GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Studijní obor 79-41-K/81 – Gymnázium (osmileté studium)
V souladu s § 61 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání rozhodl ředitel školy o konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení
do prvního ročníku vzdělávání v gymnáziu v denní formě studia pro školní rok 2020/2021 takto:

Všeobecná ustanovení
V dubnu 2019 bude v prvním kole přijímacího řízení ke studiu na Gymnáziu, Strakonice, Máchova 174 přijato
30 žáků do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium).

Přijímací řízení
Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka (Cermat) a školní
písemný test z anglického jazyka (viz pomocné kritérium 3d).
Termíny jednotné přij. zkoušky (jazyk bude součástí): 1. termín – 16. dubna 2020, 2. termín – 17. dubna 2020.
Kritéria přijetí:
Žádný z předmětů na vysvědčení v 1. a 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ nesmí být hodnocen
známkou horší než chvalitebný. Žáci, kteří nesplní tuto podmínku, nemohou být přijati.
Pořadí uchazečů bude určeno na základě součtu bodů získaných v jednotlivých testech a bodů za školní
prospěch. Celkový možný počet bodů je 130, z toho test z matematiky 50 bodů, test z českého jazyka 50 bodů a
prospěch 30 bodů.
Body za prospěch na ZŠ – maximum 30 bodů; minimum 0 bodů.
Základem pro výpočet jsou známky z českého jazyka, prvního cizího jazyka, matematiky, vlastivědy a
přírodovědy za poslední tři klasifikační období na základní škole (1. a 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy
ZŠ).
Výpočet: od 30 bodů se za každou dvojku z uvedených předmětů odečítají 2 body.
V případě rovnosti bodů budou uchazeči seřazeni postupně podle kritérií:
1. vyšší počet bodů získaný z matematického testu
2. vyšší počet bodů získaný v testu z českého jazyka
3. vyšší počet bodů získaný za prospěch:
a) s ohledem na studijní výsledky v 1. pololetí 5. třídy postupně dle klasifikace z matematiky, českého
jazyka, cizího jazyka, vlastivědy a přírodovědy
b) s ohledem na studijní výsledky v 2. pololetí 4. třídy postupně dle klasifikace z matematiky, českého
jazyka, cizího jazyka, vlastivědy a přírodovědy
c) s ohledem na studijní výsledky v 1. pololetí 4. třídy postupně dle klasifikace z matematiky, českého
jazyka, cizího jazyka, vlastivědy a přírodovědy
d) pomocné kritérium: Všichni uchazeči o studium budou v rámci přijímací zkoušky psát test
z anglického jazyka (max. 50 bodů). U přijatých uchazečů bude výsledek testu použit pro rozdělení
do jazykových skupin. V případě rovnosti bodů v přijímacím řízení bude výsledek jazykového testu
použit jako pomocné kritérium pro určení pořadí uchazečů.
Vzhledem k tomu, že se školní vzdělávací programy jednotlivých základních škol odlišují, může dojít k úpravě
kritérií přijímacího řízení. Pokud z důvodu odlišného školního vzdělávacího programu nebude mít uchazeč
známku z některého z uvedených předmětů, nebude hodnocení z tohoto předmětu v daném pololetí započteno
žádnému z uchazečů.
Postup pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami:
Na základě doporučení školského poradenského zařízení (doporučení musí být přiloženo k přihlášce) ředitel
školy rozhodne o uzpůsobení podmínek konání přijímacích zkoušek.

TELEFON: 383 321281
FAX:
383 313120
E-MAIL: skola@gymstr.cz

IČO 606 50 443
DIČ 105-606 50 443
IZO 0606 50 443

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA STRAKONICE
ČÍSLO ÚČTU: 409 338 0257/0100

Postup pro uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky:
Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na žádost promíjí přijímací
zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.
Těmto uchazečům bude upraveno hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky na základě redukovaného
hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru. Redukované hodnocení neobsahuje
výsledek testu z českého jazyka.
Ve Strakonicích 30. 1. 2020

Mgr. Miroslav Hlava
ředitel školy
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