Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

______________________________________________
Kritéria přijímacího řízení
konaného ve školním roce 2016/17
pro přijímání ke studiu ve školním roce 2017/18
do oboru 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium,
pro absolventy 9. tříd ZŠ.
Podle § 59 až § 60g zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání jsem rozhodl, že uchazeči hlásící se do 1. ročníku
oboru vzdělání 79-41-K/41 budou konat přijímací zkoušku v termínu pro 1. kolo 12. a 19. 4.
2017.
I. Obecné zásady
1) Celkově bude přijato nejvýše 30 žáků v oboru 79-41-K/41 Gymnázium.
2) Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání-studiu ve střední škole včetně
termínu přijímací zkoušky do 1. 3. 2017
3) Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, musí být součástí přihlášky
doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné
úpravy přijímacího řízení (§ 1 odst. 1) písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
4) Škola nepožaduje pro přijímací řízení posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.
5) Počtem volných míst se v 1. kole rozumí počet přijímaných stanovený v čl. I. 1.,
v případných dalších kolech pak počet stanovený ředitelem školy při vyhlašování
příslušného kola přijímacího řízení.
6) V jednotlivých kolech přijímacího řízení budou uchazeči hodnoceni podle
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky 2017 z matematiky a českého jazyka a
literatury
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
7) Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který vykoná přijímací zkoušku
8) Celkový průměrný prospěch se stanovuje jako průměrná hodnota prospěchů v 1. pololetí
8. třídy ZŠ, ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ.
9) Ze všech uchazečů, kteří splní podmínky přijímacího řízení (bod 7), bude vytvořeno
pořadí podle celkového počtu získaných bodů (maximum 100 bodů). Uchazeč získá body
za

-

hodnocení přijímací zkoušky (bodová hodnota za přijímací zkoušku je rovna 0,6
násobku bodového hodnocení testů z matematiky a českého jazyka a literatury, tj.
max. 60 bodů)

hodnocení celkového průměrného prospěchu (za celkový průměrný prospěch 1,00
získá uchazeč 40 bodů, za každou 0,01 nad celkový průměrný prospěch 1,00 se od 40
bodů odečítá 0,2 bodu)
10) Při rovnosti celkového počtu bodů o pořadí uchazečů rozhodují následující kritéria
v tomto pořadí:
a) celkové body za přijímací zkoušku
b) celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ
c) celkový průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy ZŠ
d) úspěšnost v testu z matematiky celkem
e) úspěšnost v testu z matematiky – za otevřené úlohy
f) úspěšnost v testu z matematiky - za úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v
oblasti čísel, operací a proměnné
g) úspěšnost v testu z matematiky - za úlohy ověřující osvojení znalostí v oblasti
závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty
h) úspěšnost v testu z matematiky - za úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v
oblasti geometrie v rovině a prostoru
i) úspěšnost v testu z českého jazyka a literatury – za otevřené úlohy
j) úspěšnost v testu z českého jazyka a literatury – za úlohy ověřující znalost pravidel
českého pravopisu
k) úspěšnost v testu z českého jazyka a literatury - za úlohy ověřujících vědomosti a
dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky
l) úspěšnost v testu z českého jazyka a literatury - za úlohy ověřující porozumění textu
m) průměrná známka za 1. pololetí 8. třídy ZŠ, 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy
ZŠ z předmětů v uvedeném pořadí: matematika, český jazyk, anglický jazyk, chemie,
fyzika, biologie, zeměpis a dějepis
-

11) Podkladem pro hodnocení bude výsledek přijímací zkoušky a řádně vyplněný a základní
školou potvrzený prospěch v 1. pololetí 8. třídy ZŠ, ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ a v 1.
pololetí 9. třídy ZŠ na přihlášce ke studiu včetně průměrného prospěchu. Pokud uchazeč
nepodává přihlášku prostřednictvím základní školy nebo nejsou všechny potřebné údaje
potvrzeny ředitelem základní školy na přihlášce ke studiu, předloží uchazeč k přihlášce
ověřené opisy nebo originály příslušných vysvědčení.
12) Na základě sestaveného pořadí uchazečů bude přijat příslušný počet uchazečů tak, aby
celkový počet přijatých žáků dosáhl stanoveného počtu přijímaných.
13) Každý uchazeč obdrží po 20. březnu 2017 pozvánku a informace o přijímacím řízení.
Současně mu bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude po celou dobu přijímacího
řízení veden.
Seznam registračních čísel přijatých uchazečů (v pořadí podle těchto kritérií) bude v 1.
kole zveřejněn ve vestibulu školy a na internetu (www.gymnazium-milevsko.cz)
v odpoledních hodinách dne 3. 5. 2017, v případných dalších kolech vždy v termínu
stanoveném ředitelem školy. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána
zákonným zástupcům přihlášených uchazečů na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu
dopisem do vlastních rukou.

II. Závěrečné informace
Proti rozhodnutí o nepřijetí se může zákonný zástupce uchazeče odvolat ke Krajskému
úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice, a to podáním učiněným u ředitele Gymnázia,
Milevsko, Masarykova 183, 39901 Milevsko do tří pracovních dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Podle § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí odvolání
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a
v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež
mu předcházelo.
V Milevsku dne 18. 1. 2017

Mgr. Petr Barda
ředitel školy

