
Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018 – 2019 
    
 Ve školním roce 2018 –2019 otevřeme: 

 
  - čtyřleté studium pro žáky z devátých tříd (celkem 30 studentů, ve druhém kole 14 volných     

míst) 
 

Kritéria pro p řijetí do čtyřletého studia všeobecného gymnázia 79-41-K/41 
 
 
1. Vysvědčení ze ZŠ 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy … max. 20 bodů 
    (hodnotíme výsledky z ČJ, M, cizího jazyka, D, Z, OV, přírodopisu, F, Ch – nebo 
    odpovídající předměty plynoucí ze ŠVP) 
    Za každou 2 odečteme 1 bod, za 3 odečteme 3 body, za 4 odečteme 5 bodů. 
 
2. Přijímací zkouška z českého jazyka ………………………………..max. 50 bodů 
3. Přijímací zkouška z matematiky ………………………………….. max. 50 bodů 
 
                                                                                         Celkem ………max. 120 bodů 
 
    V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění lepší bodové hodnocení písemných zkoušek. Pokud 
nelze i tak rozhodnout, rozhodují pomocné body. 
 
    Pomocné body za aktivity uchazeče ………………………………. max. 10 bodů 
    (Umístění v předmětových olympiádách v obvodním, krajském a celostátním kole. Za 1. až 3. místo 
v obvodním či okresním kole olympiády uchazeč obdrží 5 bodů. Za úspěšnou účast v obvodním nebo 
okresním kole olympiády uchazeč obdrží 2 body. Totéž platí pro umístění a úspěšnou účast 
v soutěžích, které mají podobný charakter.) 
 
Aby uchazeč mohl být přijat ke studiu, musí splnit podmínky přijímacího řízení. 
 
Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, pokud 
 
z testu z českého jazyka získal minimálně 25 bodů (50%) 
a zároveň 
z testu z matematiky získal minimálně 25 bodů (50%) 

                                                                                      
                                                                                      PhDr. Ivan Nefe, CSc. 
                                                                                                         ředitel gymnázia 

 
PROMINUTÍ P ŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

 
ČTYŘLETÉ STUDIUM (79-41-K/41 GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ): 
 
Přijímací zkoušku je možné prominout, pokud se uchazeč účastnil (a své výsledky doložil při podání 
přihlášky) didaktických testů jednotné přijímací zkoušky (Cermat) a získal 
 
v testu z českého jazyka minimálně 30 bodů (tj. 60%) 
a 
v testu z matematiky minimálně 25 bodů (tj. 50%) 
 
 
Pokud v příslušném oboru počet přihlášených uchazečů s výše stanovenými body za didaktické testy 
jednotné přijímací zkoušky (Cermat) přesáhne 50% z celkového počtu volných míst pro studenty 
přijímané do čtyřletého studia (tj. 7 studentů), budou všichni uchazeči v příslušném oboru dělat 
přijímací zkoušku. 


