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Kritéria pro přijímací řízení
na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2018/19
Všeobecná ustanovení
V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání a s vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
v aktuálním znění rozhodl ředitel školy takto:
Ve školním roce 2018/19 bude přijato
60 žáků, obor 79-41-K/41 - Gymnázium (4-leté)
30 žáků, obor 79-41-K/81 - Gymnázium (8-leté)

Pro přijímací řízení stanovil ředitel tato kritéria:
Čtyřleté studium – obor 79-41-K/41 – Gymnázium
Základní všeobecné informace
Přihláška ke vzdělávání ve střední škole podle § 60a) školského zákona je v oborech s povinnou
jednotnou zkouškou zároveň přihláškou k jednotné zkoušce.
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče
podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou
výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného
zástupce uchazeče. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím
podáním.
Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na přihlášce
může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy, kód
a název oboru vzdělání, případně i odborné zaměření. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě
identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle
uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

Termín k podání přihlášky ke studiu - do 1.3. 2018
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Jednotná zkouška
V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace (dále jen "jednotná zkouška").
Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a
písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Písemné testy budou vycházet z platných pedagogických dokumentů, tj. z příslušných vzdělávacích
oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), kterými je určen obsah
vzdělávání žáků, a to v souladu s níže deklarovanými zásadami:
1) Testy pro uchazeče z 9. ročníku základní školy (čtyřleté obory vzdělání na středních školách) vychází z
rozsahu celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
2) Testy pro uchazeče z 5. ročníku základní školy (osmiletá gymnázia) vychází z rozsahu učiva RVP ZV na
1. stupni základní školy.
O uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky na základě doporučení školského poradenského
zařízení pojednává vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a informace k
aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách, které byly vydány Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy. Prováděcím předpisem k uplatnění podpůrných opatření je pak vyhláška
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
S ohledem na doporučení školského poradenského zařízení upravuje uchazeči podmínky v přijímacím
řízení ředitel školy.
Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech, a to
samostatně pro čtyřleté obory vzdělání plus nástavbová studia a samostatně pro víceletá gymnázia.
Součástí prvního kola budou jednotné testy v náhradním termínu. Náhradní termín k prvnímu termínu se
uskuteční 10. května 2018 pro všechny obory vzdělání a náhradní termín k druhému termínu se
uskuteční 11. května 2018 opět pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání s maturitní zkouškou.
Jednotná zkouška se koná ve škole, na níž podal uchazeč přihlášku ke vzdělávání.
V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v
pořadí.
Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v
pořadí. Obdobně v prvním náhradním termínu koná uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z
prvního termínu jednotné zkoušky, a druhou náhradní zkoušku koná uchazeč ve škole, ve které byl
omluven z druhého termínu jednotné zkoušky.
Písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace se konají vždy v jednom dni.

Jednotnou písemnou přijímací zkoušku konají všichni uchazeči o
studium
Všem uchazečům budou přidělena registrační čísla. Každý uchazeč obdrží své heslo pro přístup
k výsledkům přijímacího řízení na webové stránce školy.

První kolo - první termín : čtvrtek

12. dubna 2018

Pro školu uvedenou na přihlášce ke studiu na prvním místě

První kolo - druhý termín : pondělí

16. dubna 2018

Pro školu uvedenou na přihlášce ke studiu na druhém místě
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Celkové hodnocení přijímacího řízení zahrnuje :
1. Výsledky části jednotné přijímací zkoušky
test z matematiky
test z českého jazyka a literatury

60 min.
60 min.

max.
max.

Maximální počet bodů z jednotné písemné přijímacích zkoušky

50 bodů
50 bodů

100 bodů.

2. Prospěch na ZŠ
Každému uchazeči budou sečteny známky za obě pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého
ročníku z profilových předmětů český jazyk, matematika, jeden cizí jazyk (pokud má uchazeč dva cizí
jazyky, započítává se ten s lepším výsledkem), dějepis, zeměpis, fyzika, přírodopis a chemie tak, že
každá známka z českého jazyka i z matematiky se započítává trojnásobkem, známka z cizího jazyka
dvojnásobkem své číselné hodnoty.
Získaná celková číselná hodnota známek bude přepočtena u jednotlivých uchazečů na body
podle následujícího vzorce:
Ideální hodnota součtu známek (39 bodů -samé jedničky ) dělená skutečnou hodnotou známek
bude vynásobena 40.

Maximální počet bodů za známky z profilových předmětů

40 bodů

3. Umístění v soutěžích prokazujících nadání a talent uchazeče
Do celkového hodnocení přijímacího řízení budou zahrnuty body za umístění v soutěžích prokazujících
nadání a talent uchazeče v jednotlivých učebních předmětech a v oblasti umění a sportu za školní
roky 2016/17 a 2017/18, které proběhly do 1.3. 2018. Uchazeč může získat 3 body za umístění na 1. -3.
místě v předmětových olympiádách od okresního kola výše a 2 body za umístění na 1. – 3. místě
v ostatních soutěžích nejméně regionální úrovně . V každém oboru se započítá pouze jeden nejlepší
výsledek v příslušném roce. Kopii diplomu, nebo potvrzení pořadatele soutěže přiloží uchazeč k přihlášce
ke studiu.

Maximální počet bodů za umístění v soutěžích

10 bodů

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maximální počet bodů ze všech částí přijímacího řízení

150 bodů

Nestanovuje se:
Hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí ke
studiu.
Školní písemná přijímací zkouška.

3

Celkové výsledky:
O přijetí či nepřijetí rozhoduje pořadí uchazečů sestavené po vykonání písemné přijímací zkoušky
po sečtení všech bodů získaných ve všech částech přijímacího řízení.
Přijato bude nejvýše prvních 60 žáků, u kterých bude možné na základě těchto kritérií rozlišit
pořadí.

Při rovnosti bodů rozhoduje:
1. Celkový bodový výsledek písemné zkoušky (součet bodů z testu z českého jazyka a literatury a součet
bodů z testu z matematiky a její aplikace).
2. Počet bodů z testu z matematiky a její aplikace (MA).
3. Počet bodů z písemné zkoušky z českého jazyka a literatury (ČJL).
4. Průměrný prospěch na dvě desetinná místa (matematicky zaokrouhleno) z vysvědčení 1. pololetí
9. ročníku.
5. Průměrný prospěch na dvě desetinná místa (matematicky zaokrouhleno) z vysvědčení 2. pololetí
8. ročníku.
6. Průměrný prospěch na dvě desetinná místa (matematicky zaokrouhleno) z vysvědčení 1. pololetí
8. ročníku.
7. Lepší známky z matematiky, českého jazyka, jednoho cizího jazyka (v případě dvou jazyků se počítá jen
ten s lepším výsledkem), fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu a zeměpisu v tomto pořadí a to u každého
předmětu postupně: 1. pololetí 9. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku.
Pokud by uchazeč neměl na vysvědčení některý z výše uvedených předmětů, nepočítá se tento předmět
žádnému z uchazečů.
8. Počet bodů za umístění v soutěžích.
9. Procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu za tyto úlohy v
testu z MA.
10. Procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu za tyto úlohy v
testu z ČJL.
11. Procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z MA ověřující osvojení znalostí a dovedností v
oblasti čísel, operací a proměnné (9. ročník) z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy.
12. Procentuální podíl dosaženého počtu za úlohy ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu z
maximálně dosažitelného počtu za tyto úlohy.
13. Procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z MA ověřující osvojení znalostí v oblasti
závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace, pracovat s daty z maximálně dosažitelného
počtu bodů za tyto úlohy.
14. Procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti
morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto
úlohy.
15. Procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z MA ověřující osvojení znalostí a dovedností v
oblasti geometrie v rovině a prostoru z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy.
16. Procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující porozumění textu z maximálně
dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy.
17. Procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z MA ověřující dovednost aplikovat vědomosti
při řešení nestandardních úloh a problémů z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy.
18. Procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti
literární, komunikační a slohové výchovy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy.
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Pozvánky k písemné přijímací zkoušce obdrží uchazeči 14 dní před jejím
konáním.

Oznámení výsledků přijímacích zkoušek
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově gymnázia a také na webové stránce školy
v souladu s legislativou nejdříve do dvou dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče centrem, nejpozději
tedy do 30.4. 2018.
Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů vždy v pracovních dnech v době od 8:30 do 15:00 může
uchazeč a zákonný zástupce uchazeče v kanceláři školy odevzdat osobně zápisový lístek, popř. převzít
proti podpisu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Tomu, kdo tak neučiní osobně, bude toto rozhodnutí
zasláno poštou v zákonném termínu.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu se neodesílá, namísto toho postačí zveřejnění pořadníku uchazečů
s výsledky přijímacího řízení, na jehož základě odevzdá přijatý uchazeč zápisový lístek.

Zápisové lístky doručte do školy co nejdříve, usnadní se tak celý proces
přijímacího řízení.
Odvolání
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Podle správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy .

Mgr. M. Vokáč, v.r.
ředitel školy
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