazyka nebo matematiky či obou,
• do osmiletého nebo čtyřletého gymnázia.
Zároveň prosíme do týdne od přihlášení uhradit příslušnou částku na účet Česko-anglického
gymnázia s.r.o. vedený u ČSOB (č.ú. 106237073/0300), kde do zprávy příjemci uvedete:
jméno uchazeče, 8G (nebo 4G) a v případě jen jednoho kurzu také: ČJ (nebo M)
(při zvýšeném zájmu o přípravné kurzy rozhoduje datum připsání částky na účet)
Na středu 29. března 2023 připravujeme ještě další možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky
nanečisto. Účastníci přípravných kurzů jsou přihlášeni automaticky a zkoušky jsou pro ně
zdarma.
Přejeme Vám zodpovědnou a zároveň příjemnou přípravu na budoucí studium a těšíme se
s Vámi na viděnou na Česko-anglickém gymnáziu.

