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Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru
vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium 6leté pro školní rok 2020/2021, související informace o podmínce
zdravotní způsobilosti, podmínkách konání přijímacího řízení
1. Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru
vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (6leté) pro školní rok 2020/2021
V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a § 62 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 zastoupené jeho ředitelem vyhlašuje první kolo
přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (6leté),
denní forma vzdělávání, pro školní rok 2020/2021.

2. Termíny konání jednotné zkoušky
Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen
„jednotná zkouška):
16. dubna 2020
(1. termín)
17. dubna 2020
(2. termín)

3. Podmínky konání přijímacího řízení
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 školského zákona Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
zastoupené jeho ředitelem stanovuje:
3. 1. jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich
splnění,
3. 2. předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání.
3. 3. obecné zásady

3. 1.

Jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich
splnění

V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 a 4 a podle § 60d odst. 1 školského zákona hodnotí Gymnázium,
Milevsko, Masarykova 183, zastoupené svým ředitelem, uchazeče podle
3. 1. 1. V jednotlivých kolech přijímacího řízení budou uchazeči hodnoceni podle
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky 2020 z matematiky a českého jazyka a literatury
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
3. 1. 2. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který vykoná přijímací zkoušku
3. 1. 3. Celkový průměrný prospěch se stanovuje jako průměrná hodnota prospěchů v 1. pololetí 6. třídy
ZŠ, ve 2. pololetí 6. třídy ZŠ a 1. pololetí 7. třídy ZŠ.
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3. 1. 4. Ze všech uchazečů, kteří splní podmínky přijímacího řízení (bod 3. 1. 2.), 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)
3. 1. 5. 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 7. třídy ZŠ
c) celkový průměrný prospěch za 2. pololetí 6. 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 v oblasti závislostí a vztahů,
osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty
g) úspěšnost v testu z matematiky - za úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti
geometrie v rovině a prostoru
h) úspěšnost v testu z českého jazyka a literatury – za otevřené úlohy
i) úspěšnost v testu z českého jazyka a literatury – za úlohy ověřující znalost pravidel českého
pravopisu
j) úspěšnost v testu z českého jazyka a literatury - za úlohy ověřujících vědomosti a dovednosti z
oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky
k) úspěšnost v testu z českého jazyka a literatury - za úlohy ověřující porozumění textu
l) průměrná známka za 1. pololetí 6. třídy ZŠ, 2. pololetí 6. třídy ZŠ a 1. pololetí 7. třídy ZŠ
z předmětů v uvedeném pořadí: matematika, český jazyk, anglický jazyk, fyzika, přírodopis,
zeměpis a dějepis
-

3. 1. 6. Podkladem pro hodnocení bude výsledek přijímací zkoušky a řádně vyplněný a základní školou
potvrzený prospěch v 1. pololetí 6. třídy ZŠ, ve 2. pololetí 6. třídy ZŠ a v 1. pololetí 7. třídy ZŠ na
přihlášce ke studiu včetně průměrného prospěchu nebo předloží uchazeč k přihlášce ověřené opisy
nebo originály příslušných vysvědčení.
3. 2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
3. 3. Obecné zásady
3. 3. 1. Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání-studiu ve střední škole včetně termínu
přijímací zkoušky do 1. 3. 2020
3. 3. 2. 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.).
3. 3. 3. Škola nepožaduje pro přijímací řízení posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.
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4. Cizinci a uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky
Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí
vzdělání ve škole mimo území České republiky), se promíjí na žádost přijímací zkouška ze
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné
zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského
zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení
všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle
školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého
jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do
výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.
V případě osob dle § 20 odst. 4 školského zákona, kterým je na žádost prominuta jednotná
zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, škola ověří rozhovorem znalost českého
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium 6leté studium,
denní forma vzdělávání. Znalost českého jazyka je podmínkou přijetí uvedených uchazečů ke
vzdělávání.
V rámci daného ověření škola zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a
lexikální struktury v českém jazyce, a to tak, že uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy
rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, a to
po dobu nejvýše 15 minut.
Termín ověření znalosti českého jazyka rozhovorem bude sdělen uchazeči současně s pozvánkou
k přijímací zkoušce.

5. Přijetí ke vzdělávání

Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku výše uvedeného oboru vzdělání jsou uchazeči umístění do 30. místa
včetně, a to v pořadí podle úspěšnosti. Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných
bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

6. Doručení rozhodnutí
Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a
zveřejní seznam přijatých uchazečů.
Ředitel školy doručí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem bude zveřejněn v budově gymnázia a na webové stránce školy.
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Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno do vlastních rukou (odesláno) zletilým uchazečům nebo
zákonným zástupcům nezletilých uchazečů.
7. Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem může zákonný
zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout proti podpisu rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
v pracovních dnech vždy v době od 8.00 h do 12.00 h v kanceláři školy.
8. Odevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas
odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zákonný zástupce přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč může odevzdat zápisový lístek ve výše
uvedené lhůtě v pracovních dnech vždy v době od 8.00 h do 12.00 h v kanceláři školy
V Milevsku dne 30. ledna 2020

Mgr. Petr Barda
ředitel školy
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