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Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
pro studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium
Školní vzdělávací program: „Čtyřleté gymnázium – živé jazyky“
(denní forma)
V souladu s § 60f odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení:
Žák je hodnocen na základě následujících kritérií:
1.

Výsledek jednotné zkoušky (výsledek zohledněn 70 %)
- písemný test z Českého jazyka a literatury
- písemný test z Matematiky a její aplikace
Pro úspěšné vykonání jednotné zkoušky musí žák získat minimálně 25 bodů v součtu
za jednotné testy z českého jazyka a matematiky.
Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání
jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku
nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná
pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se
použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka
a literatury).
Žák, který nekonal jednotné zkoušky z ČJ a MAT vykoná náhradní testy z ČJ a MAT.
Pro úspěšné vykonání zkoušky musí žák získat minimálně 25 bodů v součtu za náhradní
testy z českého jazyka a matematiky.
Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky
pro konání náhradních testů podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení
předloženého spolu s přihláškou, a to nejpozději do 25. května 2018.
Termín konání náhradní zkoušky:
úterý 5. června 2018

2.

Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn
30 %). U cizinců bude hodnocen prospěch pohovorem.
Započítávají se známky z následujících předmětů: český jazyk
anglický jazyk
dějepis
zeměpis
matematika
přírodopis
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fyzika
chemie
občanská výchova (výchova k občanství)
Za každé pololetí lze získat maximální počet 18 bodů. Minimální počet bodů pro splnění
kritérií přijímacího řízení je 6.
3.

Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky
2016/2017 a 2017/2018 - umístění do třetího místa v okresním a krajském kole
a při umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:
1) výsledek testu z ČJ;
2) výsledek testu z M;
3) výsledky vzdělávání 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
4) výsledky vzdělávání z 2. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
5) výsledky vzdělávání z 1. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr).
Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Termín pro podání přihlášky ke studiu je do 25. 5. 2018.
Počet volných míst 8.
Mgr. Romana Studýnková v. r.
ředitelka
V Přerově 18. 5. 2018

