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VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   

V souladu s ustanovením § 60 a § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

ředitelka Gymnázia Jana Amose Komenského Dubí, s.r.o. vyhlašuje a stanovila druhé kolo 

přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. 

 

I. 

Ke studiu mohou být přijati  

- do primy   z 5. třídy základní školy  7 volných míst 

- do tercie   ze 7. třídy základní školy  8 volných míst 

- do kvarty    z 8. třídy základní školy  5 volných míst 

- do kvinty    z 9. třídy základní školy      4 volná místa 

první ročník vyššího stupně gymnázia)  

Přijetí podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - Ředitel školy může uchazeče přijmout 

do vyššího než prvního ročníku (primy) vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může 

ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí 

vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí 

uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.  

Ve školním roce 2018/2019 budou třídy osmiletého studia doplněny do maximálního povoleného 

počtu žáků ve třídě. Počet přijímaných může být omezen nejvyšší povolenou kapacitou školy. 

 

II.  

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 

Přihlášky ke studiu musí být doručeny do 14. května 2018 nejpozději do 16:00 hodin do kanceláře 

školy. 

 

III. 

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

Termín přijímacího řízení je stanoven na 15. května 2018. Součástí přijímacího řízení nejsou 

přijímací zkoušky.  

 

IV. 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

Kritéria, obsah a hodnocení přijímacího řízení do tříd uvedených v článku I. 

Celkové rozdělené bodů mezi jednotlivými kritérii/hodnocení uchazečů 

 
Pro celkové hodnocení v přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 budou zohledněny:  

a) prospěch na základní škole  

Prospěch na základní škole 

Průměrný prospěch do hodnoty: přidělené body 

1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 

40 35 32 29 26 23 20 18 16 14 12 

1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 horší 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

b) další kritéria  

- úspěchy ve vědomostních olympiádách, soutěžích 

Započtou se doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (kopie diplomu či výsledková listina, případně 

potvrzení základní školy na přihlášce ke studiu. 

Umístění ve vědomostních olympiádách a soutěžích 
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Další kritérium č. 1 

Umístění/přidělené body 

Celostátní kolo Krajské kolo Okresní kolo 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

10 10 10 9. 9. 9.  7 6 5 

 

- systematická mimoškolní činnost, 

Započte se doložená účast na výuce v ZUŠ, doložená činnost ve výkonnostním sportovním oddílu. Těchto činností 

se musí žák účastnit v průběhu nejméně v posledních 5 měsících před podáním přihlášky. Nutno doložit 

potvrzením ZUŠ či sportovního oddílu. 

 

Systematická mimoškolní činnost 

Přidělené body 1 aktivita 3 

2 a více aktivit 5 

- umístění v systematické mimoškolní činnosti, 

Započtou se doložené úspěchy v uměleckých soutěžích či v organizované sportovní činnosti (kopie diplomu nebo 

výsledkové listiny, případně potvrzení ZUŠ či sportovního oddílu)  

Umístění ve vědomostních olympiádách a soutěžích 

Další kritérium č. 1 

Umístění/přidělené body 

Celostátní kolo Krajské kolo Okresní kolo 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

10 10 10 9. 9. 9.  7 6 5 

Rozdělení bodů mezi jednotlivá kritéria: 

  

 

 KRITÉRIA 

PROSPĚCH ZE 

ZŠ 
OSTATNÍ KRITÉRIA CELKEM 

BODŮ 
 

 

80 

Č. 1 Č.2 Č.3 

Přidělené body  

10 

 

5 

 

10 
 

105 
SOUČTY 80 25 

 

Poznámka: Body za úspěchy v soutěžích se přidělují za nejvyšší dosažené umístění ve školním roce 

2016/17 či 2017/18. 

 

IV.  

Pořadí přijímaných uchazečů 

a) Uchazeči budou seřazeni dle součtu bodů získaných za naplnění kritérií uvedených v čl. III. 

b) Na základě takto vzniklého pořadí pak budou uchazeči přijímáni ke studiu do naplnění celkového počtu 

přijímaných žáků. 

 

V. 

Ředitelka školy zveřejní ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umožňující dálkový přístup 

(webové stránky školy: www:gymdubi.cz). Písemné rozhodnutí odesílá poštou pouze nepřijatým 

uchazečům.  

 

 

V Dubí dne 27. 4. 2018 Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy 


