GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov
Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 GYMNÁZIUM
doba studia: 4 roky

Bude přijato maximálně 60 uchazečů (2 třídy)

Jednotná přijímací zkouška se koná, její výsledek je jedním z kritérií přijímacího řízení.
Školní přijímací zkouška není stanovena.
Pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (celkem 240 bodů):
1) Za výsledek testu z matematiky v JPZ uchazeč získá 0-50 bodů.
2) Za výsledek testu z českého jazyka a literatury v JPZ uchazeč získá 0-50 bodů.
3) Za průměrný prospěch na dvou vysvědčeních uvedených na přihlášce uchazeč získá 0-50 bodů.
Na přihlášce jsou uvedeny známky ze tří vysvědčení (1. pololetí 9. roč., obě pololetí 8. ročníku). Ale
výsledky za 2. pololetí ze školního roku 2019/2020 (= 8. třída, koncové vysvědčení) nejsou v tomto
přijímacím řízení hodnoceny (tzn. průměrný prospěch není započítán).
Body jsou přidělovány sestupně lineárně v rozsahu 50 až 0. Maximální počet 50 bodů je přidělen za celkový
průměrný prospěch 1,00 a minimální počet 0 bodů je přidělen za celkový průměrný prospěch 2,00 a nižší.
Celkový průměrný prospěch je určen průměrem prospěchů za jednotlivá hodnocená vysvědčení. Průměrný
prospěch na vysvědčení je uveden ze všech povinných (včetně povinně volitelných) vyučovacích předmětů a
zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

4) bonusové body: Uchazeči mohou za vynikající průměrný prospěch získat dalších 60 nebo 90 bodů.
• 90 bodů získá ten uchazeč, který má celkový průměrný prospěch do 1,05
• 60 bodů získá ten uchazeč, který má celkový průměrný prospěch do 1,15
Bonusové body se přidělují za celkový průměrný prospěch za tato čtyři vysvědčení:
6.třída – 2. pololetí, 7.třída – 2. pololetí, 8.třída – 1. pololetí, 9.třída – 1. pololetí
Pomocná kritéria při rovnosti bodů:
1 - Počet bodů za test z matematiky.
2 - Počet bodů za test z českého jazyka a literatury.
3 - Počet bodů za prospěch.
4. - Procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy v testu z českého jazyka.
5. - Procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy v testu z matematiky.

Přihlášku ke studiu doručte do 1. března 2021. do 15,30 do kanceláře Gy a OA Pelhřimov
v budově gymnázia – Jirsíkova čp. 244 (nebo ji zašlete poštou do 1. 3. 2021).
Lékařské potvrzení nepožadujeme.
Druhé a další kola přijímacího řízení závisí na počtu přijatých uchazečů v kole prvním (nemusí být
tedy vyhlášeno).
Poznámka 1 (pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí):
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím
řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a literatury). Znalost
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem.
U těchto uchazečů vytvoří ředitel školy ve spolupráci s „Centrem“ redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka
a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.
Poznámka 2 (podpůrná opatření):
Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení podle § 16 odst. 4
školského zákona, které uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání.
Právní předpisy, z nichž uvedená kritéria vycházejí:
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním., základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (zejm. §§ 60, 61),
- vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
- opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3.
Ředitel školy si výslovně vyhrazuje možnost, rozhodnout o NEKONÁNÍ jednotné přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/41 GYMNÁZIUM – učiní
tak do 8. 3. 2021 na základě počtu přihlášek.

V Pelhřimově

29. 1. 2021

Aleš Petrák,
ředitel školy v.r.

