Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063, Havlíčkův Brod
Přijímací řízení do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého studia
pro školní rok 2016/2017
Obor vzdělávání:
Termín přijímacích testů:
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
Počet přijímaných uchazečů v 1. kole:

79-41-K/81 Gymnázium
18. duben 2016
30 (1 třída)
30

Kritéria přijímacího řízení:
Celkové pořadí uchazeče
Celkové pořadí uchazeče je stanoveno na základě výsledků centrálně zadávaných jednotných testů organizovaných
MŠMT a průměrného prospěchu ze ZŠ.
a) Centrálně zadávané jednotné testy
Všichni uchazeči se zúčastní centrálně zadávaných jednotných testů organizovaných Ministerstvem školství mládeže a
tělovýchovy České republiky v rámci vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s
maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 (č. j.: MSMT-26724/2015-3).
Centrálně zadávané testování z českého jazyka a matematiky se uskuteční 18. dubna 2016. Každý test je hodnocen
samostatně a výsledek je vyjádřen v rozmezí 0 bodů – 50 bodů.
b) Průměrný prospěch ze ZŠ
Průměrný prospěch ze ZŠ z posledních tří pololetí docházky (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) je hodnocen
v rozsahu 50 bodů (průměrný prospěch 1,00) až 0 bodů (průměrný prospěch 2,00 a horší).
Celkový výsledek, který určuje výsledné pořadí, je vypočten jako součet výsledků jednotlivých částí přijímacího řízení:
Kritérium
Test z českého jazyka
Test z matematiky
Průměrný prospěch ze ZŠ
Celkem

Počet bodů
0-50
0-50
0-50
max. 150

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí celkového výsledku. V případě rovnosti dosažených výsledků rozhodují o
pořadí jednotlivá kritéria v tomto pořadí: výsledek centrálně zadávaných jednotných testů MŠMT, průměrný prospěch
na ZŠ.
Minimální hranice úspěšnosti
Přijímací řízení úspěšně absolvují ti uchazeči, kteří v celkovém výsledku dosáhnou alespoň 30 bodů. Uchazeč, jehož
celkový výsledek je nižší než 30 bodů, neuspěl u přijímacího řízení a nemůže být přijat.
Právní předpisy:
Právní předpisy, z nichž uvedená kritéria vycházejí:
 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním., základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (zejm. §§
60, 61),
 vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění,
 vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve
školním roce 2015/2016 (č. j.: MSMT-26724/2015-3).

V Havlíčkově Brodě dne 28. 1. 2016
PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
ředitel školy

