
Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2014/15 

(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 2014/15 

Jednotná kritéria pro uchazeče 

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

 výsledky přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních 

předpokladů společnosti Scio 

bližší informace viz www.scio.cz a www.gymnct.cz 

 max. 130 bodů 

 

 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 

 max. 50 bodů 

 body za prospěch budou připočteny pouze těm uchazečům, kteří v testu dosáhnou 

minimální bodové hranice, která je stanovena na 58 bodů 

        

 

doplňkové kritérium v případě shody: 

 absolutní prospěch na závěrečném vysvědčení z 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ, úspěchy 

v soutěžích organizovaných MŠMT – nutno doložit např. diplomem 

 

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

 výsledky přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky společnosti Scio 

bližší informace viz www.scio.cz a www.gymnct.cz 

 max. 70 bodů 

 prospěch z určených předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodověda a 

vlastivěda *) na vysvědčení z  1. pol. 5. roč. ZŠ 

 max. 20 bodů 

 body za prospěch budou připočteny pouze těm uchazečům, kteří v testu dosáhnou 

minimální bodové hranice, která je stanovena na 35 bodů 

 

doplňkové kritérium v případě shody: 

 absolutní prospěch na vysvědčení z 1. pol. 5. roč. ZŠ, úspěchy v soutěžích 

organizovaných MŠMT – nutno doložit např. diplomem 

 

Termín konání zkoušky: 22. a 23. 4. 2014 
Seznam přijatých uchazečů o studium bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve skříňce u vchodu 

do budovy školy (dle novely školského zákona se již rozhodnutí nezasílá). 

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou. 

Náhradní termín pro vykonání zkoušky: 6. 5. 2014 

 
*v případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním vyuč.  předmětem,  započte se známka z  tohoto předmětu dvakrát 

 

http://www.scio.cz/
http://www.gymnct.cz/
http://www.scio.cz/
http://www.gymnct.cz/


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 

 

 

 

Přihlášky ke studiu se podávají do 15. 3. 2014 přímo ředitelství školy. 

 

 

 

 

Další kola přijímacího řízení 

U uchazečů o čtyřleté studium předpokládáme konání kol dalších. Jejich možné vyhlášení 

bude zveřejněno na www.gymnct.cz . V případných dalších kolech přijímacího řízení budou 

kritériem ověřené výsledky z testů vykonaných v 1. kole a další kritéria, stejná jako 

v kole prvním. Pokud uchazeč v předešlých kolech testy nekonal nebo nebude chtít uplatnit 

výsledky testů z prvního kola, bude mu umožněno vykonat testy nové. Minimální bodová 

hranice nutná pro přijetí bude snížena na 53 bodů. 

 

 

 

 

 

        

Mgr. Josef Menšík 

10. ledna 2014       ředitel školy 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymnct.cz/

