Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
Čj.: 3001lš21
Vyřizuje: Linhartová

V Jevíčku 12. 1. 2021

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Úprava v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT č.j.: MSMT-43073/2020-3
Všeobecná ustanovení
Přijímací řízení na Gymnáziu, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 se řídí § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládané počty přijímaných žáků
79-41-K/41 Gymnázium (humanitní) – 30 žáků
79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné) – 30 žáků
78-42-M/06 Kombinované lyceum – 30 žáků
Termíny přijímacího řízení





každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve stanovených termínech 12. a 13. dubna 2021
(v 1. termínu na škole, kterou má uvedenu jako 1. v pořadí, ve 2. termínu na škole, kterou má uvedenou jako 2. v pořadí), v případě, že na jedné ze škol se nekonají JPZ, koná uchazeč JPZ v obou
termínech na škole, na níž se konají JPZ
termín jednotné přijímací zkoušky – 12. a 13. dubna 2021
uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu – 12. a 13. května 2021

Nekonání přijímací zkoušky


v případě, že počet přihlášek do jednotlivých oborů vzdělávání bude nižší než počet přijímaných
žáků do jednotlivých oborů (tedy nižší než 30 uchazečů), rozhodně ředitel školy o zrušení přijímacích zkoušek do těchto oborů a zveřejní tuto informaci na webových stránkách školy nejpozději do
8. března 2021 a bezodkladně, nejpozději do 19. března 2021, to sdělí uchazečům o vzdělání

Rozsah testů



Český jazyk a literatura: 60 minut čistého času, uzavřené i otevřené úlohy – max. počet bodů 50
Matematika a její aplikace: 70 minut čistého času, uzavřené i otevřené (hodnocen je i postup řešení) úlohy – max. počet bodů 50

V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou jednotné zkoušky formou písemného testu z předmětů Český
jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro ZV. Dodavatelem a administrátorem testů včetně jejich hodnocení je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Body se za špatné odpovědi neodečítají! Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby (MAT).

Kritéria přijímacího řízení
Kritéria pro hodnocení uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení vycházejí z § 60 písm. d zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, který stanoví, že v jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy
uchazeče podle:
a) výsledků hodnocení dosaženém při testech z českého jazyka a literatury a matematiky a jejích aplikací
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
c) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků
hodnocení přijímacího řízení. Pro případnou shodu výsledků hodnocení uchazečů ředitel školy stanoví
další kritéria.
ad a) Maximální počet bodů získaných uchazečem v testech z ČJ, M je 100.
ad b) Počet bodů získaných na základě prospěchu v pololetí osmého ročníku a v prvním pololetí devátého
ročníku ZŠ (max. 20 bodů), a to z matematiky, českého jazyka, prvního cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu; počet přidělených bodů se bude řídit následující tabulkou:
součet známek
průměrný prospěch
přidělené body
z vybraných předmětů z vybraných předmětů
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 -80

1
1,06
1,13
1,19
1,25
1,31
1,38
1,44
1,5
1,56
1,63
1,69
1,75
1,81
1,88
1,94
2,00 – 5,00

20,00
19,70
19,35
18,75
17,65
16,20
14,50
12,45
10,00
7,75
6,00
4,50
3,25
2,25
1,25
0,50
0

ad c) Způsob hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, stanoví ředitel školy v kriteriích přijímacího řízení. Za další aktivity, výsledky v soutěžích může škola přidělit žákovi maximálně 10 bodů (pokud byl doklad přiložen k přihlášce nebo doručen na gymnázium
nejpozději 23. 3. 2021).



olympiády certifikované MŠMT: školní kolo do 3. místa - 1 bod; okresní kolo do 3. místa - 2 body;
krajské kolo do 3. místa - 3 body; celostátní kolo do 5. místa - 4 body (max. 4 celkem)
doložená aktivní účast v ostatních projektech, soutěžích a aktivitách ZŠ s vlastním zapojením a přínosem - 1 bod (max. 3 celkem)



oficiálně doložená dlouhodobá činnost v rámci sportovních aktivit - max. 1 bod, v rámci kulturních
aktivit - max. 1 bod, vzdělávacích aktivit - max. 1 bod, ostatní zájmová činnost - max. 1 bod. (max. 3
celkem)

Hodnocení uchazeče
Celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí uvedených v
bodech a) – c). Maximální počet bodů je 130.
Body z testů všech uchazečů, budou sečteny s body získanými za prospěch ze ZŠ (bod b) a za aktivity nad
rámec běžných školních povinností (bod c). Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu 30 nejlepších
uchazečů. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů.
V případě, že všech prvních třicet uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (31. a následující) následně přijati ke studiu v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Po uvolnění míst mezi přijatými budou obvoláváni žáci nepřijetí podle pořadí
a dotazováni na zájem nastoupit ke studiu.
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí celkové hodnocení testů, dále hodnocení testu
z matematiky, dále hodnocení testu z českého jazyka, dále hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání,
dále počet jedniček z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka na vysvědčení za 1. pololetí
8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky
Pro uchazeče se zdravotním postižením a znevýhodněním nebudou modifikace zadání testů. O prodloužení
času testování uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku
školského poradenského zařízení. Posudek žák doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.
Odvolací řízení
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může do 3 pracovních dní ode dne jeho doručení zákonný zástupce žáka podat odvolání k OŠK KÚ v Pardubicích prostřednictvím ředitele Gymnázia v Jevíčku.
Oznámení výsledků přijímacího řízení
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a
zveřejní nejdříve 28. dubna 2021 na webu školy seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračním
číslem. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí.
Přijatí žáci mají možnost odevzdat zápisový lístek ve škole nebo zaslat poštou do 10 pracovních dní od
oznámení rozhodnutí o přijetí.
Další kola přijímacího řízení
Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení vyhlásí termín přijímacího řízení i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání, a způsob hodnocení uchazečů. Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na
základě prospěchu ze základní školy na konci osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ. Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním.
Ředitel školy vydá v případě konání dalších kol přijímacího řízení organizační pokyny.

Mgr. Lucie Škvařilová v. r.
ředitelka školy

