Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/18
(dle zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 671/2004
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách, ve znění pozdějších předpisů)

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/18
Jednotná kritéria pro uchazeče
do oboru vzdělání 79-41-K/41 (čtyřleté studium):


Výsledky jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky společnosti
CERMAT
bližší informace viz www.gymnct.cz, nutnou podmínkou pro přijetí je dosažení
hranice alespoň 35 bodů ze 100 možných



prospěch z určených předmětů (český jazyk, první cizí jazyk, matematika, fyzika,
chemie, zeměpis, přírodopis a dějepis) na závěrečném vysvědčení z 8. roč. a 1. pol.
9. roč. ZŠ, maximálně 30 bodů



další aktivity a úspěchy v individuálních soutěžích organizovaných MŠMT – nutno
doložit například diplomem nebo výsledkovou listinou, maximálně 5 bodů
Maximální celkový počet je 135 bodů.

do oboru vzdělání 79-41-K/81 (osmileté studium):


Výsledky jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky společnosti
CERMAT
bližší informace viz www.gymnct.cz, nutnou podmínkou pro přijetí je dosažení
hranice alespoň 30 bodů ze 100 možných



prospěch z určených předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodověda a
vlastivěda*) na vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, maximálně 20 bodů
*v případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním vyučovacím předmětem, započte se známka z tohoto předmětu dvakrát



další aktivity a úspěchy v individuálních soutěžích organizovaných MŠMT – nutno
doložit například diplomem nebo výsledkovou listinou, maximálně 5 bodů
Maximální celkový počet je 125 bodů.

Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí nejprve celkové hodnocení testů, dále
výsledek testu z matematiky, výsledek testu z českého jazyka, hodnocení výsledků předchozího
vzdělávání.

Termín konání písemných testů: 12. a 19. duben 2017 pro čtyřleté studium
18. a 20. duben 2017 pro osmileté studium
Uchazeči obdrží písemnou pozvánku nejpozději 7 dní před konáním přijímacích zkoušek.
Náhradní termíny pro vykonání zkoušky: 11. a 12. 5. 2017

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Obor vzdělání

počet

79-41-K/41

Gymnázium, všeobecné

čtyřleté studium

30

79-41-K/81

Gymnázium, všeobecné

osmileté studium, nižší stupeň

30

Přihláška ke studiu musí být doručena na Gymnázium Česká Třebová do 1. 3. 2017 na
předepsaném formuláři a potvrzena příslušnou základní školou. Potvrzení lékaře není
vyžadováno.

Zveřejnění výsledků
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce
nejpozději 3.5.2017. Písemné rozhodnutí bude zasláno jen uchazečům nepřijatým.
Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku do
10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě nenaplnění
předpokládaného počtu uchazečů v prvním kole přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy další
kola. Informace o termínu podání přihlášek, počtu volných míst a kritériích přijetí budou
zveřejněny na webových stránkách školy.

Mgr. Josef Menšík
13. prosince 2016

ředitel školy

