
 

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

            obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium 

doplnění 5 volných míst ve třídě Prima osmiletého studia 

doplnění 4 volných míst ve třídě Kvinta osmiletého studia 

Termín podání přihlášek do pátku 25. 5. 2018 včetně. 

Důležité 

 přihlášku doplňte kopií rozhodnutí z prvního kola jednotných přijímacích zkoušek 

 uchazeči se ZPS přiloží k žádosti potvrzení specializovaného zdravotnického pracoviště 

 lékařské potvrzení na přihlášce není nutné 

 přihláška musí být dodána do školy do pátku 25. 5. 2018 do 14.00 hod. 

Přijímací řízení 

Přijímací řízení proběhne na základě posouzení výsledků testů z prvního kola přijímacího řízení 

na střední školy a posouzení výsledků z předchozího vzdělávání na základní škole. 

Datum přijímacího řízení byl stanoven na pondělí 28. 5. 2018. 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019  

Gymnázium – (osmileté studium) do třídy Prima 

Bude přijato 5 uchazečů. 

- O přijetí rozhodují výsledky testů z českého jazyka a matematiky z prvního kola 

přijímacího řízení. Minimální počet bodů  je: 

test z českého jazyka – 10 bodů 

test z matematiky – 4 body 

 

- Uchazeči budou dále hodnoceni podle dosažených výsledků v předchozím vzdělávání 

podle vysvědčení z 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy - požadovaný průměr                

do 1,70; chování pouze velmi dobré. 

 

Průměr: 

o 1,0   – 1,10  20 bodů  

o 1,11 – 1,20  17 bodů 

o 1,21 – 1,30  14 bodů  

o 1,31 – 1,40  11 bodů 



 

 

o 1,41 – 1,50    8 bodů 

o 1,51 – 1,60        5 bodů 

o 1,61 – 1,70        2 body 

o 1,71 a více         0 bodů 

 

- Žák může získat další body do hodnocení za úspěšnou účast ve vědomostních, 

sportovních či uměleckých soutěžích od úrovně okresního kola, pokud se umístil do       

5. místa ve školních rocích 2016/2017, 2017/2018. Umístění nutno doložit kopií 

diplomu nebo certifikátu. Za každé umístění získává žák 1 bod (úspěšný řešitel nebo 

umístění do 5. místa) + 4 body za 1. místo, 3 body za 2. místo, 2 bod za 3. místo; 

každému uchazeči se započítají maximálně dvě nejlepší umístění ve dvou různých 

soutěžích nebo ve dvou ročnících jedné soutěže, maximálně 10 bodů celkem. 

 

-  Při rovnosti celkového počtu získaných bodů bude dalším kritériem lepší výsledek 

v testu z českého jazyka a v dalším srovnání výsledky v testu z matematiky, event. lepší 

průměrný výsledek v hodnocení anglického jazyka v předchozím vzdělávání 

       

Ke studiu bude přijato 5 uchazečů v pořadí podle dosažených výsledků a počtu volných.   

 

Gymnázium – (čtyřleté studium) do třídy Kvinta 

Budou přijati 4  uchazeči. 

 

- O přijetí rozhodují výsledky testů z českého jazyka a matematiky z prvního kola 

přijímacího řízení. Minimální počet bodů z každého testu je 8. 

 

- Uchazeči budou dále hodnoceni podle dosažených výsledků v předchozím vzdělávání 

podle vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy - požadovaný průměr do 1,7; 

chování pouze velmi dobré.  

 

Průměr: 

o 1,0   – 1,10  20 bodů  

o 1,11 – 1,20  17 bodů 

o 1,21 – 1,30  14 bodů  

o 1,31 – 1,40  11 bodů 

o 1,41 – 1,50    8 bodů 

o 1,51 – 1,60        5 bodů 

o 1,61 – 1,70        2 body 

o 1,71 a více         0 bodů 

 



 

 

- Žák může získat další body do hodnocení za úspěšnou účast ve vědomostních, 

sportovních či uměleckých soutěžích od úrovně okresního kola, pokud se umístil do      

5. místa ve školních rocích 2016/2017, 2017/2018. Umístění nutno doložit kopií 

diplomu nebo certifikátu. Za každé umístění získává žák 1 bod (úspěšný řešitel nebo 

umístění do 5. místa) + 4 body za 1. místo, 3 body za 2. místo, 2 bod za 3. místo; 

každému uchazeči se započítají maximálně dvě nejlepší umístění ve dvou různých 

soutěžích nebo ve dvou ročnících jedné soutěže, maximálně 10 bodů celkem. 

 

-  Při rovnosti získaných bodů bude dalším kritériem lepší výsledek v testu z českého 

jazyka a v dalším srovnání výsledky v testu z matematiky, event. lepší průměrný 

výsledek v hodnocení anglického jazyka v předchozím vzdělávání 

       

- Ke studiu budou přijati 4 uchazeči v pořadí podle dosažených výsledků a počtu volných 

míst. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 28. 5. 2018                    

v 15 hodin. 

 

Mgr. Alena Hlávková 

ředitelka školy 

 

Ve Frýdlantu 16. 5. 2018 


