Kritéria přijímacího řízení do oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté
studium) pro školní rok 2019-2020
1. Započítávají se výsledky ve třech posledních sledovaných pololetích, a to průměrný
prospěch z předmětů: český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika, vlastivěda a přírodověda.
2. U všech žáků bude započítáván do průměru jen prospěch prvního cizího jazyka.
3. Do průměru se nezapočítává známka z chování.
4. Zohledňuje se umístění na 1.-12. místě v individuálních soutěžích na prvním stupni ZŠ
oznámené nejpozději v den konání přijímacích zkoušek a doložené diplomem nebo
potvrzením školy.
5. Započítává se jedno nejvyšší bodové zvýhodnění za všechny soutěže.
6. Neberou se v úvahu výsledky Národních srovnávacích zkoušek ze ZŠ.
7. Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči o studium.
8. Výsledky přijímacího řízení se skládají z 40 % z výsledků na ZŠ, a to váhu 10 % má
průměr v prvním pololetí 4. ročníku, 10 % ve druhém pololetí 4. ročníku a 15 % v prvním
pololetí 5. ročníku ZŠ. K výslednému počtu bodů se přičítají body za mimoškolní aktivity
(max. 5 bodů).
9. Uchazeči vykonají přijímací testy z jazyka českého s váhou 30 % a z matematiky s váhou
30 %. Celkově má tedy 40 % váha výsledků ze ZŠ a 60 % váha testů. Uchazeč úspěšně
vykoná přijímací zkoušku, pokud získá minimální bodovou hranici pro oba testy, a to 10
bodů z 50 možných z matematiky a 20 bodů z 50 možných z jazyka českého.
10. Při rovnosti bodů rozhoduje, který uchazeč dosáhne většího počtu bodů z testu
matematiky, při další rovnosti bodů z testu jazyka českého a při další rovnosti rozhoduje
počet bodů za výsledky v ZŠ.
11. V rámci přijímacího řízení bude přijato podle umístění prvních 30 žáků.
12. Případné formální nejasnosti budou řešeny s uchazečem individuálně.
Tabulka bodového ohodnocení za mimoškolní aktivity.
Individuální vědomostní soutěže (školní a vyšší kolo)
1.– 4. místo ……………………………………….. …. 5 bodů
5.–12. místo…………………………………………… 4 body
Individuální soutěže hudební, výtvarné, recitační, chovatelské … (školní a vyšší kolo)
1.– 4. místo……………………………………………..3 body
5.–12. místo…………………………………………… 2 body
Soutěže v individuálním sportu (školní a vyšší kolo)
1.– 4. místo …………………………………………….1 bod

Vzorec pro výpočet celkového počtu bodů:
Celkem=(-10*Prům.1+20) + (-10*Prům.2+20) + (-15*Prům.3+30) + Body navíc + 3/5*ČJ5 + 3/5*M5

