Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
O b o r : 7 9 – 4 1 – K / 4 1 G y m n á z i u m (1. ročník čtyřletého gymnázia, denní forma vzdělávání)
Do uvedeného oboru mohou být přijati ucha zeči, kteří ve školním roce 2017 /2018 úspěšně
absolvují 9. ročník základní ho vzdělávání.
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuji následující kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení.
Každý uchazeč bude vykonávat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Jednotné testy se budou konat v těchto termínech:
12. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

16. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

10. května 2018

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání

11. května 2018

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání

U přijímací zkoušky budou bodově ohodnoceny jednotné testy, výsledky uchazeče na základní škole a umístění v odborných
soutěžích či olympiádách podle níže uvedeného seznamu. Další informace jsou uvedeny v následující tabulce.
Testy, výsled ky uchazeče na ZŠ,
soutěže a olympiády
Test – Český jazyk a literatura
Test – Matematika
výsledky na ZŠ - pololetí 8. ročníku ZŠ – (viz tabulka bodů)
výsledky na ZŠ - konec 8. ročníku ZŠ – (viz tabulka bodů)
výsledky na ZŠ - pololetí 9. ročníku ZŠ – (viz tabulka bodů)

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium
(gymnázium všeobecné čtyřleté,
forma studia denní)
0 – 50 bodů
0 – 50 bodů
0 – 15 bodů
0 – 15 bodů
0 – 15 bodů

Odborné soutěže, olympiády
Umístění v okresním (krajském, celostátním) kole - 8. nebo 9. ročník ZŠ:
1. místo = 15 bodů; 2. místo = 10 bodů; 3. místo = 5 bodů; body za umístění se
sčítají nejvýše však do hodnoty 15 bodů.
Jedná se o následující soutěže:
Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická
olympiáda, Olympiáda v anglickém jazyce, Olympiáda v německém jazyce,
Olympiáda ve francouzském jazyce, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná
olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan.

0 – 15 bodů

Potvrzení o umístění v soutěži (např. originál diplomu, výsledková listina) musí
být dodáno s přihláškou nebo nejpozději v den konání jednotných testů
u prezentace.
celkem maximálně bodů

160 bodů

Tabulka bodů za vysvědčení
v 8. a 9. ročníku základní školy

Průměr od

Průměr do

1,000
1,201
1,251
1,301
1,351
1,401
1,451
1,501
1,551
1,601
1,651
1,701
1,751
1,801
1,851
1,901

1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
a níže

Počet
bodů
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Na přihlášce vyžadujeme kulaté razítko
a podpis ředitelky/ředitele základní
školy, kterou uchazeč navštěvuje.

Bude určeno pořadí uchazečů podle celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů bude o pořadí přijatých uchazečů rozhodovat počet získaných bodů
v jednotném testu Matematika a Český jazyk a literatura (v tomto pořadí). Hranice úspěšnosti každého z jednotných testů je nastavena na hodnotu 10 získaných bodů.
Uchazeč, který v některém z jednotných testů získá méně než 10 bodů, nesplnil podmínky přijetí a nemůže být na školu přijat.
Podle celkového počtu získaných bodů bude přijato prvních (30–x) uchazečů, dvě místa jsou určena na odvolání. Počet přijatých uchazečů bude určen s ohledem na
počet uchazečů (x), kteří budou konat jednotné testy v náhradním termínu. Nepřijatí uchazeči, kteří splnili hranici úspěšnosti z jednotných testů, se mohou odvolat
prostřednictvím svého zákonného zástupce. Odvolání je nutno bezodkladně doručit řediteli školy s uvedením důvodů vedoucích k odvolání. Odvolání musí být podepsané uchazečem a jeho zákonným zástupcem.

Ve školním roce 2018/2019 bude pro obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium otevřena jedna třída s maximálním počtem 32 žáků.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději do 2. května 2018.
Ředitel školy předává rozhodnutí zákonnému zástupci žáka pouze v případě nepřijetí uchazeče. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu alespoň 15 dnů.
Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, tedy výsledek přijímacího
řízení. Od tohoto okamžiku je nutno uplatnit zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů.
Zánik právních účinků rozhodnutí o přijetí
Neodevzdá-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

V Lounech dne 01. 11. 2017

Mgr. Daniel Syrovátko, ředitel školy

