GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD
Vítězná 616, 282 01 Český Brod, tel. 321 622 347
e-mail info@gcbrod.cz , www.gcbrod.cz
V Českém Brodě dne: 4. června 2021

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A JEHO KRITÉRIÍ
Podle §60f odst. 1 zák. č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje
ředitel Gymnázia Český Brod
druhé kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků
ve studijním oboru 79-41-K/41 (čtyřleté studium) pro školní rok 2021 - 2022.
Předpokládané stavy žáků jsou stanoveny takto:
studijní obor 79-41-K/41 (čtyřleté studium) – 30 žáků tj. 1 třída
První kolo přijímacího řízení na Gymnázium Český Brod pro školní rok 2021 – 2022 již proběhlo.
Pro druhé kolo přijímacího řízení je k dispozici 1 volné místo
ve studijním oboru 79-41-K/41 (čtyřleté studium).
Zájemcům o účast v tomto druhém kole budou uznány výsledky, které získali v prvním kole
přijímacího řízení, ale musí splnit následující nutné podmínky a vyhovět dalším kritériím, která
jsou v tomto textu uvedena.
A) První nutnou podmínkou pro to, aby zájemce o druhé kolo přijímacího řízení mohl u nás podat
přihlášku ke studiu je, že již byl účasten jednotné přijímací zkoušky na alespoň jedné střední škole, která
poskytuje vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
B) Druhou podmínkou je, že předloží také alespoň jedno rozhodnutí o nepřijetí od jednoho z ředitelů
původních škol (fotokopie), kde přijímací zkoušky v 1. kole tohoto školního roku konal.
C) Třetí podmínkou je, že zákonný zástupce žáka (žák) doloží potvrzený výpis výsledků, které adept v
testech přijímacího řízení (od CERMAT) získal, a na základě kterého škola v bodě ad B) provedla
vyhodnocení přijímacích zkoušek. Tento výpis byl již zaslán na e-mail zákonného zástupce uchazeče
anebo bude nutné o tento výpis požádat školu, na které uchazeč v 1. kole konal zkoušku.
D) Adept přijímacího řízení (jeho zákonný zástupce) doručí řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke
studiu s přílohami (viz ad B a ad C) tak, aby i s využitím doručovacích služeb byla nejpozději do pátku
11. 6. 2021 do 14.00 hod. doručena řediteli Gymnázia Český Brod.
Náležitosti přihlášky ke studiu stanovuje §60a odst. 1 – 6, zák. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Nepožadujeme vyplnění výsledku lékařské prohlídky na přihlášce ke studiu. Pro druhé kolo je nutné
celou přihlášku vyplnit a nechat potvrdit úplně znovu.
Druhé kolo přijímacího řízení se bude konat takto:
Studium
Příjem přihlášek a
Druhé kolo – vyhlášení
dalších dokumentů
končí v
Čtyřleté
Pondělí 7. 6. 2021
Pátek 11. 6. 2021 14:00

Vyhlášení výsledků
Pondělí 14. 6. 2021

Další kritéria druhého kola přijímacího řízení pro studijní obor 79-41-K/41 (čtyřleté studium).
Přijímacího řízení do čtyřletého typu studia se zúčastňují žáci, kteří končí 9.třídu základní školy. Při
přijímacím řízení budou žáci do tohoto typu studia přijímáni podle dále uvedených kritérií:
Ředitelství gymnázia nepřijme a do přijímacího řízení nezařadí přihlášku adepta, pokud měl
adept na pololetních vysvědčeních z 8. a 9. třídy ZŠ známku 4 (dostatečný), resp. 5 (nedostatečný),
anebo jeho klasifikační průměr byl horší než 1,95.
Výsledky všech adeptů čtyřletého typu studia budou v rámci 2. kola seřazeny podle následujících
kritérií:
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
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 součet bodů za otevřené úlohy v matematice
d) vyšší součet bodů za otevřené úlohy v českém jazyce
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