
Gymnázium Havlíčkův Brod 
Štáflova 2063, Havlíčkův Brod 

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia 
pro školní rok 2009/2010 

 
Obor vzdělávání: 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 
Termíny přijímacích zkoušek pro 1. kolo: 22. duben 2009, 23. duben 2009 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 (1 třída) 
Počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 30 
 
Ředitel školy má právo v den zkoušek počet přijímaných uchazečů snížit (např. nedostaví-li se některý z uchazečů 
k přijímacím zkouškám z důvodu nemoci či z jiných závažných příčin), aby mohl vypsat náhradní termín přijímacích 
zkoušek. 

Kritéria p řijímacího řízení: 
 
A)  Uchazeči, kterým bude prominuta přijímací zkouška 
Uchazeči, jejichž celkový průměrný prospěch z posledních tří pololetí docházky na ZŠ nepřekročí hodnotu 1,10, budou 
přijati bez konání přijímací zkoušky. Pokud počet uchazečů, kteří splňují toto kritérium, přesáhne 15 (ve 2. a dalších 
kolech polovinu počtu volných míst), ředitel školy sníží hodnotu pro prominutí přijímací zkoušky tak, aby počet 
uchazečů přijímaných bez konání přijímací zkoušky nepřesáhl 15 (ve 2. a dalších kolech polovinu počtu volných míst). 
 
B)  Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku 

 
Celkové pořadí uchazeče, který konal přijímací zkoušku, je stanoveno na základě výsledků přijímací zkoušky a 
průměrného prospěchu ze ZŠ. 
 
1. Přijímací zkouška 
Uchazeči, kterým není prominuta přijímací zkouška, vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Každá 
část přijímací zkoušky je hodnocena samostatně a výsledek je vyjádřen v rozmezí 0 bodů – 35 bodů. 

a) Zkouška z ČJ (diktát a jazykový rozbor) 
b) Zkouška z MA 

Výsledek přijímací zkoušky se stanoví jako součet výsledků dosažených v obou částech přijímací zkoušky. Přijímací 
zkoušku úspěšně absolvují ti uchazeči, jejichž výsledek přijímací zkoušky je alespoň 33 bodů. Uchazeč, jehož výsledek 
přijímací zkoušky je nižší než 33 bodů, neuspěl u přijímací zkoušky, a nemůže být přijat. 
 
2. Průměrný prospěch ze ZŠ 
Průměrný prospěch ze ZŠ z posledních tří pololetí docházky (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) je hodnocen 
v rozsahu 25 bodů (průměrný prospěch 1,00) až 0 bodů (průměrný prospěch 2,00 a horší). 
 
Celková úspěšnost, která určuje výsledné pořadí, je vypočtena jako součet výsledků jednotlivých částí přijímacího 
řízení. 
 
Uchazeči budou přijímáni podle pořadí celkové úspěšnosti. 

 
V případě rovnosti dosažených výsledků celkové úspěšnosti rozhoduje o pořadí výsledek přijímací zkoušky (viz 
bod 1).   
 
Právní předpisy: 
• §§ 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
• vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 

 
 

V Havlíčkově Brodě dne 30. ledna 2009 
 Mgr. Milan Novák, v.r. 
 ředitel školy 


