Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2018/19
(obor 79-41-K/41 Gymnázium)

I.
Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium
(čtyřleté studium, denní forma) je 30 uchazečů, z toho v 1. kole 30 uchazečů, popř. více o ty, kteří
neodevzdají nebo zpět odeberou svůj zápisový lístek.
II.
Výsledky uchazečů jsou v přijímacím řízení převedeny do bodového systému podle následujících
zásad:
1. průměrný prospěch z 8. a 1. pololetí 9. ročníku základní školy, popř. z odpovídajících ročníků
víceletého gymnázia (tedy údaje ze tří školních pololetí)
- 0-100 bodů sestupně po 1 bodu za každé zvýšení prospěchu o 0,01 nad hodnotu 1,00
2. výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
- 0-100 bodů
3. výsledky jednotné přijímací zkoušky z matematiky
- 0-100 bodů
4. doplňková kritéria při rovnosti bodů v posloupnosti:
a) hodnocení chování v 8. a 1. pololetí 9. ročníku základní školy, popř. v odpovídajících
ročnících víceletého gymnázia
b) průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku základní školy, popř. v odpovídajícím
ročníku víceletého gymnázia
c) procentuální podíl dosaženého počtu bodů v testu z českého jazyka a literatury za úlohy
ověřující znalost pravidel českého pravopisu z maximálně dosažitelného počtu bodů za
tyto úlohy
d) procentuální podíl počtu bodů v testu z matematiky za otevřené úlohy z maximálně
dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
e) průměrný prospěch v 8. a 1. pololetí 9. ročníku základní školy, popř. v odpovídajících
ročnících víceletého gymnázia, z vybraných předmětů v pořadí český jazyk a literatura,
matematika, dějepis, zeměpis, fyzika
- po 0,1, popř. 0,01 bodu
III.
Ředitel školy přijme ke vzdělávání uchazeče, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení. V případě,
že podmínkám přijímacího řízení vyhovělo v daném kole více uchazečů, než je počet přijímaných,
ředitel školy přijme uchazeče, kteří dosáhnou nejvyššího celkového bodového ohodnocení. Pokud se
uchazeč bez omluvy nedostaví k vykonání jednotných přijímacích zkoušek, nevyhověl podmínkám
přijímacího řízení a nemůže být ke vzdělávání přijat.
IV.
Pro 1. kolo přijímacího řízení ředitel školy rozhodl, že přijímací zkoušky se konají formou celostátních
jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky, a to dne 12. 4. 2018
nebo 16. 4. 2018 (v případě účasti uchazeče na obou termínech testování se do hodnocení přijímací
zkoušky započítává jen lepší výsledek z obou testů).
V.
Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve školách mimo území ČR, nekonají na žádost zkoušku
z českého jazyka a literatury. Jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů v přijímacím řízení je
stanoveno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a
literatury. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání
v daném oboru vzdělání, není dotčena.

VI.
Potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu se nepožaduje.
VII.
Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení je třeba doručit řediteli školy do 1. 3. 2018.
VIII.
Činnost střední školy bude s účinností od 1. 7. 2018 vykonávat Gymnázium, Střední odborná škola a
Vyšší odborná škola, Nový Bydžov.

V Novém Bydžově dne 31. 1. 2018 (datum vyhlášení 1. kola)

PaedDr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy
Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77

