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Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o., 

Bystřická 275/27, Dubí u Teplic 
www.gymdubi.cz,  gymdubi@volny.cz   https://www.facebook.com/gjakdubi 

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na školní rok 2020 - 2021 

V souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání 

k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhlášky č. 232/2020 o 

přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 ve znění pozdějších 

předpisů 

 

ředitelka Gymnázia Jana Amose Komenského Dubí, s.r.o. vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení  

pro školní rok 2020/2021 DO NAPLNĚNÍ KAPACIT JEDNOTLIVÝCH TŘÍD. 
 

I. 

KE STUDIU MOHOU BÝT PŘIJATI UCHAZEČI  

a) Nižší stupeň osmiletého gymnázia 

- do primy
1
    z 5. třídy základní školy  6 volných míst

1
 

- do sekundy
2
     ze 6. třídy základní školy  4 volná místa

2
 

- do tercie
2
     ze 7. třídy základní školy  5 volných míst

2
 

- do kvarty
2
     z 8. třídy základní školy     2 volná místa

2
 

b) Vyšší stupeň osmiletého gymnázia 

- do kvinty
3
    z 9. třídy základní školy     6 volných míst

3
 

  

 

Ve školním roce 2020/2021 budou jednotlivé třídy osmiletého studia doplněny do maximálního 

povoleného počtu žáků ve třídě – 20 žáků. Počet přijímaných může být omezen nejvyšší povolenou 

kapacitou školy. 

 

II.  

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A POŽADOVANÉ SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY 

 

Přihlášky ke studiu musí být doručeny do 24. června 2020 nejpozději do 17:00 hodin do kanceláře 

školy (osobně, poštou, datovou schránkou 9vv9b2y). 
POŽADOVANÉ SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY: 

 Klasifikace za poslední klasifikační období (hodnocení z 1. pololetí školního roku 2019/20  a 

hodnocení za obě pololetí školního roku 2018/19)  -  uvedená a ověřená základní školou na zadní 

straně přihlášky. V případě, že klasifikace není ověřena základní školou na přihlášce, je nutné 

k přihlášce přiložit buď ověřené kopie vysvědčení, nebo přinést originály vysvědčení. Škola si 

pořídí kopii.  

                                                 

1
 § 61 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Přijímání do prvního ročníku nižšího osmiletého gymnázia.  Do prvního ročníku 

nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.  

 
2
 § 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.“ 
 
3
  § 59, § 63 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou 

školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví 

jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní 

způsobilosti.  
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III. 

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

Termín přijímacího řízení je stanoven na 26. června 2020. Výsledky přijímacího řízení budou 

zveřejněny téhož dne do 16:00 hodin.  

 

IV.  

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Obsah a hodnocení přijímacího řízení do tříd: 

 

Při posuzování o přijetí uchazeče ke studiu do těchto tříd budou hodnocena tato kritéria: 

a) výsledky /průměrný prospěch na ZŠ   

- 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) 

- max. 20 bodů 

Uchazeč doloží kopií diplomu, výsledkovou listinou, potvrzení ZŠ na přihlášce ke studiu, potvrzení 

ZUŠ, potvrzení sportovního či jiného oddílu, organizace, spolku. 

1. Uchazeči budou přijímáni postupně od nejvyššího počtu dosažených bodů do naplnění třídy 

v horním limitu žáků. Limit žáků v jedné třídě je 20 žáků. 

2. Přijati budou uchazeči podle celkového pořadí úspěšnosti s nejvyšším bodovým ziskem.  

3. Informace bude sdělena bezprostředně po ukončení 2. kola. 

  

IV.  

POŘADÍ PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ 

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

2. Na základě takto vzniklého pořadí pak budou uchazeči přijímáni ke studiu do naplnění celkového 

počtu přijímaných žáků. 

 

V. 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Ředitelka školy zveřejní výsledky přijímacího řízení dne 26. 6. 2020 na veřejně přístupném místě ve škole a 

způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy www.gymdubi.cz). Písemné rozhodnutí 

odesílá poštou pouze nepřijatým uchazečům.  

 

 

V Dubí dne 16. 6. 2020  

 Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy 


