Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Pro školní rok 2019/2020 vyhlašuje ředitel školy přijímací řízení v souladu s termíny stanovenými
MŠMT termín státní a školní přijímací zkoušky:

a) do primy oboru osmileté gymnázium (79-41-K/81):
1. termín 16. dubna 2019 od 8:30 hodin státní přijímací zkouška,
od 13:00 školní přijímací zkouška
2. termín 17. dubna 2019 od 8:30 hodin státní přijímací zkouška
od 13:00 školní přijímací zkouška

b) do prvního ročníku oboru čtyřleté gymnázium (79-41-K/41)
1. termín 12. dubna 2019

od 8:30 hodin státní přijímací zkouška
od 13:00 školní přijímací zkouška

2. termín 15. dubna 2019

od 8:30 hodin státní přijímací zkouška
od 13:00 školní přijímací zkouška

c) náhradní termín v případě onemocnění pro oba obory vzdělávání
1. termín 13. května 2019 od 8:30 hodin státní přijímací zkouška
od 13:00 hodin školní přijímací zkouška
2. termín 14. května 2019 od 8:30 hodin státní přijímací zkouška
od 13:00 hodin školní přijímací zkouška

Státní jednotná přijímací zkouška
Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pro každou školu zvlášť, počítá se lepší
výsledek z obou škol. Volba 1. a 2. termínu není zároveň volbou preference školy.
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány školám do 28. 4. 2018.

Školní přijímací zkouška
Žák skládá povinnou školní přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru
s ředitelem školy či s psychologem ověřující studijní předpoklady.
Ve školním roce 2019/2020 otevíráme dvě třídy primy osmiletého gymnázia s počtem 20 studentů a
jednu třídu prvního ročníku čtyřletého gymnázia s počtem 20 studentů.
U uchazečů – cizinců, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury
v jednotné přijímací zkoušce, bude znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.
Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho povinností odevzdat škole
zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole), a to do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí
zveřejněného na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na vstupních dveřích školy.
Pokud zápisový lístek neodevzdá, vzdává se práva být na školu přijat a zároveň tím bere na vědomí, že
na jeho místo může být přijat jiný uchazeč.
Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení jsou následující: Zákon č. 561/2004Sb. (školský zákon);
Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Novela školského zákona č. 60 (zákon 472/2011 Sb.); Nařízení vlády
č. 211/2010Sb., ve znění nařízení vlády č. 367/2010Sb.; Zákon č. 500/2004Sb. (správní řád)

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu:
Student je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2018) zaslat škole:
•
•

•
•
•

státní vyplněnou přihlášku
závěrečné vysvědčení ze 4. třídy, resp. 8. třídy a pololetní vysvědčení z 5. třídy, resp. 9. třídy ZŠ
– buď notářsky ověřenou kopii nebo hodnocení vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy,
ze které se hlásí
studenti se specifickými poruchami učení potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny
s uvedením procentuálního navýšení času u přijímacích zkoušek
studenti cizinci žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka
diplomy z vědomostních soutěží
Závěrečné vysvědčení z 5. třídy, resp. 9. třídy dodá přijatý student nejpozději do 1. 9. 2019.

Bodová kritéria k přijetí ke studiu
Max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky – max. 50 bodů ze zkoušky z matematiky,
max. 50 bodů ze zkoušky z českého jazyka
• Max 66 bodů ze školní přijímací zkoušky – max. 46 bodů z ústního pohovoru
• max. 10 bodů za hodnocení výsledků předchozího vzdělání – 5 bodů za vyznamenání

alespoň v jednom pololetí školního roku

• max. 10 bodů za účast na vědomostních soutěžích

Maximální možný bodový zisk = 166 bodů.

Studenti budou zařazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů.
Při rovnosti bodů:
1. Při rovnosti bodů na posledním místě k přijetí rozhoduje vyšší bodový zisk ze školní přijímací
zkoušky
2. Při rovnosti bodů ze školní přijímací zkoušky rozhoduje účast na vědomostních soutěžích

Aby byli studenti zařazeni do pořadí, musí dosáhnout z obou částí státní přijímací zkoušky a ze školní
přijímací zkoušky alespoň 50% maximálně možného počtu bodů. Pokud tohoto minimálního počtu
bodů nedosáhnou, jsou nepřijati, a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.
Pořadí:
1. Prvních 38 studentů oboru osmileté gymnázium a 19 studentů oboru čtyřleté gymnázium je
zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí.
2. Další umístěni v pořadí jsou náhradníci.
3. Pokud se někdo z přijatých studentů vzdá možnosti přijetí, automaticky je na jeho místo zařazen
podle pořadí náhradník
4. 39. a 40. místo osmiletého oboru a 20. místo čtyřletého oboru je ponecháno jako rezerva pro
náhradní termín 1. kola. Uchazeči z tohoto termínu se vřazují do celkového pořadí
Pokud se obory nenaplní, vyhlásí ředitel 2. kolo přijímacího řízení.

Pokyny a kritéria vydává:

Mgr. Rostislav Konopa
ředitel školy

