Gymnázium Strakonice
Máchova 174

386 48 Strakonice

Informace
o přijímacím řízení
2020 – 2021

Přijímací řízení
Přihláška
• vyplňují se obě školy
• školní přijímací zkouška není
• termín zkoušky podle
uvedeného pořadí škol
• kód

Přijímací řízení
Přihláška

• termín doručení: nejpozději 1. března 2021
• obor vzdělávání:
79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřleté studium)
79-41-K/81 Gymnázium (pro osmileté studium)

• prosíme vyplnit kontakt na zákonného zástupce
(mobil, e-mail)
• prospěch - vyznačit první cizí jazyk
• vyplnit termín zkoušek:
čtyřleté studium 12., nebo 13. dubna 2021
osmileté studium 14., nebo 15. dubna 2021
• potvrzení o zdravotním stavu nevyžadujeme

Přijímací řízení
Přihláška

• kód uchazeče - 6místná kombinace písmen a
čísel bez diakritiky (př. G25S25 - viz obrázek)
• slouží ke kontrole došlé přihlášky na školním
webu i po celou dobu přijímacího řízení

Přijímací řízení
Přijímací zkoušky

• všichni uchazeči vykonají jednotnou
přijímací zkoušku (Cermat)
• z matematiky
• z českého jazyka

• test z Aj (+Nj) = pomocné kritérium
• termín podle přihlášky
• pozvánku s podrobnými pokyny zašleme
nejpozději 14 dní před konáním přijímací
zkoušky

Přijímací řízení
Přijímací zkoušky – celkové hodnocení

• hodnocení jednotné přijímací zkoušky
(matematika a český jazyk) - 60 %
• uchazeči se započítává lepší výsledek
• Cermat zpřístupní výsledky jednotné
přijímací zkoušky škole 28. dubna
• výsledky přijímacího řízení
– do 2 pracovních dnů od zpřístupnění
výsledků škole Cermatem

Přijímací řízení
Osmileté gymnázium – obor 79-41-K/81

• bude přijato 30 uchazečů (z 5. třídy ZŠ)
• podmínka 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
• výsledné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě
• výsledného počtu bodů z testů – 60 %
• prospěchu na základní škole (4. a 5. třída) – 40 %

Přijímací řízení
Osmileté gymnázium – obor 79-41-K/81
body za prospěch na ZŠ
• minimum 0 bodů
• základ pro výpočet jsou známky z předmětů:
• českého jazyka
• prvního cizího jazyka
• matematiky
• vlastivědy
• přírodovědy
za poslední tři klasifikační období na základní škole
(1. a 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy ZŠ)

Přijímací řízení
Osmileté gymnázium – obor 79-41-K/81
V případě rovnosti bodů budou uchazeči seřazeni postupně podle
kritérií:
1.vyšší počet bodů získaný v testu z matematiky
2.vyšší počet bodů získaný v testu z českého jazyka
3.vyšší počet bodů získaný za prospěch
4.s ohledem na studijní výsledky v 1. pololetí 5. třídy postupně dle
klasifikace z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, vlastivědy a
přírodovědy
5.s ohledem na studijní výsledky v 2. pololetí 4. třídy postupně dle
klasifikace z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, vlastivědy a
přírodovědy
6.s ohledem na studijní výsledky v 1. pololetí 4. třídy postupně dle
klasifikace z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, vlastivědy a
přírodovědy

Přijímací řízení
Osmileté gymnázium – obor 79-41-K/81
V případě rovnosti bodů budou uchazeči seřazeni postupně
podle kritérií:
7. Pomocné kritérium:
Všichni uchazeči o studium budou v rámci přijímací zkoušky psát test
z anglického jazyka.
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.

Přijímací řízení
Čtyřleté gymnázium – obor 79-41-K/41
• bude přijato 90 uchazečů (z 9. třídy ZŠ)
• podmínka přijetí: žádný z předmětů na vysvědčení v 1. a 2.
pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ nesmí být hodnocen
známkou horší než dobrý
• výsledné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě
• výsledného počtu bodů z testů – 60 %
• prospěchu na základní škole (8. a 9. třída) a umístění
v předmětových olympiádách – 40 %

Přijímací řízení
Čtyřleté gymnázium – obor 79-41-K/41

Body za prospěch na ZŠ:
•minimum 0 bodů
•body se vypočtou na základě známek za obě pololetí
osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku
z předmětů: český jazyk, první cizí jazyk, dějepis, občanská
výchova, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika a chemie
+ body za olympiády
•olympiády - za umístění v okresním, krajském, celostátním
kole předmětových soutěží (viz kritéria přijetí) v 8. – 9.
ročníku základní školy - doklad dodat do 13. 4. 2021

Přijímací řízení
Čtyřleté gymnázium – obor 79-41-K/41
V případě rovnosti bodů budou uchazeči seřazeni postupně podle kritérií:
1.vyšší počet bodů získaný v testu z matematiky
2.vyšší počet bodů získaný v testu z českého jazyka
3.vyšší počet bodů získaný za prospěch
4.vyšší počet bodů získaný za olympiády
5.s ohledem na studijní výsledky v 1. pololetí 9. třídy postupně dle klasifikace z
matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu,
dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy
6.s ohledem na studijní výsledky v 2. pololetí 8. třídy postupně dle klasifikace z
matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu,
dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy

7.s ohledem na studijní výsledky v 1. pololetí 8. třídy postupně dle klasifikace z
matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu,
dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy

Přijímací řízení
Čtyřleté gymnázium – obor 79-41-K/41
V případě rovnosti bodů budou uchazeči seřazeni postupně podle kritérií:
8. Pomocné kritérium:
Všichni uchazeči o studium budou v rámci přijímací zkoušky psát test
z anglického a německého jazyka.
U přijatých uchazečů bude výsledek testu použit pro rozdělení do tříd a
jazykových skupin.
V případě rovnosti bodů v přijímacím řízení bude výsledek testu z anglického
jazyka použit jako pomocné kritérium pro určení pořadí uchazečů.

Přijímací řízení
Vzhledem k tomu, že se školní vzdělávací
programy jednotlivých základních škol
odlišují, může dojít k úpravě kritérií
přijímacího řízení. Pokud z tohoto důvodu
uchazeč nebude mít známku z některého
z uvedených předmětů, nebude hodnocení
z tohoto předmětu v daném pololetí
započteno žádnému z uchazečů.

Přijímací řízení
Informace k testům – odkazy:
www.gymstr.cz – Přijímací řízení
www.cermat.cz – Jednotná přijímací
zkouška

Přijímací řízení
Zápisový lístek - přijatí uchazeči

• stvrzuje, že uchazeč
nastoupí na danou školu
• odevzdat nejpozději
10 pracovních dnů
od zveřejnění výsledků
• nelze vzít zpět (výjimka bylo kladně vyhověno
v odvolacím řízení na
jinou školu)

Přijímací řízení
Nepřijatí uchazeči

• zák. zástupci mohou do 3 pracovních dnů
od doručení rozhodnutí o nepřijetí
(nevyzvednuté rozhodnutí je po 5 prac.
dnech považováno za doručené) podat
odvolání
• v rámci odvolacího řízení budou na základě
odvolání přijati další uchazeči na uvolněná
místa

Přijímací řízení
Informace: www.gymstr.cz
Neváhejte požádat o radu
Mgr. Miroslav Hlava
reditel@gymstr.cz
383 313 126, 731 174 908
RNDr. Milena Pavlíková
zastupce@gymstr.cz 383 313 123, 731 174 916
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Ředitel:

• Zástupce:
• Sekretariát:
• Web:

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Máchova 174, 386 48 Strakonice
Krajský úřad, Jihočeský kraj
Mgr. Miroslav Hlava
reditel@gymstr.cz
383 313 126
RNDr. MilenaPavlíková
zastupce@gymstr.cz 383 313 123
Petra Zemenová
skola@gymstr.cz
383 321 281
www.gymstr.cz

Informace o studiu
a přijímacím řízení
2020 – 2021
Děkujeme za pozornost

