GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY,
PŘEROV, KOMENSKÉHO 29

Ředitel Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29,
vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2018-2019.
V souladu s paragrafem 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok
2018/2019.
Uchazeč o studium je povinen v rámci přijímacího řízení vykonat „Jednotnou přijímací zkoušku“ ve školním roce
2017/2018 pro školní rok 2018/2019.

Kritéria k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019
Čtyřleté studium (79-41-K/41 Gymnázium)
12. duben 2018 (1. kolo, 1. termín), 16. duben 2018 (1. kolo, 2. termín)
Jednotná přijímací zkouška:
1. Český jazyk - maximálně 100 bodů (počet bodů z jednotné zkoušky Český jazyk a literatura x 2)
2. Matematika - maximálně 100 bodů (počet bodů z jednotné zkoušky Matematika x 2)
3. Prospěch
Rozhoduje výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní vysvědčení z 9. ročníku.
Započítávají se tyto předměty: - český jazyk
- anglický jazyk
- dějepis
- zeměpis
- matematika
- přírodopis
- fyzika
- chemie
- občanská výchova (výchova k občanství)

Za prospěch může uchazeč obdržet maximálně 80 bodů.
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Součet hodnot známek z vybraných předmětů na obou výše uvedených vysvědčeních (výborný = 1,
chvalitebný = 2, dobrý = 3, minimum je 18 = 9 x 1 + 9 x 1):
součet 18 – 21
součet 22 – 24
součet 25 – 27
součet 28 – 30
součet 31 a více

+80 bodů
+60 bodů
+40 bodů
+20 bodů
0 bodů

Uchazeč, který má na některém z uvedených vysvědčení nějakou známku horší než „dobrý“, získává za
prospěch 0 bodů.

4. Úspěchy
Uchazeči, kteří se umístí v okresních a regionálních kolech (pro 8. a 9. ročník) vyjmenovaných olympiád (M, F,
CH, B, Z, D, ČJ) a konverzačních soutěžích v cizích jazycích, získají navíc body dle níže uvedené tabulky. Doklad
o umístění musí doložit nejpozději do 25. dubna 2018 (některé soutěže proběhnou až po uzávěrce přihlášek).
V dané soutěži se započítává výsledek s vyšším počtem bodů. Maximální počet bodů při umístění ve více
různých soutěžích je 50.
Regionální kola
1. místo regionální kolo
2. místo regionální kolo
3. místo regionální kolo
4. místo regionální kolo
5. místo regionální kolo
6. místo regionální kolo

+ 40 bodů
+ 35 bodů
+ 30 bodů
+ 25 bodů
+ 20 bodů
+ 15 bodů

Okresní kola
1. místo okresní kolo
2. místo okresní kolo
3. místo okresní kolo

+ 30 bodů
+ 20 bodů
+ 10 bodů

Výsledek bude vyhodnocen podle algoritmu:
CELKEM = Český jazyk + Matematika + Prospěch + Úspěchy
Pokud uchazeč získá v hodnocení Jednotné přijímací zkoušky (Český jazyk + Matematika) méně než 70 bodů
(35% ze součtu), nebude přijat.
Přijati budou uchazeči podle dosaženého počtu bodů (CELKEM) do maximálního počtu 60.
V případě rovnosti bodů bude pořadí uchazečů seřazeno podle dosaženého menšího počtu špatných odpovědí
(přiděleno 0 bodů), dále podle většího počtu zcela správných odpovědí (přiděleno maximum bodů) v obou
testech jednotné přijímací zkoušky, a dále podle počtu známek „výborný“ na hodnocených vysvědčeních. Tato
kritéria budou uplatněna ve výše uvedeném pořadí.
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Osmileté studium (79-41-K/81 Gymnázium)
13. duben 2018 (1. kolo, 1. termín), 17. duben 2018 (1. kolo, 2. termín)
Jednotná přijímací zkouška:
1. Český jazyk - maximálně 100 bodů (počet bodů z jednotné zkoušky Český jazyk a literatura x 2)
2. Matematika - maximálně 100 bodů (počet bodů z jednotné zkoušky Matematika x 2)
3. Prospěch
Rozhoduje studijní průměr z pololetního vysvědčení z 5. ročníku. Za prospěch může uchazeč obdržet
maximálně 20 bodů.
průměr 1,00 – 1,12
průměr 1,13 – 1,25
průměr 1,26 – 1,38
průměr 1,39 – 1,50

+20 bodů
+15 bodů
+10 bodů
+ 5 bodů

Uchazeč, který má na pololetním vysvědčení 5. ročníku nebo výročním vysvědčení 4. ročníku nějakou známku
horší než „chvalitebný“, získává za prospěch 0 bodů.
Výsledek bude vyhodnocen podle algoritmu:
CELKEM = Český jazyk + Matematika + Prospěch
Pokud uchazeč získá v hodnocení Jednotné přijímací zkoušky (Český jazyk + Matematika) méně než 90 bodů
(45% ze součtu), nebude přijat.
Přijati budou uchazeči podle dosaženého počtu bodů (CELKEM) do maximálního počtu 60.
V případě rovnosti bodů bude pořadí uchazečů seřazeno podle dosaženého menšího počtu špatných odpovědí
(přiděleno 0 bodů), dále podle většího počtu zcela správných odpovědí (přiděleno maximum bodů) v obou
testech jednotné přijímací zkoušky, a dále podle počtu známek „výborný“ na hodnocených vysvědčeních. Tato
kritéria budou uplatněna ve výše uvedeném pořadí.
Cizinci, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, budou přijímáni na základě
redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury (viz §14, vyhlášky 353/2016 Sb.).
Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, doloží přeložená a úředně ověřená vysvědčení za poslední dvě
klasifikační období. Tito uchazeči budou pozváni k všeobecnému pohovoru před komisí a body získané u tohoto pohovoru
nahradí hodnotu bodů za prospěch do maximálního počtu 80 (čtyřleté studium), 20 (osmileté studium).

V Přerově 31. ledna 2018
Mgr. Jan Raška - ředitel GJŠ
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