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3. kolo přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení do osmiletého gymnázia
se zahájením studia ve školním roce 2018 – 2019
V souladu s ust. § 61, § 63, § 165 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016
Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
zákonem č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Gymnázia Jana
Amose Komenského s.r.o. Mgr. Bc. Jaroslava Turková vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení a
stanovuje tato kritéria přijímacího řízení a organizaci přijímacího řízení pro přijetí ke studiu obor
79-41-K/81 gymnázium všeobecné osmileté:
I.
1. Ke studiu mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků základních škol a žáci z jiných
středních škol
Osmiletý studijní obor s maturitou 79-41-K/81

Z ročníku ZŠ nebo SŠ

do primy – nižší stupeň gymnázia
do tercie – nižší stupeň gymnázia
do kvarty – nižší stupeň gymnázia
do kvinty- vyšší stupeň gymnázia
do sexty- vyšší stupeň gymnázia
do septimy- vyšší stupeň gymnázia
do oktávy - vyšší stupeň gymnázia

ze 5. třídy základní školy
ze 7. třídy základní školy
z 8. třídy základní školy
z 9. třídy základní školy
ze střední školy
ze střední školy
ze střední školy

Předpokládaný
počet přijímaných
žáků
8
8
5
5
4
7
5

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 2017/2018 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 29. 08. 2018.
III.
TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Termín přijímacího řízení 3. kolo: 31. 08. 2018
IV.
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro všechny ročníky
Obsah a hodnocení přijímacího řízení do tříd:

Posuzování o přijetí uchazeče ke studiu do těchto tříd bude hodnoceno podle těchto kritérií:
a) výsledky /průměrný prospěch na ZŠ/SŠ
- max. 100 bodů
(dle potvrzené vyplněné přihlášky ke studiu)
výsledky /průměrný prospěch na ZŠ
1,00 - 1,20
přepočteno 100 bodů
1,21 - 1,35
přepočteno 90 bodů
1,00 - 1,50
přepočteno 80 bodů
1,51 - 1,55
přepočteno 70 bodů
1,56 - 1,60
přepočteno 60 bodů
1,61 - 1,70
přepočteno 50 bodů
1,71 - 1,75
přepočteno 40 bodů
1,76 - 1,80
přepočteno 30 bodů
1,81 - 1,85
přepočteno 20 bodů
1,85 - 2,00
přepočteno 10 bodů
2,01
a více
přepočteno 0 bodů
b) výsledky ve vědomostních olympiádách, v systematické mimoškolní činnosti (umělecké,
sportovní či jiné významné činnosti)
(uchazeč doloží kopií diplomu, výsledkovou listinou, potvrzení ZUŠ, potvrzení sportovního
či jiného oddílu, organizace, spolku)
- max. 20 bodů
1. Uchazeči budou přijímáni postupně od nejvyššího počtu dosažených bodů do naplnění třídy
v horním limitu žáků.
2. Přijati budou uchazeči podle celkového pořadí úspěšnosti s nejvyšším bodovým ziskem.
3. Informace bude sdělena bezprostředně po ukončení přijímacího řízení následující den.
4. Proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je možné odvolání v souladu s ustanovením
zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších zákonů.

IV.
Uchazeči – cizí státní příslušníci, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, budou
přijímáni v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) – vzdělávání cizinců.
V případě žádosti zákonných zástupců se přijímací zkouška z českého jazyka těmto
uchazečům promíjí. Znalosti – orientace v českém jazyce jsou ověřovány ústním pohovorem

V Dubí dne 08. 08.2018
Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy

Kontaktní osoby :

Mgr.Bc.Jaroslava Turková
tel.: /417530732, e-mail:gymdubi@vol.cz

