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Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 
 
Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola Sion High School, Hradec Králové, 
vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do 
oborů vzdělání: 
 

 Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru 75-31-M/01), denní forma studia 

 Pedagogické lyceum (kód oboru 78-42-M/03), denní forma studia (zaměření Humanitní studia 
nebo Tělesná výchova a sport) 

 Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41), denní forma studia (v rámci gymnázia je možné si vybrat 
všeobecné nebo sportovní zaměření) 
  

 
 
Uzávěrka přihlášek: do 1. března 2023 
 
 
Přihlášky musí být doručeny: 

 poštou na adresu Střední škola Sion High School, Hradec Králové, Na Kotli 1201, 
500 09 Hradec Králové (s razítkem pošty nejpozději 1. března 2023)  

 nebo osobně do kanceláře školy (Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové, budova 
Podnikatelského centra – 5. a 6. podlaží) do uvedeného data. 

 
Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola Sion High School, Hradec Králové, 
rozhodla o konání přijímacích zkoušek takto: 
 
Termíny přijímacích zkoušek:  

 uchazeči všech oborů budou konat jednotné písemné přijímací zkoušky v termínu: 
o 13. dubna 2023 (pokud si vybrali naši školu na 1. místě) 
o nebo 14. dubna 2023 (pokud si vybrali naši školu na 2. místě) 
o příp. oba uvedené termíny, pokud obě přihlášky uplatňují na naší škole na 2 různé 

obory 

 uchazeči o obor předškolní a mimoškolní pedagogika či pedagogické lyceum konají školní 
část přijímací zkoušky i formou pohovoru v jednom z následujících termínů: 

o 17. – 21. dubna 2023 
 

 uchazeči o obor gymnázium konají školní část přijímací zkoušky i formou pohovoru v jednom 
z následujících termínů: 

o 17. - 21. dubna 2023 
 
 
 
Náhradní termín pro konání zkoušek je stanoven na 10. 5. 2021 (1. termín) a 11. 5. 2021 (2. termín) 
pro jednotnou přijímací zkoušku a pro pohovor 15. 5. 2023. 
 
 
Podrobná kritéria hodnocení přijímacího řízení jsou uvedena v části Kritéria hodnocení přijímacího 
řízení na školní rok 2023/24. 
 
 
V Hradci Králové dne 31. ledna 2023 
 
 
Mgr. Yvona Klánová, v. r.      Denis Doksanský, v. r. 
ředitelka školy        výkonný ředitel 
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