nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb. – správní
řád, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a
vyšším odborném vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji
1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia vzdělávání
na Gymnáziu, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvkové organizaci, na
školní rok 2019-2020 pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně
zakončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.
Obor studia

79-41-K/41 Gymnázium (studium čtyřleté);
zaměření: všeobecné

Forma studia

denní

1. termín přijímacích zkoušek
2. termín přijímacích zkoušek

12. dubna 2019
15. dubna 2019

1. náhradní termín přij. zkoušek
2. náhradní termín přij. zkoušek

13. května 2019
14. května 2019

Součástí přihlášky je:
a) rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu, je-li uchazeč
osobou zdravotně znevýhodněnou;
b) posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním
znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení
vhodného postupu při konání přijímací zkoušky;
c) doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí
povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou;
d) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou
nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí
vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání;
e) diplomy a ocenění ze soutěží a olympiád.
Součástí přihlášky je v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření (= podpis
uchazeče – § 60 odst. 6 školského zákona).
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti škola nevyžaduje.

K RI T É RI A P RO P R V NÍ K O L O P ŘI J Í M ACÍ H O Ř Í ZE NÍ D O
Č T Y ŘL E T É H O S T U DI A
P R O Š K O L NÍ RO K 2 0 1 9 - 2 0 2 0
Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích
zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do
1. ročníku oboru vzdělání Gymnázium (studium čtyřleté) pro školní rok 2019-2020:
I. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání, a to
za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč
plní povinnou školní docházku (u ZŠ tedy z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy).
Vstupním kritériem je prospěch žáka ze všech předmětů na výše uvedených vysvědčeních.
Prospěch bude bodově ohodnocen maximálně 11 body.
Výpočet bodového ohodnocení
Průměrný prospěch (dále označen PP) se vypočítá ze všech známek na výše uvedených
vysvědčeních, nezapočítává se známka z chování.
Výpočet:
11 – (PP × 100 – 100) × 0.1
Příklad:
průměrný prospěch 1.00: 11 – (1.00 × 100 – 100) × 0.1 = 11 bodů
1.20: 11 – (1.20 × 100 – 100) × 0.1 = 9 bodů
1.50: 11 – (1.50 × 100 – 100) × 0.1 = 6 bodů
1.60: 11 – (1.60 × 100 – 100) × 0.1 = 5 bodů
(Pozn.: Veškeré výpočty budou prováděny na čtyři desetinná místa.)
V případě jiné hodnoticí stupnice než 1–5 budou známky adekvátně přepočteny na výše
uvedenou stupnici.
II. Výsledky přijímací zkoušky
Při přijímacích zkouškách budou uchazeči konat centrálně zadávané jednotné testy
z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Organizací jednotné přijímací
zkoušky je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Každý test bude bodován maximálně 50 body (tedy český jazyk a literatura – maximálně 50
bodů, matematika – maximálně 50 bodů). Každý test bude obsahovat uzavřené i otevřené
úlohy.
V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na
každé škole, na niž se hlásí, jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší
výsledek.
Body za testy budou sečteny s body za prospěch ze ZŠ a podle tohoto součtu bude
stanoveno pořadí uchazečů.
Maximální počet bodů u přijímacích zkoušek u jednoho uchazeče
je tedy 111 bodů: 100 (test y) + 11 (prospěch ze ZŠ).
III. Výstupní hodnocení se nevyžaduje.
IV. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Uchazeči budou seřazeni podle celkového bodového zisku.

V případě rovnosti bodů rozhoduje (v uvedeném pořadí):
a) lepší výsledek z testu z předmětu Matematika a její aplikace;
b) procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z matematiky z maximálně dosažitelného
počtu bodů za tyto úlohy;
c) procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z českého jazyka a literatury
z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
d) průměr známek z českého jazyka a matematiky, uvedených na přihlášce;
e) průměr známek z anglického jazyka, uvedených na přihlášce;
f) průměr známek z přírodovědných předmětů (F, Ch), uvedených na přihlášce;
g) doložené úspěchy v soutěžích a olympiádách (akceptovány budou pouze doklady
předložené současně s přihláškou).
Do 1. ročníku čtyřletého studia bude přijato 30 uchazečů.

Frýdlant nad Ostravicí 14. ledna 2019

Ing. Petra Schwarzová
ředitelka školy

