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Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
čtyřleté studium
Obor vzdělání a počet přijatých žáků
Obor vzdělání: 79-41-K/41 – všeobecné gymnázium
Počet přijímaných žáků: 30 (1 třída)

Termíny a přihlášky
Termín podání přihlášky: do 1. března 2021 v kanceláři školy nebo doporučeným dopisem
Termín písemných testů: 3. nebo 4. května 2021
V prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči přijímáni na základě studijních výsledků ze
základní školy a výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, kterou
připravuje CERMAT. Písemné testy budou konat všichni přihlášení uchazeči. Pro hodnocení budou
použity lepší výsledky z obou testů.
Uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky 2021 je možné zařídit pouze
uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), a to na základě platného doporučení
školského poradenského zařízení (ŠPZ) na předepsaném tiskopisu.
Výsledky v soutěžích a olympiádách nebudou do výsledného hodnocení započítávány.
Nepožadujeme vyplnění výsledku lékařské prohlídky na přihlášce ke studiu.
Ředitelství gymnázia nepřijme do přijímacího řízení žáka, který byl na vysvědčení v pololetí
8. nebo 9. třídy ZŠ klasifikován známkou 4 (dostatečný) nebo 5 (nedostatečný) anebo byl jeho
klasifikační průměr horší než 1,95.

Kritéria přijímacího řízení
1. Výsledky ze základního vzdělávání – 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
(max. počet bodů 2 x 5 bodů = 10 bodů)
1,00 = 5 bodů, 1,01 - 1,15 = 4 body, 1,16 - 1,30 = 3 body, 1,31 - 1,45 = 2 body, 1,46 - 1,60 = 1 bod
V souladu s §5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii SASR CoV-2, v přijímacím řízení pro školní
rok 2021/2022 nebudeme zohledňovat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku
2019/2020.
Slovní hodnocení musí být podle §51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.
2. Výsledky jednotných testů z:
matematiky – max. 50 bodů
českého jazyka – max. 50 bodů
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3. Pořadí bude stanoveno na základě dosaženého počtu bodů. V případě rovnosti bodů má
přednost uchazeč podle následujících kritérií v uvedeném pořadí:
a) lepší součet výsledků testů z českého jazyka a matematiky
b) lepší výsledek testu z matematiky
c) vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí
v oblasti závislosti a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty
z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy (komplex úloh D)
d) vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z českého jazyka ověřující vědomosti a
dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky z maximálně
dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy (komplex úloh D)

Zápisový lístek, odvolací řízení
Možnost nahlížení do spisu je 18. května od 15 do 18 hodin 2021.
Výsledek přijímacího řízení včetně pořadí uchazečů bude umístěn na webových stránkách školy
a na školní vývěsce u vchodu do budovy. Výsledky budou zveřejněny 19. května 2021.
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasláno poštou pouze zákonným zástupcům
nepřijatých uchazečů. Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou rozhodnutí o nepřijetí
vyzvednout osobně v kanceláři školy.
Přijatý uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) musí podle platného zákona odevzdat zápisový
lístek na škole, na kterou se rozhodl nastoupit, do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění
výsledků (do 2. 6. 2021). Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat na danou školu a na
uvolněné místo bude přijat nový uchazeč.
Zápisový lístek si může uchazeč vzít zpět pouze v případě, že je přijat na jinou školu na
odvolání.
Zápisový lístek obdrží na své základní škole.
Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci uchazeče odvolat prostřednictvím ředitele
gymnázia a rozhoduje o něm ředitel gymnázia, případně je postoupeno k dalšímu rozhodnutí na
Krajský úřad Středočeského kraje. Odvolání je možné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí.

V Českém Brodě dne: 18. března 2021

Mgr. Jiří Krčmář v.r.
ředitel gymnázia

