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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO STUDIJNÍ OBOR
79-41-K/41 GYMNÁZIUM (čtyřleté)
Ke studiu oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) mohou být přijati uchazeči, kteří ukončili
nebo ve školním roce 2016/2017 úspěšně ukončí 9. ročník základní školy, popřípadě odpovídající
ročník víceletého gymnázia.
Uchazeči o studium požadující speciální podmínky pro přijímací řízení doloží s přihláškou ke studiu
odborný posudek.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
1.

Celkový počet přijatých uchazečů bude nejvýše 60.

2.

Všichni uchazeči vykonají písemnou zkoušku z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné
přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky.

3.

Maximální možný počet získaných bodů je 160.

Termín odevzdání přihlášky ke studiu: 1. března 2017
Termín konání jednotného testu v rámci pokusného ověřování:
první termín

12. dubna 2017 (středa)

první škola

druhý termín

19. dubna 2017 (středa)

druhá škola

Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) může mít následující zaměření:
a) 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné
b) 79-41-K/41 Gymnázium – se sportovním zaměřením
Uchazeč, který se hlásí na toto zaměření, musí předložit potvrzení sportovního
oddílu o svojí aktivní sportovní činnosti a lékařské potvrzení o zdravotní
způsobilosti.
c) 79-41-K/41 Gymnázium – s rozšířenou výukou informatiky
Konečný počet přijatých uchazečů pro jednotlivá zaměření bude stanoven rozhodnutím ředitele
na základě výsledku přijímacího řízení.
V případě nízkého počtu uchazečů do některého ze zaměření nemusí být toto zaměření otevřeno.
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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
1. Každý uchazeč obdrží za prospěch z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ kredit 30 bodů. Od těchto bodů
se budou provádět odpočty. Za každou chvalitebnou bude odečten 1 bod, za každou dobrou
bude odečteno 5 bodů, za každou dostatečnou bude odečteno 20 bodů. Maximální odpočet
bude do výše kreditu 30 bodů.
2. Uchazeč získá za účast ve vědomostních i sportovních soutěžích na úrovni školní 10 bodů, na
úrovni okresní 15 bodů, na úrovni krajské 20 bodů, na úrovni republikové 25 bodů, na úrovni
mezinárodní 30 bodů.
Pro zaměření gymnázium s rozšířenou výukou informatiky lze získat za studium tříd
s rozšířenou výukou informatiky nebo matematiky na základní škole 30 bodů.
Celkem lze získat maximálně 30 bodů.
3. Za test z matematiky vypracovaný Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání získá uchazeč
maximálně 50 bodů.
4. Za test z českého jazyka vypracovaný Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání získá
uchazeč maximálně 50 bodů.

Minimální hranice pro přijetí je získání 40 bodů.

Pro stanovení pořadí uchazečů pro přijetí ke studiu je rozhodující součet bodového hodnocení všech
částí přijímacího řízení. Při rovnosti bodů pro stanovení pořadí rozhoduje:
1. změněná pracovní schopnost
2. doplňující kritéria:
a) součet bodů získaných v přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka
b) výsledný počet bodů z matematiky
c) výsledný počet bodů z českého jazyka
d) aritmetický průměr známek za 1. pololetí 9. ročníku
e) aritmetický průměr známek za 2. pololetí 8. ročníku
f) aritmetický průměr známek za 1. pololetí 8. ročníku

V Novém Městě na Moravě dne 12. ledna 2017

Mgr. Jiří Maděra
ředitel gymnázia

